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التعريف بالجائزة
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كلمة األمني العام
للمجمع
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املدينة الجامعية
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كلمة صاحب السمو
يف حفل األلكسو-الشارقة

بسم الله الّرحمن الّرحيم ..
الحمُدلله، والصالة والّسالم عىل رسول 

الله.

سعادة أودري أزوالي
املّتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املدير 

للّتبية والعلم والثقافة ..

ــوزراء، رؤســاء  ــ أصــحــاب املــعــايل ال
املجامع اللغوية والعلمية الكرام .. 

السالم   .. االفاضل  الحضور  اإلخــوة 
عليكم ورحمة الله وبركاته

يف البداية أتوجه بالشكر الجزيل إىل 
منظمة االمم املتحدة للتبية والعلم 
لهذه  استضافتها  علــى  والثقافة 

الفائزين  تكريم  املتضمنة  الفعالية 
يف جائزة األلكسو / الشارقة يف اليوم 
كل  أشكر  كام  العربية،  للغة  العاملي 
التظاهرة  لهذه  واملنسقني  القامئني 
فيها،  واملشاركني  اللغوية،  الثقافية 
وأدعو الله أن تكلل الجهود بالتوفيق 

والنجاح.

وإنها لسانحة مناسبة ألن أوجه بعض 
الكلامت لهذه الكوكبة من املعجميني 
حملوا  الذين  واللغويني  واالكادمييني 
باللغة  االرتقاء  هم  عواتقهم  عىل 
جهودهم  كــل  وكــرســوا  العربية، 

هذه  تكون  أن  أجل  من  مشكورين 
العلمية  األوســاط  يف  حارضة  اللغة 
الحديثة،  والتقنية  واالجتامعية 
والتقدير عىل جهودكم  الشكر  فلكم 
الواضحة، فأنتم نجوم العلم، ترفعون 
عالية،  خفاقة  العربية  اللغة  رايــة 
وتحفظون لألجيال املعارصة واألجيال 

وتحفظون  ومجدها،  تراثها  القادمة 
ألبناء األمة تاريخهم وحضارتهم.

الحضور الكريم ..
العربية  باللغة  اليوم  نحتفي  ونحن 
مظلة هذه  وتحت  العاملي  يومها  يف 
الفائزين  ونكرم  العاملية،  املنظمة 
للدراسات  الشارقة  األلكسو  بجائزة 
املعجمية واللغوية، فإننا نود أن نؤكد 
من  أداة  إال  ليست  الجائزة  أن هذه 
اتخذتها  التي  الكثرية  الشارقة  أدوات 
العرب  ولغة  وعلوم  بثقافة  للنهضة 
يف كل امليادين، إين أعلم كام تعلمون 
وتشجع  الهمم،  تحفز  الجوائز  أن 

عىل اإلبداع وهذا جزء من رسالتنا يف 
للغة  نريد  زلنا  وال  كنا  فقد  الشارقة 
العلمي  وللبحث  تنهض،  ان  العربية 
اللغوي أن ترتفع هامته بني الشعوب 
واألمم. ومن أجل ذلك قامت الشارقة 
ببناء بيوت للشعر العريب يف عواصم 
ومدن عاملنا العريب، تشجيًعا للشعراء 

وكام  ألنه  ملهاراتهم،  وصقاًل  الشباب، 
ديــوان  الشعر  أن  جيًدا  تعلمون 

العرب.

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

اليوم ..
هذه  عىل  القامئني  أخرى  مرة  أشكر 
املتحدة  األمم  التظاهرة، من منظمة 
)اليونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتبية 

ومندوبية أشقائنا يف اململكة العربية 
السعودية فيها، والقامئني عىل تنظيم 
للتبية  العربية  املنظمة  من  الجائزة 
وأبنايئ  )االلكسو(،  والعلوم  والثقافة 
العربية  اللغة  مجمع  يف  العاملني 
تحكيم  لجنة  وأعــضــاء  بالشارقة 
وكل  بها،  للفائزين  وأبارك  الجائزة، 

عام ولغتنا وأمتنا العربية بخري .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..
 

الجائزة
اداة لالرتقاء

باللغة العربية

الجائزة
اداة للنهوض
بلغة العرب

صاحب الّسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يتوسط عددا من الدكاترة  صاحب الّسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يلقي كلمته 
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الّتعـريف بجائــزة األلكـســـــــــو- الّشـارقـة 
للدراسـات الّلغـويـة واملعجــــــمّيـة  

ضمن املشاريع العلمية واللغوية التي 
العربية  اللغة  مجمع  عليها  يرشف 
من صاحب  مبارش  بتوجيه  بالشارقة 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
والرّئيس  الشارقة،  حاكم  لالتحاد 
األعىل ملجمع اللغة العربية بالشارقة، 
الفائزين  تكريم  فعاليات  جــرت 
بجائزة األلكسو / الشارقة للّدراسات 
األوىل  دورتها  يف  واملعجمّية  اللغوية 
املتحدة  األمم  منظمة  مقر  ٢٠١٧ يف 
)اليونسكو(  والعلم  والتبية  للثقافة 

يف باريس. 
     قد أحدث مجمع اللغة العربية 
مع  والــرشاكــة  بالّتعاون  بالشارقة 
والثقافة  للتبية  العربية  املنظمة 
مكتب  الخارجي  وجهازها  والعلوم، 
األلكسو- جائزة  التعريب،  تنسيق 

الشارقة للدراسات اللغوية واملعجمية 
الهادفة  املشتكة  خطتهام  إطار  يف 
وتوسيع  العربية،  باللغة  النهوض  إىل 
اللغوية  بالدراسات  االهتامم  دائرة 
التي  التحديات  واملعجمية، ومجابهة 

تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر 
والثقافة.

     وقد تفضل صاحب الّسمو الشيخ 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم إمارة الشارقة، والرئيس األعىل 
بالشارقة،  العربية  اللغة  ملجمع 
توجيهاته  وأعطى  الجائزة،  برعاية 
الكرمية لوضع اللوائح الالزمة لتنظيم 
اإلعالن  يف  واملبارشة  الجائزة  عمل 
العلمي  الّتعاون  ألوارص  متتينا  عنها، 
التعريب ومجمع  بني مكتب تنسيق 

اللغة العربية بالشارقة.  
الشارقة   / األلكسو  تروم جائزة       
يف  الفكري  واإلنــتــاج  البحث  دعــم 
واملعجمية،  اللغوية  الدراسات  مجال 
يف  تسهم  جديدة  دينامية  وإنشاء 
والعلمية  املعرفية  الجوانب  إبــراز 
إطار  يف  العربية  باللغة  املتعلقة 
رصني وذي قيمة مضافة؛ كام تهدف 
عىل  واملهتمني  الباحثني  تشجيع  إىل 
توجيه نشاطهم الفكري والبحثي إىل 
اللغة  مستقبل  تهّم  التي  املواضيع 

العربية والعلوم املرتبطة بها.

   

مُتنح جائزة األلكسو-الشارقة للدراسات اللغوية واملعجمية مرّة كل سنة ملكافأة العلامء 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.

األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة يعرف بالجائزة

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

يف كل عام يف اليوم العاملي للغة العربية.   
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الّضاد  لغة  ويكفي  أخــرى،  مواطن 
سمّوا وُعُلّوا أن أشاد بها ُمنزُِل القرآن: 
أعجميٌّ  إليه  ُيلحدون  الذي  }لساُن 
]النحل:  مبنٌي{  عــريّب  لساٌن  وهــذا 

 .]١٠٣

فروع  يف  األكادميّية  والّدراسات       
اللغة العربّية كثريٌة ومتنّوعة، يجمعها 
عىل تفرّقها، أّنها تبحث بغرض إيضاح 
ممّيزاتها،  وبيان  اللغة،  هذه  عظمة 
وقدرتها عىل اإلبانة والّتبيني ومسايرة 
وتجلية  املعلومايت،  االنفجار  عرص 
الفائقة  وقدرتها  ومرونتها  سهولتها 
بها.  والكاتب  املتكّلم  إنجاد  عىل 
الشيخ  الّسمو  صاحب  أّسس  وحني 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - 
حفظه الله تعاىل وأسبغ عليه أثواب 
مجمع   – والربكة  والعافية  الفضل 
يهدف  كان  بالشارقة،  العربّية  اللغة 
املجامع  دعم  إىل  إنشائه  خالل  من 
العريب،  عاملنا  يف  والعلمّية  اللغوّية 
ودفع حركة البحث العلمي يف اللغة 
املعجمي،  العمل  ميدان  يف  العربّية 
وكل  اللغة،  يف  التاريخي  والبحث 
يف  والشعر  واألدب  بالفن  يتعّلق  ما 
شتى  يف  واألدبّية  اللغوية  املؤسسات 
والحمد   – تّم  وقد  املعمورة.  أنحاء 
لله واملّنة – بتوجيه مبارش من سمّوه 
املؤسسات  من  عدد  مع  الّتنسيق 
اللغوّية، ويف مقّدمتها العمل الحثيث 

مع اّتحاد املجامع اللغوية والعربّية يف 
القاهرة يف شأن ترسيع عجلة املعجم 

التاريخي للغة العربّية. 
..... وملّا كان الّتحفيز هو الذي ُيفّتق 
لدى  الهمم  وُيفّجر  ــداع،  اإلب أكامم 
والتأليف،  والكتابة  البحث  أصحاب 
وّجهنا سمّوه إىل إنشاء جائزة لغوّية 
بني  الّتنافس  روح  زرع  عىل  تعمل 
الله  وّفقنا  أن  الضاد، وكان  لغة  أبناء 
مع  بالتعاون  نحن   – وتعاىل  تبارك 
بالّرباط،  التعريب  تنسيق  مكتب 
الشارقة   / األلكسو  جائزة  إنشاء  إىل 
واملعجمّية،  اللغوية  الدراسات  يف 
الكريم  الله  بتوفيق  النتائج  فجاءت 
نوايا  وفق  مباركة  طّيبة  الوّهاب 

كلمــة األمني العــام
ملجمع اللغة العربية بالشارقة

كلمة املدير العام 
ملنظمة اليونيسكو

أودري أزوالي تلقي كلمتها األمين العام  الدكتور امحمد الصافي المستغانمي يلقي كلمته

راعيها والقامئني عليها. وقد شارك أكرث 
من ستني باحثا يف الجائزة يف دورتها 
لجنة  أعضاء  األكادميّيون  وُسّ  األوىل، 
التحكيم بالنتائج املتمّيزة التي حّققها 
بتوفيق  التكريم  وُأقيم  املتنافسون، 
من الله تعاىل يف عاصمة األدب والفّن 
والثقافة يف رحاب منظمة اليونسكو. 

