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األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة رئيس المجمع 

 

   تأسس مجمع المغة العربية األردني بموجب قانوف مؤقت ، صدر بمقتضى الفقرة 
مف الدستور، وبناًء عمى ما قرره مجمس الوزراء بتاريخ  ( 94) لممادة  ( 1) 
ـ، وأضيؼ إلى قوانيف الدولة عمى أساس عرضو عمى مجمس األمة ، 2/6/1976

... في أوؿ اجتماع يعقده 

: مف القانوف أىداؼ المجمع ، ونصت عمى ما يأتي  (4)وقد حددت المادة 

( : 4)المادة 

: يعمؿ المجمع عمى تحقيؽ األىداؼ اآلتية 

الحفاظ عمى سالمة المغة العربية وجعميا تواكب متطمبات اآلداب والعمـو - أ 
.  والفنوف الحديثة

توحيد مصطمحات العمـو واآلداب والفنوف ، ووضع المعاجـ والمشاركة في  - ب
ذلؾ بالتعاوف، مع وزارة التربية والتعميـ والمؤسسات العممية والمغوية والثقافية داخؿ 

. المممكة وخارجيا
. إحياء التراث العربي واإلسالمي في المغة والعمـو واآلداب والفنوف - ج

تكاد تجمع المجامع المغوية العربية في القاىرة ودمشؽ ،    ىذه أىداؼ ميمة 
ولدى استعراضنا لممادة التي تحدد الوسائؿ . وبغداد عمى النص عمييا في قوانينيا

نجد أنيا تخمو مف ، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ والغايات المقصودة مف ىذا القانوف
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أف يكوف لقرارات مجمع المغة العربية سمطة ممزمة ، تجد طريقيا " النص عمى 
وأف ... لمتنفيذ في جميع مؤسسات الدولة وفي الجامعات وفي جميع مراحؿ التعميـ 

يكوف لممجمع سمطة لغوية ممزمة مف خالؿ قانوف يجبر األشخاص والييئات عمى 
ومحاسبة المتسببيف في إشاعة المغة ، استخداـ العربية بداًل مف المغة األجنبية

وتشكؿ خطورة عمى ىوية ، المبتذلة والميجات العامية التي تسيئ إلى الذوؽ العاـ
. األمة العربية

   ونحف إذا ألقينا نظرة شاممة عمى الموحة المغوية العربية منذ بداية القرف الحادي 
نجدىا تتخبط بيف ، في الوطف العربي بعامة وفي األردف بخاصة ، والعشريف

ولـ يكف ذلؾ اعتباطًا أو وليد الجيؿ ... الثنائية المغوية واالزدواجية المغوية 
تممييا القوى العالمية ، بؿ إنيا سياسة لغوية وثقافية... والكسؿ أو عدـ االىتماـ 

وىو القناع الجديد لمفيـو االستعمار في القرف " العولمة " المييمنة و تحت اسـ 
. الحادي والعشريف

   إف واقع الثنائية المغوية في الوطف العربي وفي األردف بخاصة ، يتجو ألف 
تكوف المغة اإلنجميزية لساف االختصاصييف في المشرؽ العربي في العمـو 

وأف تكوف . ويكتبوف ويحاضروف ، فبيا يدرسوف ويدرِّسوف . والمعارؼ المختمفة
الفرنسية لساف االختصاصييف ولغة التدريس والبحث العممي في دوؿ المغرب 

... العربي

قبؿ أف ،    ونحف إذا رجعنا خطوات إلى الوراء، إلى ثمانينيات القرف الماضي 
تتفجر اليجمة الشرسة عمى ىوية أمتنا العربية اإلسالمية ، نجد أف مؤتمر وزراء 

وحضره حوالي ثالثيف مف ، ـ1987الصحة العرب الذي عقد في دمشؽ سنة 
قد صادؽ عمى مشروع متكامؿ لتعريب التدريس في الكميات ، عمداء كميات الطب 

ـ، تكوف جميع كميات الطب في الوطف 2000وقرر أنو بحموؿ عاـ ، الطبية 
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وأنيا باتت تدرَّس بالمغة ، قد استوفت جميع متطمبات التعريب ومراحمو، العربي 
ونبدأ السنوات األولى عمى مدارج القرف ، ـ2000وما أف يمر بنا عاـ ... العربية 

حتى نجد أنفسنا، ويا لألسؼ، أماـ زلزاؿ عنيؼ وىجـو ، الحادي والعشريف
إنو يستيدؼ ىويتيا العربية . استعماري شرس يستيدؼ لغة األمة العربية وعقيدتيا