بقدوم  بهجة  الحفل  ازداد  وقد       
من  والبيان  اللغة  وعلامء  األكادمييني 
مقّدمتهم  ويف  وصــوب،  حدب  كل 
صاحب السمو راعي الجائزة، فاستوى 
بنيانها عىل أركانه، وازدانت مالمحها، 
والبهاء  الجامل  مراقي  يف  وارتقت 
طلعتها، وُسّ بها الناظرون، واستبرش 
والباحثون.  اللغوّيون  مبقدمها 
رعاية  الشارقة  عىل  غريبا  وليس 
الثقافّية  الحركة  وإّنا  الجائزة،  هذه 
كثري  يف  والفنّية  واألدبّية  والعلمّية، 
من فروع الفّن واألدب واملعرفة التي 
العام خري  مدار  الشارقة عىل  تعرفها 
لها  رسمه  الــذي  الخط  عىل  شاهد 
سمّوه  يهدف  التي  والرؤية  حاكمها، 
األصولّيون  كان  وإذا  تحقيقها،  إىل 
يرّددون يف قواعدهم أّن “ما جاء عىل 
األصل ال ُيسأل عنه”، فإيّن أرّدد قول 

زهري بن أيب سلمى: 
وشيُجُه      إال  الخِطيَّ  ُينِبُت  وهــل 

وُتغرُس إاّل يف منابتها الّنخُل

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

وأبهى ثوب، والله املّوفق.  

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

واملدنية واألدبية والثقافية.

وأشادت أودري أزوالي بدور صاحب 
السمو حاكم الشارقة يف دعم كثري من 

واإلسالمية  العربية  الثقافية  املجاالت 
اليونيسكو،  تتبناها  التي  والربامج 
مشرية إىل رؤيته السديدة وحكمته يف 
بالرشاكة  الجوائز  من  العديد  إطالق 

مع مؤسسات اليونيسكو.

للفائزين  باركت  كلمتها  ختام  ويف 
بجائزة األلكسو - الشارقة للدراسات 
اللغوية واملعجمية، وقالت: “إن هذه 
الجائزة املتخصصة والرصينة ستعمل 
معارف  إيجاد  عىل  شك  أدىن  وبال 
ذات قيمة عالية تخدم اللغة العربية 
وتساهم يف دعم برامجنا الداعية إىل 

تعزيز مكانة هذه اللغة”.

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

 
أمُّ  هي  العربّية  اللغة  فإّن       
الّلغات وأفصحها وأبَيُنها، اصطفاها 
الحكيُم لتكون حاملة  العليم  الله 
كلمته املعجزة إىل الخلق أجمعني، 
جميع  ــقــرآن  ال فصاحة  فــبــزّت 
عىل  بالغُتُه  وترّبعت  الفصاحات، 
لبيانه  وخضعت  البالغات،  عرش 
لفظه،  لسمّو  ــن  وأذع ــاب،  ــرّق ال
نظمه  وإحكام  تصويره،  وروعــة 
باإلشادة  ولهج  وُمصٍغ،  سامع  كّل 
بعظمته كل كاتب وشاعر. وليس 
املقاُم مقاَم إشادة بلغة القرآن، وال 
مقام ذكر مآثرها وخصائصها التي 

متّيزها عن سائر اللغات، فلذلك
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قـال رؤســاء املجــامع واألكـــــادمييون
عن جائزة األلكسو-الشارقة
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كلمـة األستـاذ الدكتور عبد الـــسالم املسدي عن جائزة 
األلكسو-الشـارقة - كاتب وبــــاحث أكادميي ووزير سابق

“احتفالية  يف  باملشاركة  َسِعْدنا  لقد 
يف  العربّية”  للغة  العاملّي  اليوم 
للميالد   2017 للعام  اليونسكو 
ندوتها  يف  بحث  بتقديم  سعادَتنا 
ما قد نشرُي  لدينا  َيُكن  فإن  العلمّية، 
يف  ُيــَوجــز  فإنه  املجال  هــذا  يف  به 

امللحوظات التالَية:
أّثثت  التي  املحاور  كانت  لقد      
متنّوعة،  متعّددة  الندوة  جلسات 
وبتنّوعها أضَفت عىل اللقاء َغناًء بّينا، 
محموًدا  الخصب  ذاك  كّل  كان  ولنئ 
فإننا  البهّية  الّسّنة  هذه  انطالق  يف 

بها  َيْجدر  املقبلة  الندوات  أن  نرى 
التخّصص؛  َصْوَب مزيد من  تنُحَو  أن 
وذلك باختيار قضّية إشكالّية محّددة 
إىل  لَينتهوا  الذكر  أهل  عليها  يعكف 

ُمقتَحات إجرائّية دقيقة.
     إّن جائزة األلكسو/ الشارقة من 
سائر  به  تتمّتع  مبا  تحظى  أن  َحّقها 
عليه،  امُلْجَمع  االعتبار  ذات  الجوائز 
إعداد  يتّم  بأن  ذلك  لها  وسيتوفر 
وجه  وعــىل  التنظيمّية  نصوصها 

التخصيص:
- النظام األسايّس
- النظام الّداخيّل

ج- آلّيات التحكيم واإلسناد
    أّما ما يخّص تنظيم االحتفالّية فِمن 

املهّم البّت يف تثبيت أحد اختيارْين:

الدكتور عبدالسالم المسدي الثاني على اليمين في الصورة

    االستمرار يف عقدها تحت احتضان 
العاصمة  يف  هي،  حيث  اليونسكو 
حضارّية  رمزّية  ذلك  ويف  الفرنسّية، 
عالَية إذ ُيجّسم هذا االختيار انخراط 
الثقافات  حوار  سياسة  يف  الجائزة 

اإلنسانّية.
عاصمة  من  باالحتفالّية  االنتقال      
بعض  إرشاك  مع  أخــرى  إىل  عربّية 
االلتزام  يف  الّسياسّية  غري  الجهات 
املبديّئ باالنتصار للغة العربّية خطاًبا 

وإجراًء.
أطراف  حضوُر  مفيًدا  كان  لنئ      
عديدين يتبّنون ُمؤازرة اللغة العربّية 
الَحمّية  بُروح  ُمفَعاًم  نضالّيا  خطاًبا 
الحضارّي  االنتامء  تجّذر  يف  النابعة 
يتحقق  للجائزة  الّسامَي  الهدف  فإّن 
علمّية  شخصّيات  عن  بالبحث  أكرَث 
تعطي أحاسيَس االنتامء حّقها ولكنها 

بالتشخيص  خاّصا  اهتامًما  تهتّم 
إذ  العلمّي؛  والتوصيف  املوضوعّي 

يف ذلك خرُي نصرٍي إلثبات أّن النهوض 
باللغة العربّية هو اختياٌر استاتيجّي 
هو  ماّم  أكــرَث  املستقبل  نحو  يّتجه 
ارتهان باملايض واكتفاٌء بتديد أصدائه 

الجميلة.

التفاؤل  عىل  مبنّي  إيجايّب  انطباعنا   
بأن  والُحلم  املستقبل  باسترشاف 
الشارقة”  األلكسو/  “جائزة  تكتيَس 
هذا  يف  ما  بكّل  “املؤّسسة”  معاملَ 
بالخطط  متــّســك  ــن  م املصطلح 
العقالنّية التي ال تتناقض أبًدا مع زرع 
األمل بالّتوق إىل حامية القَيم الّتاثّية 
واإلشاَدة مُبنجزات املايض املَجيد الذي 
بفضل  العربّية  الحضارة  فيه  تأّلقت 

لغتها امُلرِشقة.

بتحاشيه  نويص  حذٍر  من  يُكن  إن   
بعضنا  فيها  ُيغايل  التي  الَحمّية  فهو 
ألسنة  وعىل  ألسنتهم  عىل  فتتحّول 
حوار  َوَهَج  تطفئ  نعرة  إىل  أقالمهم 

الثقافات اإلنسانّية. 