... وحريتيا وسيادتيا في أوطانيا، اإلسالمية

في المدارس ، منذ الصؼ األوؿ االبتدائي ،    فقد أصبحت المغة اإلنجميزية تدرَّس
الحكومية وكانت تدرَّس في زمف االنتداب البريطاني مف الصؼ الرابع االبتدائي، 

و          " الحضانة " ونجدىا في المدارس الخاصة اآلف يبدأ تدريسيا مف 
وأصبحت المغة اإلنجميزية لغة التدريس في جميع المواد ، ما عدا "!!! البستاف "

في المدارس األجنبية وفي كثيٍر مف !!! بطبيعة الحاؿ المغة العربية والتربية الدينية
وقد يحظر التكمـ بالمغة العربية في كثير مف المدارس ... المدارس الخاصة
وبدأ تدريس مادة الرياضيات والعمـو بالمغة اإلنجميزية في ... األجنبية والخاصة

بعد أف أحكـ ... ويستشري ىذا االتجاه في التعميـ العاـ والثانوي ... التعميـ العاـ 
... الطوؽ عمى التعميـ الجامعي

   إف المجاؿ ال يتسع أف أستعرض إقصاء المغة العربية عف جميع مؤسسات 
السيما في دوؿ الخميج العربي بصورة ، التعميـ العاـ والجامعي في الوطف العربي 

بؿ والتاريخ اإلسالمي تدرَّس ، وأصبحت العموـ... خاصة ميد العروبة واإلسالـ
وأف عضو ىيئة التدريس في بعض أقساـ المغة العربية، ال يرقى !!! بالمغة األجنبية

!!!  إال إذا نشر بحثًا بالمغة اإلنجميزية في دورية أمريكية أو بريطانية

إنيا ، فإنيا تدعو لألسى،    أما لغة ىؤالء الخريجيف واالختصاصييف مع مواطنييـ
التي يتفاىـ بيا !!! فأية لغة ىذه...لغة خميط متنافر مف المغة األجنبية والعامية

 مع مواطنيو مف – وقد درسيا بالمغة اإلنجميزية –المتخصص بالزراعة أو الفالحة 
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وأية لغة !! وبأية لغة يقدـ بيا إرشاداتو في الفالحة!!! الفالحيف وجماىير الناس
ىذه التي تواجينا بيف جميور الناس العامميف في الحقؿ والمعمؿ والمتجر والسوؽ 

إنيا العاميات مع توشيحات  . بؿ وفي مؤسسات التعميـ، وفي مؤسسات الدولة 
. لغوية أجنبية مشّوشة مضطربة

تخالؼ قانونيًا معظـ دساتير ،    إف ىذه السياسة المغوية المستخدمة وغير المعمنة
الذي ينص دستوره في المادة الثانية عمى أف ، ومنيا األردف، األقطار العربية 

بؿ ، وىي أيضًا تخالؼ قوانيف الجامعات... اإلسالـ ديف الدولة ولغتيا العربية
ف مخالفة الدستور ومخالفة القانوف ليي كبيرة . الخ...وقانوف وزارة التربية والتعميـ وا 

!!! مف الكبائر عند األمـ الديمقراطية والمتحضرة

كانت الدافع لمجمع المغة العربية ،    إف ىذه الحيثيات جميعيا وغيرىا كثير
وما زاؿ ، ـ1992سنة " قانوف المغة العربية " األردني كي يتقدـ لمحكومة بمشروع 

ولـ يستطع أف يجد طريقو إلى مجمس ... ىذا القانوف مع األسؼ حبيس األدراج
...!! النواب

   إف السياسة التي تدفع بالمغة األجنبية كي تقصي العربية الفصيحة عف مجاليا 
ليي ... الحيوي في المؤسسات العممية والثقافية وفي الجامعات وفي مراحؿ التعميـ

السياسة بعينيا التي تدفع بالعاميات المحمية كي تكوف لغة اإلعالـ واإلعالف ولغة 
!!! الفضائيات والتمفاز واإلذاعة والصحؼ

   ىذه سياسة لغوية وثقافية تيدؼ كما ىو واضح إلى النيؿ مف الثقافة العربية 
 –مع األسؼ - إذ لـ تعد وحدة الثقافة العربية ... الموحدة ، بؿ والقضاء عمييا 