اليونسكو
يعطي رمزية 

للجائزة

النهوض باللغة 
العربية خيار 

اسرتاتيجي
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كلمة األستاذ الدكتور صالح بلعيد
عن جائزة األلكسو-الشارقة

رئيس املجلس األعىل للغة العربية بالجزائر

عىل  الحصول  رشف  مّسني  لقد 
)جائز  املوسومة  الثانية  الجائزة 
اللغوية  للدراسات  الشارقة  ألكسو- 
الحّظ  بذلك  أسعد  وإذ  واملعجمية( 
من  الجائزة  شهادة  بتلقي  املعنوي 
األستاذ  الحاكم  لسمو  كرمية  ــاٍد  أي
الله،  القاسمي حفظه  محمد سلطان 
والفضىل السيدة أوبري أزوالي مديرة 

اختمرت  هــذا  كــّل  ويف  اليونسكو 
من  املخاض  هذا  ــدت  ووّل أفكاري، 
وسّجلت  املناسبة،  ذات  يف  الكلامت 

ما ييل:
العلمية  للرعاية  العميق  شكري     
التي نالها بحثي )االهتامم بلغة األّمة، 
العربة من الفرنسيني( من قبل اللجنة 
مّثنته، وأنزلته يف مقام  التي  العلمية، 

له  تكون  أن  واستطاع  االستحقاق، 
تنافسوا  الذين  البّحاثة  أمام  الجائزة 

عىل الجائزة، وأْنِعْم به من جائزة!؛
األفضاَل  ُنعيد  مثينة  فرصة  هي      
فّكروا  الــذيــن  أولــئــك  يف  لذويها 
االحتفاء  انعقاد  ملكان  وخّططوا 
مقّر  العربية، يف  للغة  العاملي  باليوم 
علمي  مقّر  وهو  بباريس،  اليونسكو 

صاحب السمو الدكتور سلطان ومديرة اليونسكو يكرمان الدكتور صالح بلعيد

ُمصّغر للمقّر الكبري لألمم املّتحدة يف 
نيويورك؛

مقايس  بكّل  ناجحاً  االحتفاء  كان     
برنامج  مــن  تضّمنه  مبــا  النجاح، 
والندوات،  والجلسات  املحارضات 
االحتفاء  صاحب  وما  واملناقشات، 
الصدى  لها  كان  إعالمية  تغطية  من 

الدويل؛
    نقّدم كّل الشكر والتقدير لرجال 
)ِمهنة املتاعب( عىل التغطية الكبرية 
رحاب  من  ــرّة  م وألّول  الشاملة، 
اإلعالم  وسائل  كانت  قد  اليونسكو، 
حْسن  يف  فــبــورِك  فــّذة،  اإلمارتية 

خدماتها؛
باملناسبة،  الئقاً  التحضري  كــان     
وبالجائزة التي توّزع أّول مرّة، وبذلك 

الزُّخم املادي لنجاح التظاهرة؛
    هي أّول مرّة يحتفى باليوم العاملي 
للغة العربية، لغة الحضارة اإلنسانية، 
االحتفاُء مكاَنه  لقَي  فقد  العامل،  لغة 
السياسية  والرعاية   ، والعامليَّ العلميَّ 
التمثيل  لها  التي كان  العربية  للدول 
يف  ُممثليها  قبل  ــن  م الشخيص 
اململكة  ممّثل  وبخاّصة  اليونسكو؛ 
كريس  يقود  الذي  السعودية  العربية 
مثاالً  كان  فقد  اليونسكو،  يف  الثقافة 

للنجاح ومتثيل العرب؛
السعودية  العربية  اململكة  كانت     
بارزة يف تلك الخدمات اللوجيستيكية 
ــن  املــحــارضي ــام  ــه م تــســهــيــل  يف 
الحضور  توّزع عىل  ومبا  والحارضين، 
والسبق  العربية،  للغة  توثيق  من 
العلمي يف توزيع املحارضات يف كتب 

ومطبوعات؛
املحارضين  اختيار  فكرة  كانت      
العلمي  االختيار  وقع  وقد  بناءة، 
عىل ثّلة من املحارضين العرب وغري 
لها  العرب، وقّدموا محارضات يشهد 
باملصداقية العلمية، وبالتوثيق البّناء؛

العربية  اإلمارات  مشاركة  كانت      
ظاهرة يف تدبري شأن نجاح املحارضات 
يف  ذلك  وتجىّل  الجلسات،  وتسيري 
اللغة  مجمع  حملها  التي  املهّمة 
العربية بالشارقة، بلقاء سمّو الحاكم 
وما  اإلقامة  حسن  من  لقيناه  وما 

تبعها من خدمات؛
    هي ُسّنة حميدة من مجمع اللغة 
تتواصل  أن  نروم  بالشارقة،  العربية 
ألكسو-  جائزة  )تــوزيــع  سنة  كــّل 
الشارقة( برعاية سمّو حاكم الشارقة 
وملَ ال تكون السنة القادمة يف رحاب 

جامعة الدول العربية؛
الّنبيل لسمّو حاكم  الفعل  نبارك      
والعلامء،  العلم  يرعى  الذي  الشارقة 
وشاعر  عامل  بغريب عىل  ليس  وهذا 
وناقد ومؤّرخ، يستكنه أعامق الثقافة 
العربية، ويعمل عىل تطويرها والدفع 

بها إىل العاملية؛
الكبار،  إاّل  به  يقوم  ال  عمل      هو 
وال يفّكر فيه إاّل حامل األفكار، ومن 
يخدم الشأن العاّم. أمري يشغل نفسه 

هوس  أسكنه  وقد  اللغوية،  بالهموم 
مركباً  فركب  العربية،  بالثقافة  الرقي 

صعباً ولكّنه سينترص؛ 
     ما نشهد به علمياً عىل ذلك اإلغداق 
للعلم،  الحاكم  سمّو  يقّدمة  الذي 
اللغوية  املجامع  الّتحاد  تأسيسه 
علمية.  ورعاية  ومتوياًل  بناًء  العربية 
اللسان  )مجلس  يف  الكبري  وإسهامه 
ننىس  وال  موريتانيا.  دولة  العريب( يف 
يسبغها  التي  العلمية  الرعاية  تلك 
الجامعات  وبناء  املخطوطات،  عىل 
وتدبري خدمات املؤّسسات. فاَْنِعْم به 

من رجٍل ِمعطاء!
    نريد أن تتواصل األعامل العلمية 
التاريخي  ببناء معجمنا  العالقة  ذات 
إلمارة  يسّجل  الــذي  العربية  للغة 
طال  الذي  املرشوع  تحريك  الشارقة 
عىل  القامئون  يئس  وقــد  انتظاره، 
ِهَمم  استنهاض  يف  وأملنا  تحريكه. 

املضافة  بالقيمة  الدفع  العاملني عىل 
للغة العربية يف أن يكون لها اإلشعاع 
بدأت  الــذي  العمل  بهذا  العلمي 
مالمحه تظهر يف سامء اّتحاد املجامع 

اللغوية العربية؛
    نبارك الحامس الفّيض للقامئني عىل 
عىل  بالشارقة  العربية  اللغة  مجمع 
والدفع  التاريخي،  املعجم  تحريك 
الهمم،  وتحريك  للتخزين،  بالعاملني 
وهّم  التيئيس،  ال  التأسيس  وبداية 

الجميع الطريق تصنعه األقدام.
هي أفكار سّجلتها وأنا أعود للجزائر، 
وأقول: إّن العربية بخري لعّدة عوامل:

الوطن  يف  عربية  نخبة  وجــود  1ـ 
العريب  الوطن  خــارج  ويف  العريب، 
يراهنون عىل أن تكون العربية اللغة 
لها  وسيكون  العلم،  ولغة  الجامعة، 

املقام العيل يف القريب؛
العلم  ترعى  نخبة سياسية  2ـ وجود 
انسجام  ــود  وج مبعنى  والــعــلــامء، 
اجتامعي بني القّمة والقاعدة، فالقّمة 
تفّكر وتّخطط، كام أّن القاعدة تنّفذ، 
هو  مشتك  قاسم  يف  التكامل  ويقع 
الُهوية  وخدمة  املــواطــن،  خدمة 

اللغوية.
3ـ وجود االستامع للراي اآلخر، وتبّني 
وهو  الجميع،  من  املشتك  القاسم 
لخدمة  الكفيلة  السبل  يف  التفكري 
لغًة  أضحت  التي  العربية  اللغة 

عامليًة؛
الرضر  لرفع  واقعي  تفكري  وجود  4ـ 
الفقر  تعاين  التي  العربية  اللغة  عن 
كان  ما  وهــذا  العلمي،  الجانب  يف 
العربّية  )اللغة  االحتفاء  يستهدفه 
ذلك  كان  وقد  الجديدة(  والتقانات 
مؤّسساتنا  يف  بها  نعمل  توصية 
خالل  واملجامع  واملجالس  البحثية 

سنة 2018م؛
باللغة  االهتامم  قابلية  ظهور  5ـ 
واالهتامم  أوطانها،  غري  يف  العربية 
الناطقني بغريها، وهذا عربة  بها عند 
لنا، بأّن لغتنا لها الصدارة عند غرينا، 
من  تستحّقه  ما  ُنوليها  ال  فكيف 

مقامها الطبيعي عندنا.  