...!!!  السيما منذ بداية القرف الحادي والعشريف، حتى شعارًا يرفع

   لقد استشرت سياسة تغيير المناىج في الوطف العربي بعامة وفي األردف 
بخاصة، وىي تركز بالدرجة األولى عمى المغة العربية وعمى التربية اإلسالمية 
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وعمى مفاىيـ وحدة الثقافة العربية وعمى جوىر ، وعمى التاريخ العربي اإلسالمي
... وىي ظاىرة خطيرة تستحؽ الدراسة والتحميؿ!! القضية الفمسطينية

حبيسة في مواقع ، كما أحب أف أسمييا،    فالمغة العربية الفصيحة أو السميمة
لى !! محدَّدة تترؾ الجتيادات بعض المعمميف وبعض الخطب الدينية والسياسية وا 

!!! حدٍّ ما في نشرات األخبار

في الوقت الحاضر ميـ جدًا كي ترود ،    إف معرفة واقع المغة العربية الفصيحة 
الغيارى عمى ىوية أمتيـ ، المجامع المغوية العممية العربية وجميع أحرار األمة

وتقيـ مشاريعيا المغوية في خدمة ، كي ترود أفؽ المستقبؿ، ولغتيا وتراثيا العظيـ
دة، لغة األمة . لغة العروبة واإلسالـ، المغة العربية الفصيحة المغة الموحِّ

   فالمغة العربية الفصيحة، تواجو تحديات العصر الخارجية ممثمة بتطويع التقنيات 
...   واليواتؼ النقالة وغيرىا (اإلنترنت )مثؿ الحاسوب والشبكة العنكبوتية ، الحديثة 

  ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرى تواجو تحديات ذاتية، مف حيث ىي لغة، ومف 
حيث تنميتيا مف أجؿ استيعاب حصيمة ما وصمت إليو الحضارة والتقنيات 

... كي تصبح لغة العمـ والبحث العممي والتقنيات... الحديثة

الشامؿ، وىو الخيار الوحيد الذي " التعريب"،    وربما كاف مف أىـ ىذه المشاريع
تستدعيو الثقافة العربية الموحدة، باعتبارىا القاعدة واألساس لتنشئة أجياؿ عربية 

دة المنيج واليدؼ . موحَّ

العمـو والمعرفة اإلنسانية في أولويات أعماؿ المجمع " تعريب"   ويأتي مشروع 
فإف تأسيس . األردني، وىو عضو ميـ في اتحاد المجامع المغوية العممية العربية

عمى مستوى الوطف العربي تكوف ميمتيا نقؿ العمـو مف مصادرىا، مف " ىيئة"
حيث ىي عموـ، وليس ترجمة انتقائية، تعتبر ركيزة أساسية لنيضة األمة العربية 
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ف عمؿ ىذه الييئة ... ومساىمتيا األصيمة والمبدعة في بناء الحضارة العالمية وا 
يجب أف يكوف مستمرًا، ويشمؿ تعريب جميع المقاالت والبحوث العممية التي تنشر 

وذلؾ . في أميات الدوريات الصادرة بالمغة اإلنجميزية والفرنسية واأللمانية والروسية
عمى غرار ما تفعمو األمـ المتقدمة، مثؿ الياباف والصيف وروسيا وألمانيا والواليات 

... المتحدة األمريكية

ف المشروع اآلخر الذي ترتكز عميو التنمية المغوية، يتمثؿ بوضع المعاجـ     وا 
المتخصصة في مختمؼ مجاالت العمـو والمعارؼ اإلنسانية، ووضع معاجـ لغوية 

وكذلؾ وضع . عمى وفؽ المراحؿ التربوية في التعميـ العاـ والثانوي والجامعي
د أللفاظ الحياة العامة" ف أىـ ركيزة لإلصالح المعجمي "المعجـ العربي الموحِّ ، وا 

وقد وافؽ مجمس اتحاد " المعجـ التاريخي لمغة  العربية "والمغوي، ىو وضع 
وىو اآلف ينتظر اإلرادة "... نظاـ الييئة"المجامع المغوية العممية العربية عمى 

إف وضع المعجـ . الصادقة والتمويؿ الضروري كي يرى النور في المستقبؿ القريب
التاريخي لمغة العربية سيستغرؽ السنيف مف العمؿ الدائب والدقيؽ والجيود 

ف مجمع المغة العربية األردني، يخطط بنظرة مستقبمية لمقياـ بدوره إف . الصادقة وا 
. شاء اهلل، في ىذا المشروع المغوي العربي الكبير

دة، ترتبط ارتباطًا     إف قضية المغة العربية الفصيحة، المغة الجامعة والموحِّ
ف االستقالؿ منقوص حتى تستعيد العربية . عضويًا بالسيادة الوطنية واالستقالؿ وا 