نشكر
سمو الدكتور 
لرعايته العلمية
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كلمة األستــاذ الدكتــور أحمــــد يـوسف
عن جـائزة األلكسـو الشـارقة - كاتب وباحث أكـادميي

إن مبادرة إنشاء جائزة اللغة العربّية 
العربّية  اللغة  مجمع  قبل  مــن 
بالشارقة الذي يتأسه صاحب السمو 
محّمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
ويتّوىل  الشارقة،  حاكم  القاسمّي 
الصايف  الدكتور امحمد  العامة  أمانته 
األلكسو  مع  وبالتعاون  املستغانّي، 
ممثاًل يف مكتبها بالرباط املوكول إليه 
يتأسه  الذي  التعريب  تنسيق  أمر 
الحجمري   الفتاح  عبد  د.  أ.  الصديق 
ويستحق  اإلعجاب،  إىل  يدعو  ألمر 

أعلن  قيايّس  ظرف  ففي  التشجيع. 
تقّدم،  من  إليه  وتقدم  الجائزة،  عن 
فيها  تتوافر  التي  البحوث  فرز  وتم 
التحكيم  لجنة  تولتها  ثم  الــرشوط، 
األعامل  ورشحت  والفحص،  بالنظر 
الجائزة  نيل  تستحق  أّنها  رأت  التي 
بني  كانت  التي  البحوث  عىل  بناء 
وسلمت  النتائج،  وأعلنت  أيديها، 
الجوائز إىل أصحابها يف الوقت املحدد.    
شعور  ينتابه  أن  املــرء  يستطيع 
عىل  األّمة  هذه  ملستقبل  باإلطمئنان 

ما يف حارضها من بعض الغّمة، وهو 
يستمع إىل كلمة صاحب السمو الشيخ 
القاسمّي  محّمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم الشارقة، والرئيس األعىل ملجمع 
اللغة العربّية يف أثناء لقائه بثلة من 
بإحدى  ومفكريها  العربّية  علامء 
بباريس  الغال  أمري  فندق  قاعات 
تسليم  حفل  مبناسبة  فرنسا،  عاصمة 
التشجيعّية  الشارقة  األلكسو-  جائزة 
التي  واملعجمّية  اللغوّية  للدراسات 
لبناء  ثاقبة  استرشافّية  تضمنت رؤية 
اإلنسان بالتكيز عىل التبية والتعليم 
والتكوين الثقايّف. وهو يؤكد ما ذهب 
نبي  بن  مالك  الجزائرّي  املفكر  إليه 
من  تنتقل  أن  األّمة  عىل  الله  رحمه 
ومن  البناء،  طور  إىل  التكديس  طور 

األقوال إىل األفعال.

تنطلق  اإلنسان  بناء  نظرته يف  كانت 
ــه،  والدت منذ  بالطفل  العناية  من 
والعناية بتكوين املرأة/األم التي تعد 
قاعدة اإلقالع الحضارّي التي ينشأ يف 
رؤية  لعمري  وإّنها  الطفل.  أحضانها 
املسؤولة  باملؤسسات  قمني  حصيفة 
لتجسيد  طريق  خارطة  تتخذها  أن 
عجلة  إىل  للعودة  األّمة  هذه  أحالم 
املعريّف  اإلبــداع  يف  لإلسهام  التاريخ 
والتطور الحضارّي. وتعود أفضل مام 
كانت عليه يف غابر األزمان أّمة معطاء 
أنجبت عقوال نرّية نقشت أسامؤها يف 

سجل التاريخ.

ومام ال يب فيه أّن سهم اللغة يف هذا 
إاّل  إليه  يلتفت  الحضارّي ال  املرشوع 
من رزق لطف البصرية، وكان صاحب 
وال  تنمية  ال  ألّنه  استرشافّية؛  رؤية 
إستاتيجّية  بوجود  إال  تطور حضارّي 

اللغوّية،  املسألة  حسبانها  يف  تأخذ 
وتكون منفتحة عىل الهوّيات األخرى. 
القائد  يكون  أن  صــدري  أثلج  وما 
عىل هذه الدرجة الرفيعة من الوعي 
ترقية  يف  واللغة  الثقافة  بأهمّية 
دؤوًبا  عماًل  يعمل  بل  املجتمعات، 
تخدم  التي  املشاريع  تجسيد  عىل 
قلنا  ولهذا  النبيالت.  الغايات  هذه 

إّن مستقبل األّمة سيكون أفضل مام 
مثل  وجدت  إن  حارضها  عليه  هو 
ا  هذه القيادات التي تعمل عماًل جادًّ
ومخلًصا من أجل االستثامر يف عقول 

النشء الذي به رجاؤنا يتحقق.  
    

كان تاريخ 18 ديسمرب 2018 موعًدا 
 – األلكسو  جائزة  لتسليم  مناسًبا 
الشارقة للدراسات اللغوّية واملعجمّية 
اليوم  يصادف  وهو  بها،  والتعريف 
أقرته  الــذي  العربّية  للغة  العاملّي 
منظمة اليونسكو؛ إذ كان بالفعل حدًثا 
باملحارضات  حافاًل  وبرنامًجا  مميزًا 
مناسبة  وكان  واللقاءات،  والنقاشات 
سانحة للتعريف بالجائزة التي نتطلع 
أن تتطور، وتحقق األهداف املرجوة 
سعى  من  كل  خريًا  الله  جزى  منها. 
لغة  لتصبح  العربّية  لخدمة  ويسعى 

علم وتكنولوجّيا.     

الدكتور أحمد يوسف الثالث على اليمين في الصورة

سلطان
له رؤية استرشافية 

جامعة

تحية تقدير 
واعجاب للممرشفني 

عىل الجائزة
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كلمـة األستـاذ الدكتــور الخليــــل النحوي
عن جائزة األلكسو الشـــارقة - رئيس مجلس اللسان مبوريتانيا

وهي  طويال،  العربية  اللغة  عانت 
تــرجــامن حــال األمـــة، مــن رضــوض 
عىل  النصال  فيها  تكرست  وجــراح 
عــدوان  فيها  لها  اجتمع  النصال، 
عدوان  أما  القرباء.  وعقوق  الغرباء 
وافدة  لغات  اجتياح  فهو  الغرباء 
فضاءات كانت خالصة للغة العربية. 
وما كان لتلك اللغات أن تفعل، لوال 
أن بنيها كان لهم بها من االحتفاء ما 
مل يكن لبني الضاد يف العصور األخرية، 
بلغاتهم،  األقوام  أولئك  احتفى  فقد 
وتشبثوا بها، واعتربوها عنوانا لهويتهم 

وأداة لفعلهم الحضاري، فتبوأت بهم 
وتبوأ بها بنوها مواقع قيادية يف عربة 

بينام  املعارص،  الحضاري  السباق 
بدت العربية، بضعف ثقة أبنائها بها 
تراث  وكأنها  لها،  خدمتهم  وبقصور 
يكتفي بعض أهله بالتغني به، ويرشد 
آخرون منه متوهمني أنه يشدهم إىل 
األبناءوالقرباء،  عقوق  وأما  الــوراء. 
من  العربية  اللغة  أصــاب  ما  فهو 
وهن داخل بيتها بفعل أبنائها الذين 
آثروا عليها اللغات الوافدة، ال مبجرد 
فذلك  اللغات،  تعلم  يف  التوسع 
باللغة  كفرانا  وإنا  مطلوب،  محمود 
عليها،  وتأليبا  لها،  هجرانا  أو  األم، 

الدكتور النحوي األول من اليمين في الصورة

اللهجات  من  لسليالتها  وتحريضا 
العامية باالنفصام عنها، واتهاما للغة 
القرآن، ولغة العلم والعامل يف القرون 
افتاع  عن  والقصور  بالعجز  الخوايل، 
آفاق العلم وصناعة الحياة الحارضة.  
الشيخ  سمو  مبادرات  جــاءت  وقد 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشافعي  حسن  الشيخ  يلقبه  )الذي 
اللـه  – حفظه  اليوم(  العرب  مأمون 
وزاده توفيقا وتسديدا -  جاءت هذه 
املبادرات يف إبانها، حاملة صدى قويا 
من هّبة املعتصم انتصارا لحرة ترسف 
محنتها  غيابات  يف  قالت  األغالل  يف 
“وامعتصامه”! لكأن تلك الحرة اليوم 
هي لغة القرآن، تسترصخ الربرة من 
الغرباء  عدوان  من  لينقذوها  أبنائها 
بلسان  تقول  وكأنها  القرباء،  وظلم 
رضائرها:  ظلم  تعاين  وهي  الحال، 
وهي  تنشد،  ثم  “وامعتصامه”!، 

تشكو عقوق بعض أبنائها:
وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة 

عىل النفس من وقع الحسام املهند!
ال  بالفعل  القاسمي،  الشيخ  قــال 
قالها يف مواقف كثرية  لبيك!  بالقول: 
بإعالن  توجت  التي  مبادرته  منها 
العربية  للثقافة  عاصمة  الشارقة 
املبادرات،  من  النوع  هذا  بواكري  يف 
اللـه،  بحمد  شاهدا  عليها  وكنت 
بيوت  إلنشاء  مبادراته  يف  وقالها 
بإنشاء  مبادرته  يف  وقالها  الشعر، 
مع  بالتنسيق  العربية  الثقافة  جائزة 
اليونسكو. ولعل أعلق هذه املبادرات 
حزا  وأسدها  العربية  اللـغة  بخدمة 
يف مفصل الحاجة، من حيث العربية 
لسان، مبادراته الخاصة بدعم مجامع 
)لبيك(  لها  قال  فقد  العربية،  اللغة 
لها سندا وعضدا  يكون  أن  قرر  حني 