. فيي جوىر ثقافة األمة، وىي فكرىا وذاتيا وىويتيا. الفصيحة سيادتيا في أوطانيا
فال بقاء لألمة العربية، وال  نيضة عربية عممية أصيمة ومبدعة إال  مف خالؿ 

دة فقد دلَّت الدراسات التقنية والتربوية عمى . لغتيا الفصيحة، المغة الواحدة والموحِّ
، %20-16أف القارئ أو السامع يستوعب مضموف نٍص عربي بزيادة مقدارىا 

. أكثر مما يستوعب نصًا بمغة أجنبية، ميما كانت درجة إتقانو ليذه المغة
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ف لمجمع المغة . واالستيعاب يعيف عمى التمثؿ، والتمثؿ سبيؿ االبتكار واإلبداع وا 
العربية األردني تجربة عممية ميمة في ىذا المجاؿ، أشرت إلييا في مناسبات 

. سابقة

، لغة "وحدة  المغة العربية الفصيحة"   وأختـ ىذه الكممة، منطمقًا مف مفيوـ 
بأف يكوف . إفَّ مجمعنا األردني يستشرؼ المستقبؿ: العروبة واإلسالـ، بالقوؿ

لمعربية الفصيحة مرجعية لغوية واحدة، عمى مستوى الوطف العربي، وأف تكوف 
. ونسألو تعالى السداد في الرأي والتوفيؽ بالعمؿ. لقراراتيا سمطة النفاذ

. والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
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األستاذ الدكتور يوسف بكار 

-1  -

فعمى الّرغـ مف أّنني حديث العضوية في مجمع المغة العربّية األردني، فقد 
كنت عمى صمة برئيسو الفاضؿ، وكنت ُأتابع مف كثب مشروعاتو المختمفة 

ونشاطاتو، ومواسمو الثقافّية حضورًا وقراءة لمكتب التي تنشر فييا وىي مف النزر 
في الوطف " فجوة العقؿ المغوي"اليسير الذي استثني مف ىزاؿ حصاد ما يسمى 

صداراتو المتنوعة في التعريب والمصطمحات، ومجمتو التي أسيمت ()العربي ، وا 
معجـ ألفاظ الحياة "وكنت أحد مف ساىموا في مشروع . فييا نشرًا وتحكيمًا مّراتٍ 

. ، الذي قّيض لو أف يصدر أخيراً "العاّمة في األردف

وعمى الّرغـ مف إمكانات المجمع المادّية المحدودة ومف ترّجح جدّية الحماسة 
الرسمّية بمختمؼ ضروبيا لو ولمشروعاتو في رعاية العربية وحمايتيا والحفاظ 

خالصو  عمييا وعمى موروثاتيا المتعددة، فقد استطاع بصدقية رئيسو وحماستو وا 
ومعاونة زمالئو األعضاء أف يحّقؽ اإلنجازات التي عرض ليا عدد مف الزمالء في 

. محاضرات الموسـ الثقافي وندواتو ليذا العاـ

 

                                                           

 أيموؿ –( 574)العدد .  الكويت–مجمة العربػي . تخمفنا المغوي وعواقبو الجسيمة: نبيؿ عمي ()
. 60-59، ص2006
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–2 – 
 

ليس مف شؾ في أف مسؤولية المجمع كبيرة وعسيرة وخطيرة ال سيما في ىذا 
الزمف الذي أضحت العربّية فيو، بتقاعس أىميا وليس لعيب فييا ال سمح اهلل، 

مف يدفع عنيا اليجمات التي "غريبة أو تكاد، وغدت في مسيس الحاجة إلى 
تتعرض ليا مف اإلكثار مف استعماؿ المغة اإلنجميزية في غير ضرورة وال حاجة، 
ومف استعماؿ العامّيات المبتذلة وخاصة في إعالنات الصحؼ ولوحات المحاؿ 

. ()"التجارّية والحديث في الندوات والمؤتمرات

واألنكى أنو جعؿ يشيع في قطاع مف الشباب في األردف ما يطمؽ عميو لغة 
 التي غزت الفكر قبؿ – وىو مصطمح منحوت مف العربّية واإلنجميزية –" العربيزي"

أف المغة العربّية ال تستحؽ الحياة ألنيا لغة "حّجة ىؤالء، مع األسؼ الشديد . المغة
ال يتقنوف ال "في حيف أنيـ " ممّمة وقديمة، وأّف اإلنجميزية تمّثؿ الحياة والرغبات