رهينة  كانت  أن  بعد  رسالتها  لتؤدي 
الذاتية  املـــوارد  ضعف  محبسني: 
املناسبني.  واإلسناد  الدعم  وغياب 
مرسومة  )لبيك(،  ولغريها  لها  وقال 
وجه  حني  والعطاء،  الهمة  بحروف 
تهملوا  ال  للباحثني:  رصيحة  رسالة 
يف  والبحث  العربية،  اللغة  خدمة 
شؤونها وشجونها، ولن نقول للناهض 
إنا  فقاتال  وربك  أنت  اذهب  منكم: 
هاهنا قاعدون، بل إنا معك/ معكام/ 
هذه  تلبيته  وكانت  مقاتلون.  معكم 
جائزة  أطلق  حــني  ــوال،  ق ال  عمال 
الشارقة – األلكسو للغة العربية. وقد 
وجدته يف القاهرة مهموما مبا ينبغي 
العمل  يستمر  أن  أجل  من  عمله 
وغياب  حرض  من  بحضور  املجمعي 
حني  باريس،  يف  ووجدته  غاب،  من 
جاء ليقدم جائزة الشارقة - األلكسو 
مشهود  يوم  ويف  كبري،  علمي  مأل  يف 
مل  مبا  مشغوال  العربية(  اللغة  )يوم 
أنجز،  عام  الحديث  عن  بعد  ينجز 
بالسبل  مهموما  أخرى  مرة  بدا  فقد 
العمل  لهذا  تكفل  التي  والوسائل 
الجائزة  تنظم  بأن  أمر  االستمرار. 
اآلراء واألفكار  مرة كل عام، وتطارح 
البالد  يف  ونظرياتها  املجامع  قادة  مع 
العمل  تحصني  سبل  حول  العربية 
الذي  املوارد  شح  من  العريب  اللغوي 
وكانت  أهدافه.  بلوغ  دون  به  يقعد 
يف  جل  اللـه  نسأل  رؤية  ذلك  يف  له 
خطاه  ويسدد  بعونه  ميده  أن  عاله 
حتى ينقلها من طور الهّم والوعد إىل 
الفعل واإلنجاز، بذرة يرمي بها  طور 
ربه،  بإذن  نباته  يخرج  بلد طيب  يف 
شجرة  عاليا،  تشمخ  أن  تلبث  ما  ثم 
السامء  ثابت وفرعها يف  أصلها  طيبة 

تؤيت أكلها كل حني بإذن ربها. 

حول مبادرات الشيخ سلطان القاسمي لخدمة اللغة العربية

الجائزة
جاءت لخدمة
اللغة العربية



2021

كلمة األستـــاذ الدكتـور أحمــــد شحالن
عن جائزة األلكسو الشــارقة - كاتب وباحث أكادميي 

ــي فخري  فــإنــه مــن دواعـ وبــعــد، 
يل،  باختياركم  ترشفت  أن  وسعاديت، 
اللغة  ملجمع  عاماً  أميناً  بصفتكم 
عبد  الدكتور  األستاذ  مبعية  العربية، 
مكتب  مدير  الحجمري،  الفتاح 
للمنظمة  التابع  التعريب  تنسيق 
والعلوم،  والثقافة  للتبية  العربية 
العلمية  لجنتكم  يف  عضواً  ألكــون 
جميعاً،  منكم  رأينا  وقد  املوقرة. 
خالل فتة اجتامع اللجنة يف الرباط، 
القامئني العارفني املهمومني، من أجل 
لغتها  يف  اإلسالمية  لألمة  يكون  أن 

اليوم، ما يعيد مجدها العلمي التليد 
الراقي. فجزاكم الله خرياً. 

صارت  حتى  الطريق  تتبعتم  ولقد 
يف  النور  رأى  مرشِّفاً  كياناً  الجائزة 
يف  اليونسكو  بها:  أوىل  هو  محفل 
باريس عاصمة النور، وللمكان رمزيته 

ونبل مقاصده.

أشيد  أن  عــيل،  الواجب  من  ــه  وإن
الذي  رمزيته،  يف  الرائع  باالستقبال 
الشيخ  السمو  صاحب  به  خصنا 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

حاكم إمارة الشارقة، والرئيس األعىل 
ملجمع اللغة العربية بالشارقة. ذلكم 
تحدث  فكرياً  علمياً  لقاء  كان  أنه 
أن  بعد  السياسة  حنَّكته  رجل  فيه 
ن لها سلطاُن املعرفة. وجميل أن  مكَّ
من  الفكَر  يشغل  ما  اإلنسان  يسمع 
بالتدبري  لالنشغال  حياته  كرّس  رجل 
والتفكري. ومل يكن ذلك اللقاء مسامرة 
يف  نظراً  كان  ولكنه  وحسب،  لغوية 
َهمِّ ما تحتاجه األمة من رجاحة فكر 
اإلسالم  روح  مبَْوجب  طبيعة  لها  هي 
أخذ  عىل  الله  كتاب  وحث  العارف، 

لتدبري  الله  مخلوقات  من  املعرفة 
الله خرياً عىل  الله. فجزاه  مخلوقات 
يكون  أن  ونعم  ة.  الــخــريِّ مقاصده 
املعرفة  تحتل  عاملاً  السياسة  صاحب 
يف قلبه ما يحتله هم التدبري، ونرجو 

من الله تعاىل أن يعم املِْثُل.

الندوات  مبحاور  يتعلق  فيام  سيدي، 
التي هي: 

اللغة العربية والعلوم )العمق التايث 
والبعد املعريف(

التخطيط اللغوي ودوره يف نرش اللغة 
العربية

التقنيات  استخدام  و  اللغة  هندسة 
الجديدة يف تعليم اللغة العربية 
اللغة العربية حارضا ومستقبال 

بني  التنسيق  آلــيــات  حــول  نقاش 
املؤسسات اللغوية )يف جلستني( 

للناطقني  العريب  الخط  برنامج  عرض 
األخرى فهي محاور جامعة  باللغات 
مانعة، ألنها عرضت لكل قضايا اللغة 
العربية يف ماضيها وحارضها، وشارك 
املربزين،  العلامء  من  ِجلَّة  هذا  يف 
العربية  اللغة  العروض قدرَة  وأبانت 
وهذا  والعلم-  املعرفة  صناعة  عىل 
أمر ٌكرسنا له كثرياً من محارضاتنا ويف 
ناذج كنا نختارها لنبني قدرة العربية 
عىل اإلسهام يف صناعة العلم وبراعة 

التلقني )الطب أنوذجاً(.

إن ما ُعرض يف تلك الندوات املباركة، 
عنه:  ندافع  ما  عىل  بالغة  حجج 
استعامل اللغة العربية يف كل مناحي 
الساذجة  املسامرة  من  األمة،  حياة 
صدر  ما  وإن  الطريان،  صناعة  إىل 
سيصبح  الندوة،  أعامل  من  ويصدر 
سواداً عىل بياض. ولكن كيف ميكننا 

أبحاثنا  نثبته يف  الذي  نفعل هذا  أن 
جامعاتنا  ــل  داخ مــتــداوال  ليصبح 
ومصانعنا؟ كيف ننقل ذلك الجو من 
نستمع  ونحن  به  شعرنا  الذي  الرضا 

الصادقة  العلمية  البحوث  تلك  إىل 
يف  القرار،  ذوي  ذهنية  إىل  واملحقة، 
سلعًة  اللغاُت  فيها  أصبحت  ظروف 
كبري،  مال  رأس  متثل  ألنها  لها،  ُيروج 
باعتبارها لغات تتسابق إليها العوائل 
ُسلََّم  وباعتبارها  التأثري،  ذات  الغنية 
كثري  يف  القرار  وكــرايس  الرقي  بلوغ 
لبيع  الوسيلة  وباعتبارها  دولنا،  من 
وباعتبارها  واآللة،  والتقنية  املعرفة 

واسطة التأثري يف املجتمعات،  وأخرياً 
أقوى يف  باعتبار من يدافع عنها هو 
وسائل اإلعالم وطرق اإلغراء والتمكن 

من الصنائع آدابها وتقنياتها؟ 

يف  علينا  الواجبات  أوجب  من  ولعل 
ندواتنا املقبلة، أن ننظر يف “قضيتنا” 
أي  املــطــروح،  الشكل  بهذا  هــذه، 
الوقت  نفس  ويف  العربية  اللغة  قوة 
هجرانها. ألن هذا هو املفتاح إلرجاع 
أن  علينا  مكانتها.  إىل  العربية  اللغة 
املجتمع  كل  هــذا،  همنا  يف  نرشك 
رجل  من  السامع،  مظنة  هو  الذي 
طلبة  إىل  املدارس  تالميذ  إىل  السوق 
بحضارتهم  املؤمنني  الجامعات 
عظمة  لهم  نبني  أن  علينا  اإلسالمية. 
لغتهم بتعريفهم مبا صنعته من علم 
ومعرفة يف العرص الوسيط، وأنها كانت 
علامء  أكرب  وأن  العرص،  “إنجليزية” 
والفلسفة  الفكر  ورجــال  الالهوت 
كانوا  الغرب،  يف  الحقة  والعلوم  بل 
مونبليي يف  إن  اللغة,  يعانقون هذه 
الطب،  صناعة  مدينة  وكانت  فرنسا، 
ظلت تحتفي بأعالم أطبائنا يف لغتهم 
العرص  أعتاب  حتى  وعلاًم،  تعلياًم 
أن  اليوم،  األبحاُث  وبينت  الحديث. 
الطبية ال يزال  ما يف هذه املصنفات 
الطب يف  بلغه  ما  يتفوق عىل بعض 
الغرب، كام سمعت هذا قبل أسابيع 
املغرب،  يف  الطب  أساتذة  أحد  من 
وأمريكا،  أوروبــا  يف  بذلك  ــرَّف  وع
كتب  مبا يف  لاَمَّ سمعوه،  له  واعتفوا 
ابن سينا والرازي وابن رشد وسلسلة 
طويلة من كبار أطبائنا بلغتنا وعلمنا 
عن  تقل  ال  جهود  من  واختاعاتنا، 

جهودهم. 

السياسة  رجل  أن  ريب  ال  سيدي، 
والتدبري هو أقدر عىل تحقيق ما نفكر 
صاحب  فانشغال  لذلك  نظرياً.  فيه 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، 

الدكتور  أحمد شحالن الرابع من اليمين في الصورة

اللغة العربية
قادرة عىل اإلسهام
يف صناعة العلم

اللغة العربية
إنجليزية العرص 

الوسيط
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والرئيس األعىل ملجمع اللغة العربية 
املعرفة،  وهم  اللغة  بَهمِّ  بالشارقة، 
أن  يف  أمل  وبارقة  ضوء،  شعاع  هو 
التنكر  يصبح ما نفكر فيه وما يؤملنا 
له، نافَذ التأثري، يف أبناء أمتنا، بل ويف 
وإن  الغربيني.  من  املعارصة  األجيال 
ليطلعوا  الغرب  ألبناء  األسباب  توفري 
حقاً،  حضارتنا  بلغته  ما  عىل  اليوم، 
وبكتاباتنا  املسلمني  نحن  وبتعريفنا، 
وسائط،  إىل  يحتاجوا  ال  ليك  لهم، 
أجل  من  الجهود  م  يطعِّ بأن  لقمني 
إعادة إشعاع اللغة العربية وإدراجها 

يف دواليب املعرفة  كافة.

تؤرخ  علمية  “مهرجانات”  إقامة  إن 
لغة  أبلغ  يف  اإلسالمية  للمعارف 
ترصيف  عــىل  ــا  ــدره وأق وأجملها 
الرشقية  الدراسات  أقسام  يف  العلوم، 
من  بعون  الغربية،  الجامعات  يف 
جذوة  عىل  يسهرون  الذين  علامئنا 
ويف  الجامعات،  هــذه  يف  املعرفة 
بالضبط، يكون مسلكاً  الحقة  العلوم 
العقل  فعل  تجسيم  مسالك   من 
وتجعل  املعرفة،  صناعة  يف  اإلسالمي 
هذه  أوســاطــهــم  يف  ُتْحـَيى  ــن  َم
هو  شاهداً  املعرفية”،  “املهرجانات 
أقدر بفعل االنجذاب إىل اآلخر، عىل 
لغتهم وعلمهم،  عليه  ملا  أهلنا  تنبيه 
نرى  رصنا  من  علامء  يقدرها  وكيف 

فيهم مباهَج األنوار.

2-  أما فيام يتعلق بجائزة األلكسو/ 
الشارقة، فقد ُولدْت الجائزُة والحمد 
لها  كان  وقد  العود،  مستوية  لله، 
بني  جمعت  ألنها  املحمود،  صداها 
اللغة  حقول  يف  املجتهدين  تكريم 
واملعجم، وانعقاد ندوة كربى تضمنت 
اهتاممات  نفس  يف  تصب  ــدوات  ن
عىل  والقامئني  الجائزة  عىل  املرشفني 
أمرها. صحيح أن الوقت الذي ُولدت 
مل  نتائجها  وبروز  الجائزة  فكرة  فيه 
يكن بالوقت الطويل، والتنصيص هنا 
ليس تأنيبياً، بل العكس هو الصحيح، 
تولد يف رؤوس  األفكار  من  كثرياً  ألن 
هم  منهم  والعقالء  خياال،  الناس 
األمر من  فيخرجون  يتجرؤون  الذين 

اآلجال.  أقرب  ويف  الفعل  إىل  القوة 
والطريقة التي احُتفي فيها باملكرمني 
جديرة باإلشادة، ألنها اهتمت بأناس 
متواضعني، كان همهم أن يبحثوا، أن 
ينتجوا، وما فكروا يف يوم من األيام، أن 
بأعاملهم يف محفل هو محفل  ُيشاد 
وبرعاية  اليونسكو.  عتيدة:  منظمة 

كرمية من سيايس يدبر أمور الدولة. إن 
باملكرمني  فيها  احُتفي  التي  الطريقة 
أعالماً  كرمت  ألنها  باإلشادة،  جديرة 
أخالقي  اعتاف  إنه  صامتني.  عاملني 
سيشجع  باملعرفة،  يهتم  مبن  كبري 
الناس  الباحثني، ألنهم يعرفون أن يف 
من ُيكرب أعاملهم، ونأمل من الله، أن 
ليقوموا  والتدبري،  األمر  ذوي  يشجع 
ر هؤالء الناس  بنفس ما قام به من قدَّ

يف جائزتنا هذه.

 

الحضارة  يف  املعرفة  إن  ســيــدي، 
الفعل.  هذا  مبثل  قامت  اإلسالمية 
فاعٌل  هو  هو،  حيث  من  العلم  إن 
ساسة  من  الحكامء  ولكن  صامت، 
أمتنا اإلسالمية يف مزهر تاريخنا، هم 
صوته،  وأسمعوا  شأنه  رفعوا  الذين 
وبغداد  املدينة  من  النور  فانتقل 

عواصم  من  وغريها  وقرطبة  والشام 
العلامء  بيوتات  ليصنع  املعرفة، 
فقرياً  الغرب  كان  عندما  الغرب  يف 
الزاهية،  عهودنا  ساستنا يف  إن  عقال. 
املعرفة،  ركاب  يف  ساروا  الذين  هم 
ركابهم،  يف  تسري  املعرفة  جعلوا  أو 
فيها،  واملجتهدين  بروادها  فأشادوا 
الذهب  فزال  ذهباً.  أعامله  وقدروا 
حاميل  يــرشف  اليوم  العلم  وبقي 
رايته، ومييز الناس عن الناس، فعرشه 
سنتها  يف  وهي  هذه،  جائزتنا  أعىل. 
وإحياء  جميل  أنوذٌج  تخطو،  األوىل 

لذكرى املعارف.

عىل  فمركبي  أجامل،  ال  أنا  سيدي،   
بساط  عن  َعني  رَفَّ العمر،  صهوة 
وزيت،  خبز  العيش:  فلقمة  اإلغراء. 
املوائد  متع  من  بطني  عىل  أهــون 
الفارهة. إن ما أعرب عنه بهذه املناسبة 
التي أفسحتم يل فيها املجال، هو حرقة 
إننا  الضلوع.  بني  تلتهب  دامئاً  كانت 
الرائع،  باملمثل  بلداننا  نعتني يف جل 
والعب الكرة املمتاز، وضارب التنيس 
املشهور وووو . وجلٌة من علامء األمة، 
وقتهم  يقضون  الحضارات،  وصانعي 
بني مخطوط ومخطوط، وورق أبيض 
ومداد أسود، يف خزائن بعضها ميضء 
ُمْبـِهٍج  صبح  بني  مظلم،  ويعضها 
أن  ينىس  من  وفيهم  داٍج،  وغــروب 
عليه أن يلتقم لقمة من طعام لسد 
إليهم  يلتفت  ال  هؤالء  مثل  الرمق، 
الناس. فدعني سيدي أن أقول لك، إن 
هذه الجائزة التي ستكرب وتكرب وتكرب، 
املهمومني  أمثالنا  ألىس  بلسم  هي 
عىل  والخوف  اللغة  وحب  باملعرفة 

خبو أنوار الحضارة اإلسالمية.

يف  هي  االعتبار،  بهذا  الجائزة  إن 
أن  إال  منا  تطلب  وال  حلتها،  جميل 
نهيئ لها أسباب اإلعالن يف متسع من 
الوقت، وعىل نطاق واسع تشتك فيه 
جل وسائل اإلعالم، وأن يكون ذلك يف 
كل العامل اإلسالمي، ألن العربية هي 
الغرب  وحضارة  اإلسالم  حضارة  لغة 
غربياً  أصبح  اليوم  فاإلسالم  أيضاً، 
عىل  نعمل  وأن  مرشقي.  هو  كام 

جائزة األلكسو
جديرة

باإلشادة

الجائزة بلسم 
للمهمومني باملعرفة 

وحب اللغة

رضورة العمل
عىل الجانب

العلمي التطبيقي

http://www.alashj.ae

 كرّم الفائزين يف اليونيسكو –
 سلطان: “الشارقة للدراسات

اللغوية” تنهض بثقافة العرب

الجامعاِت  إىل  الجائزة  أمر  يصل  أن 
العربية اإلسالمية والجامعات الغربية 
نخص  ال  وملاذا  االسترشاق(.  )أقسام 
العرب  أو  املستعربني  من  الباحثني 
األقسام  هذه  يف  الباحثني  واملسلمني 
لهذه  بقريٍن  الغربية،  الجامعات  يف 
الجائزة، يف نفس محفل تكريم اللغة 
نوحي  أن  املفيد  من  ولعل  العربية؟ 
مبا نريد يف اإلعالن عن الجائزة، كـأن 
النحو  “تبسيط  يف  البحث  نطلب 
مرتبطة  “معاجم  إعداد  أو  العريب”، 

نفس  يف  الدقيقة  العلوم  من  بعلم 
مختربات هذه العلوم يف الغرب”، أو  
أبحاث تعمل عىل “مواملة التطبيقات 
عربية  لتصبح  الحاسوبية  العلمية 
هناك  كانت  نعم  والكتابة”.  اللفظ 
بحوث يف الندوة السابقة، تتعلق بهذا 
أين  غري  التطبيقي،  العلمي  الجانب 
إيجاد برمجيات عربية خالقة،  أقصد 
الجائزة.  وتــرشف  الجائزة  ترشفها 
العاملتني:  مؤسستينا  اسم  وتحمل 
بالشارقة،  العربية  اللغة  مجمع 

ومكتب تنسيق التعريب. 

عنه.  التعبري  يسهل  العام  انطباعي 
عىل  الشكر  جزيل  نشكركم  أوال 
بها  أحطتمونا  التي  البالغة  العناية 
بالغريب  هــذا  ومــا  شاملة،  وهــي 
عنكم. ويكفي أن يكون راعي الجائزة 
علم  رجل  بالشارقة،  اللغة  ومجمع 
وأن  سياسة،  رجــل  يكون  أن  قبل 
يرشكنا معه يف همه الفكري، يف لقائه 
عظيمة  هي  وكــم  ذاك.  الحميمي 
الله  أطال  واملعرفة.  العلم  حميمية 
عمره وأقدره عىل نرش املعرفة وتهيئة 

سبلها .
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كلمة األستاذ الدكتور
عبد الفتاح الحجمري

عن جائـزة األلكسو-الشارقة
مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط

صاحب السمو الدكتور سلطان ومديرة اليونسكو يكرمان الدكتور عبدالفتاح الحجمري
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والسالم عىل  والصالة  الله،  بسم      
رسول الله، وبعد ، فإيّن  أوجز كلمتي 
األلكسو/  جــائــزة  فعاليات  حــول 
احتفال  من  صاحبها  وما  الشارقة، 
يف  العربّية  باللغة  العاملي  باليوم 
منظمة اليونسكو يف العنارص اآلتية: 

نجاح  دواعــي  من  كان  لقد   – أوالً 
امللتقى – بعد توفيق الله – عز وجل:
     1- حسن اختيار الزمان واملكان 
وحدث  عاملية،  لتظاهرة  املناسبني 
ثقايف دويل بهذا الحجم والتأثري، فقدر 
العربية والحضارة اإلسالمية يف  اللغة 
التاريخ اإلنساين – كام ذكرت السيدة 
الكبرية مديرة اليونسكو – قدر عظيم، 
الدولية،  مبنزلتها   – اليونسكو  ومقر 
وموقعها يف العاصمة الفرنسية – كان 
ُبعدها  املناسبة  مكان إلعطاء  أنسب 

العاملي. 
     2- كام أن تعاون الهيئة املمثلة 
للمملكة العربية السعودية، ورئيسها 
الدكتور إبراهيم البلوي الذى تابع كل 
الله  عبد  والدكتور  امللتقى،  فعاليات 
عبد  امللك  مركز  يف  وزمالئه  الوشمي 
العربية،  اللغة  لخدمة  الدويل  الله 
امللتقى  خدمة  يف  جميًعا  وإسهامهم 
يف  أسهم  قد  ــ  باملشاركني  والحفاوة 

النجاح.
     3- وقبل هذا كله فإن حضور الشيخ 
بنفسه،  القاسمي  سلطان  الدكتور 
العلمية  وسمعته  السياسية  مبكانته 
وخدماته الثقافية األمر الذى أدى إىل 
مشاركة مديرة الهيئة بخطاب ُمرشِّف 
عن مكانة اللغة والثقافة العربيتني يف 
الواقع والتاث اإلنساين، وكان من أهم 
أسباب النجاح، وخاصة حرص سموه 

عىل إتاحة اللقاء لكثري من املشاركني، 
وال أنىس ما أتاحه سموه لوفد اتحاد 
املجامع القادم من القاهرة من لطف 
كان من عوامل  أولئك  كل   .. وعناية 

نجاح هذا امللتقى الكبري.
االعتبارات  بأن هذه  قدر  إذا   – ثانًيا 
اللجنة  بها  الله  وفق  التي  السابقة 
كدت،  وقد  يفوتني  وال   – املنظمة 
أن أذكر حضور اللجنة يف املسابقتني، 
وتسلمهم  الــفــائــزيــن،  ــادة  ــس وال
جوائزهم من يد سموه، بحرضة كبار 
املثقفني والدبلوماسيني ويف مقدمتهم 
يف  إسهاًما  يسعدين   – الهيئة  مديرة 
أن  دائرته  وتوسيع  النجاح  ترسيخ 

أقتح:
    1- دعوة بعض العلامء واملثقفني 
من   – وغريهم  فرنسيني   – األوربيني 
 – وأصدقائه  العرىب  الفكر  أنصار 
إذا  اختيارهم  يف  املشاركة  ويسعدين 
للمحارضة   – املنظمة  اللجنة  رأت 
العاملي  اليوم  حول  امللتقى  هذا  يف 
العربيتني،  والثقافة  اللغة  ومستقبل 
فإن مشاركتهم الفكرية ترثي املشاركة 
وتجذب األنظار إىل املناسبة الكرمية.

     2- ورمبا تفكر اللجنة يف توسيع 
اللغوية  املجامع  ممثيل  حضور 
العريب،  املرشق  يف  وخاصة  العربية، 

لتكامل املشاركة.
املبكر  ــالن  اإلع يحسن  كام   -3     
للعام  العلمية  املسابقة  مواضيع  عن 
القادم، ومن املمكن أن يسهم املجلس 
اختيار  يف  املجامع  التحاد  العلمي 
يف  يسهم  من  واقــتاح  املوضوعات، 

التحكيم حسب طبيعة املوضوعات.
الشارقة  مجمع  يرعى  رمبا   -4     

املقتحات  وإمكاناته  بنشاطه  الفتى 
واملرشوعات التي تبلورت يف امللتقى 
طرحتهام  أمـــران  ومنها  السابق، 
تجاوب  جاءين  وقد  املشاركني،  عىل 
مشكور من األخ الدكتور عبد الفتاح 
تنسيق  مكتب  عام  أمني  الحجمري 
اتخاذ  يف  بالنظر  بالرباط،  التعريب 
الذي  املصطلحات”  لـ”بنك  خطوات 
اقتحت إنشاءه، وأحسب أن الدكتور 
عبد الله الوشمي لن يتواىن يف تحويل 
اللجنة  لدى  تجمعت  التي  البيانات 
الرشيفني  الحرمني  لخادم  العاملية 
قاعدة  إىل   – العربية  اللغة  لخدمة 
للبيانات  شاملة  منظمة  معلومات 
املتصلة بهذه اللغة الرشيفة: هيئات 
وموضوعات،  وكيانات  وأشخاًصا 
واملهتمني،  للباحثني  متاحة  لتكون 
ميكنه  املوقر  مجمعكم  أن  وأعتقد 

متابعة ذلك واإلسهام فيه.
    هذا، وأحيطكم علاًم بعزمي عىل 
إثراء  حول  املشتك  التفكري  مواصلة 
القادمة،  فعالياته  يف  امللتقى  هذا 
فهو من خري الوسائل لتحريك وترقية 
العامل  يف  اللغوي  العلمي  البحث 
العريب، ورفع شأن اللغة العربية عىل 

الصعيد العاملى.

كلمة األستاذ الدكتور
حسن الشافعي

عن جائـزة األلكسو-الشارقة
رئيس اتحاد املجامع اللغوية والعلمية
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كلمة األستاذ الدكتور عبد الحـــميد مدكـور
عن جـائزة األلكسو الشـارقة - األمني العام التحاد املجامع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 
آله  وعىل  األمني  النبي  عىل  والسالم 
يوم  إىل  بهداه  اهتدى  ومن  وصحبه 

الدين .
مجمع  مــن  كرمية  دعــوة  تلقيت 
الذي  املؤمتر  يف  للمشاركة  الشارقة 
اليونسكو  منظمة  رحــاب  يف  عقد 
شهر  من   19 و   18 يومي  بباريس 
باليوم  لالحتفال   2017 ديسمرب 

العاملي للغة العربية .
مدار  عىل  املؤمتر  وقائع  جرت  وقد 
يف  اشتك  حافل  برنامج  يف   ، يومني 

واملندوبية  الشارقة،  مجمع  وضعه: 
اليونسكو،  منظمة  لدى  السعودية 
بن  سلطان  األمــري  ملؤسسة  ممثلة 
وقد  الخريية.  سعود  آل  عبدالعزيز 
تضمن الربنامج ست جلسات تحدث 
فيها لفيف من كبار العلامء والخرباء 
واملهتمني  العربية  باللغة  املعنيني 
بها،  للنهوض  العلمي  بالتخطيط 
وتوثيق صلتها مبا تقدمه التكنولوجيا 
تؤدي  علمية  إمكانات  من  الحديثة 
جديدة  آفاق  وارتياد  تيسريها،  إىل 
يف  للراغبني  وتقريبها  لدراستها 
األمم  أبناء  أبنائها، ومن  دراستها من 

األخرى من غري الناطقني بها ، وتضمن 
الكلامت  بعض  -كذلك-  الربنامج 
االحتفالية التي تتعلق ببعض األنشطة 
املؤمتر  وقائع  سبقت  التي  العلمية 
حيث  من  املؤمتر  ويعد  رافقته.  أو 
من  فيه  املشاركني  مستوى  و  املكان 
التنسيق  حيث  ومن  وغريهم  العرب 
وهو  املؤمترات،  أنجح  من  والتنفيذ 
عملوا  الذين  يستحق  مرشف  جهد 
عىل عقده ، وأرشفوا عليه كل الشكر 

والثناء والتقدير. 
ملا  التفصييل  الرصد  مقام  يف  ولست 
وأوراق  بحوث  من  املؤمتر  يف  قدم 

ا.د/ عبدالحميد مدكور 

إىل  اإلشــارة  يهمني  ولكن  علمية، 
حدثني مهمني صحبا هذا املؤمتر: 

جائزة  مسابقة  نتائج  إعالن  أولهام: 
األلكسو – الشارقة للدراسات اللغوية 
استحدثتها  جائزة  وهي  واملعجمية، 
والثقافة  للتبية  العربية  املنظمة 
التعريب  تنسيق  ومكتب  والعلوم 
الشارقة  مجمع  مع  ورشاكة  بتعاون 
الهادفة  خطتهام  ــار  إط يف  الفتي 
وتوسيع  العربية  باللغة  للنهوض 
اللغوية  بالدراسات  االهتامم  دائرة 
تقوم  سنوية  جائزة  واملعجمية وهي 
الشارقة  ــارة  إم ومتويلها  برعايتها 
وحاكمها املبجل حرضة صاحب السمو 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
القاسمي، الرئيس األعىل ملجمع اللغة 
األيادي  صاحب  بالشارقة،  العربية 
الله  حفظه   – زال  ما  التي  البيضاء 
الفكر  لخدمة  يقدمها   – فيه  وبارك 
يتمثل  وال  العربية  والثقافة  والعلم 
 ، وحدها  الجائزة  هــذا  يف  عطاؤه 
من  متدفق  فيض  يف  يتمثل  ولكنه 
ويدعمها،  ينشئها  التي  املؤسسات 
أقطار  ويف  ــدة،  ــدي ع مــجــاالت  يف 
ترشف  التي  الشارقة  يف  كثرية  عربية 
والسودان  مرص  ويف  بواليته،  وتسعد 
املؤسسات:  هذه  ومن  وموريتانيا 
اللغوية العربية  مبنى اتحاد املجامع 
أقيم يف مرص مبدينة 6 اكتوبر بالقرب 
املؤرخني  اتحاد  ومبنى  القاهرة،  من 
الزراعة  كلية  ومكتبة  مبرص،  العرب 
التي  واملعونات  القاهرة،  بجامعة 
املستشفيات  لبعض  ويقدمها  قدمها 
القاهرة،  لجامعة  التابعة  الجامعية 
نقابة  مع  سيقام  ــذي  ال والتعاون 
الصحفيني بالقاهرة، وإقامته ورعايته 
لبعض  ورعايته  املوريتاين،  للمجمع 

السودان،  مبجمع  العلمية  املشاريع 
التي  الشارقة   - االلكسو  وجائزة 
جوائزها  وقدمت  بعنايته،  حظيت 
يف يوم بهيج حرضه وألقى كلمة فيه 
صاحب السمو يف اليوم األول من أيام 
نصيب  من  الجائزة  وكانت  املؤمتر، 
حكمت  الذين  الفائزين  من  أربعة 
أعاملهم تحكيام علميا قامت به لجنة 
متخصصة اختارت هؤالء األربعة من 
بني املتقدمني ، ملا توفر ألعاملهم من 
أصالة وإتقان وإضافة علمية وارتياد 
الدراسات  مجال  يف  جديدة  آلفاق 
لهذه  كان  وما  واملعجمية.  اللغوية 
الله  بفضل  إال  النور  ترى  أن  الجائزة 
الكريم  السخي  البذل  بهذا  ثم  تعاىل 
من هذا الحاكم الذي يعيد لنا سرية 
رعاة  من  العظام  ــراء  واألم الخلفاء 

الثقافة العربية يف تاريخنا املجيد.
 - البذل  هذا  عند  األمر  يتوقف  وال 
يضاف  بل   - ثناء  كل  يستحق  الذي 
إليه أمر مهم جدا وهو تحويل هذا 
البذل إىل مؤسسات مستقرة يتحقق 

لها البقاء واالستمرار.
اما األمر الثاين الذي يستحق اإلشادة 
فهو ذلك اللقاء الكريم الذي خصصه 
املختصني  العلامء  للقاء  الحاكم  سمو 
يف  للمشاركة  املدعوين  كبار  من 
يقرب  ما  اللقاء  استمر  وقد  املؤمتر، 
األمري  سمو  فيها  تحدث  ساعة  من 
إىل الحارضين مفصحا يف حديثه عن 
شواغله الدامئة بالفكر واللغة ورغبته 
القوية يف توسيع مجال رعايته لتمتد 
الحديث  يخل  ومل  جديدة،  آفاق  إىل 
من حديث عن نشأته يف صباه األول، 
واصطبغ  معلميه  ببعض  وعالقته 
من  بــروح   - جملته  يف   - الحديث 
الجم،  والتواضع  والبساطة  اللطف 

وإتاحة الفرصة للحارضين أن يحدثوه 
وتطلعاتهم  ـ  العلمية  شواغلهم  عن 
إىل تحقيق مزيد من اإلنجازات، وقد 
أتيح لألستاذ الدكتور حسن الشافعي 
رئيس اتحاد املجامع اللغوية العلمية 
الجالسني  أقرب  من  كنا  وقد   – ويل 
إليه – أن نحدثه عن املرشوع الكبري 
الذي يسعى اتحاد املجامع إىل البدء 
فيه برعاية كرمية من سموه ، وجرى 
الله –  الحديث من جانبه – حفظه 
عن حاجة هذه املرشوعات الكربى إىل 
أن يخصص لها “ وقفيات “ تساعدها 
كان  الذي  األمر  االستمرار، وهو  عىل 
الحرج  رفع  ولكنه  بخواطرنا،  يجول 
هذا  عن  للحديث  الباب  وفتح  عنا، 
تصورا  وقدمنا  ومتطلباته،  املوضوع 
سموه،  إىل  لتقدميه  اعددناه  قد  كنا 
له  انرشحت  تعليقا  عليه  علق  وقد 
آمالنا  بأن  معه  وأحسسنا   ، صدورنا 
ببدء العمل يف املعجم التاريخي وما 
يحتاج إليه من الحصول عىل املدونة 
وشك  عىل  أصبحت  قد  التاريخية 
سموه  صدر  اتسع  وقد  التحقيق، 
يف  الحارضين  كلامت  إىل  لالستامع 
جو أشاع يف قلوب الحارضين مشاعر 
والتفاؤل  والتوقري  والتقدير  الشكر 
والسخاء  السامحة  بهذه  واإلعجاب 

والكرم العريب األصيل.
 

عمله،  وتقبل  ــاه  ورع الله  حفظه 
وجزاه عن العلم واللغة والثقافة خري 

الجزاء .
ا.د/ عبدالحميد مدكور 

اللغوية  املجامع  التحاد  العام  األمني 
العربية 

العربية  اللغة  ملجمع  العام  واألمني 
بالقاهرة
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مـن نحـن
اللغوية  املجامع  ودعم  العربية  اللغة  بقضايا  ُتعنى  الشارقة،  إلمارة  تابعة  أكادميية  حكومية  مؤسسة 

والعلمية يف العاَلَمنِي العريب واإلسالمي، وهي همزة وصل للحوار الثقايف والبحث اللغوي واملعجمي بني 

الباحثني يف شتى دول العامل.

رؤيتنـا
منارة أكادميية لغوية تهدُف للتمكني للغة العربية، وتوثيق أوارص التعاون العلمي واملعريف بني املجامع 

اللغوية والعلمية يف العاملني العريب واإلسالمي. 

رسـالتنـا
يصُل مجمع اللغة العربية بالشارقة إىل تحقيق رؤيته وأهدافه من خالل: 

رعاية األعامل البحثية واملشاريع العلمية املتعّلقة بالّلغة العربية. 

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

اإلرشاف والتخطيط والّرعاية املاّدية إلنجاز املعجم التاريخي للغة العربية.

تلبي  عرصية  لغوية  ومعاجم  قواميس  إصدار  عىل  واإلرشاف  وتهذيبه،  املصطلحي  بالجانب  النهضة 

حاجيات املتحّدث بالّلغة الفصيحة والكاتب بها يف العرص الحديث. 

مّد جسور التعاون، وتنسيق الجهود مع املجامع الّلغوية والعلمية يف عاملينا العريب واإلسالمي للوصول 

إىل مخرجات معرفية هادفة وواعدة. 

التواصل مع رجاالت الفكر واللغة والّثقافة واآلداب والعلوم اإلنسانية يف شتى دول العامل. 

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

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

رعاية الدراسات العلمية التي تتناول تاريخ األمة العربية وحضارتها وصلتها بالحضارات األخرى.

رعاية املشاريع العلمية املتعلقة بتحقيق املخطوطات اللغوية والرتاثية. 

رعاية جوائز دولية يف خدمة اللغة العربية. 
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قالت مواقـع التواصـل 
االجتامعي عن جائزة 

األلكسو-الشارقة