ّنما يعّبروف عف ذواتيـ مف خالؿ لغة سريعة، لغة الوجبات  العربّية وال اإلنجميزية، وا 
. ()"السريعة التي تخمو مف كّؿ مقومات الُيوّية التي ينتموف إلييا

                                                           

 – (الرأي الثقافػي)جريػدة الرأي . مف حوار معو أجػراه جعفر العقيمػي: ناصر الديف األسػد ()
. 2ـ، ص26/1/2007الجمعة 

. 9، ص2/1/2006 عّماف –صحيفة المجد . ثقافة العربيزي األمريكية: إنصاؼ قمعجي ()
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إّننا دخمنا عصر :  حيث يقوؿ( )!"لغتنا اإلنجميزّية"ولّمو َدّر صاحب المقاؿ الساخر 
! ، وتفّننا فييا أكثر مف أىميا"باي باي"و " ىاي"و " ىمو"

فأّما موروثات العربّية فأىـ ما يجبييا القطيعة المعرفّية معيا إزاء الحداثة    
وما إلييما مف وشائج وأسباب، في حيف أف الحداثة ال يتسنى ليا أف " العصرنة"و

. الصالح كثيرىا لكؿ زماف ومكاف" القدامة"تكوف قوية صمدة، إاّل بروافد جّمة مف 

– 3 – 

وليس مف شّؾ، أيضًا، في أف المجمع يتطّمع في رؤاه المستقبمّية إلى أف يحّقؽ 
مزيدًا مف النجاح في خدمة العربّية وموروثيا، بيد أف ىذا مرىوف بعوامؿ يتصّدرىا 

اإلمكانات المادّية األوسع، والدعـ الّرسمي المؤسسي : عامالف رئيسياف ميّماف
الجاد مف أعمى المستويات قواًل وفعاًل ينبجساف مف اإليماف برسالة المجمع وأىدافو 
وميماتو، وبالعربّية وأىميتيا ودورىا العاـ والخاص وتنفيذ القوانيف واألنظمة التي 

ناىيؾ بحزمة عوامؿ . تنص عمى ىذا في مختمؼ المؤسسات الرسمّية والخاصة
فإذا ما توافر لو كّؿ ىذا أو جّمو، في . داخمية منوطة بالمجمع نفسو وأعضائو

األقؿ، فأنا زعيـ بأّنو قادر عمى تحقيؽ مزيد مف اإلنجازات والنجاحات في عدد 
. مف مشروعاتو وطموحاتو غير المحدودة

 -4  - 
المجمع معّني بجدّية بمواصمة رسالتو في مشروعو الميـ الذي عرؼ بو 

واشتير وأضحى إمارة مف إماراتو العممّية، وىو تعريب التعميـ الجامعي باإلصرار 
عمى التدريس بالمغة العربّية لغة الدولة الرسمية عمى وْفؽ الدستور، ولغة التدريس 

                                                           

. 18، ص31/10/2006الثالثاء .  عّماف–جريدة الغد . محمد المشوخي ()
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الجامعي، باستثناءات قميمة، وفقًا لقوانيف الجامعات األردنّية كافة، دوف أف يعنَي 
ىذا إىماؿ المغات األخرى واالستغناء عنيا والتقميؿ مف شأنيا، بؿ ال بّد مف أف 

تكوف رادفًا ومساندًا، أو ليس كّؿ لساف في الحقيقة إنسانًا كما يقوؿ الشاعر؟ 

عادة طبع  ويستتبع ىذا بالضرورة االستمرار في ترجمة الكتب العممّية الميّمة وا 
ما نفد منيا عمى أاّل تظؿ حبيسة المخازف، ودعـ تأليؼ الكتب العممّية الالزمة 

ونشرىا، ورصد مكافآت مجزية لممترجميف والمؤلفيف والمحققيف، وتخصيص جوائز 
فالمجمع قادر عمى النيوض بأكثر مّما . دورّية لمعمماء في مجاالت العمـ والمعرفة

قدـ في نشر الكتب المترجمة والمؤلفة والمحّققة إذا ما زيد دعمو المادي وتحّققت لو 
فاإلرادة السياسّية، والّرفد المادي حكوميًا وغير حكومي . الضمانات الرسمّية العميا

نجاز ما لـ ينجز مما يستحؽ أف ينجز . كفيالف بتعضيد ما ُأنجز وا 
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خاؿ أف المجمع يصبو، إذا ما ُأتيح لو ىذا، أف تصبح مجمتو  مجمة مجمع المغة "وا 
لكي يكوف ثمة مجاالت أرحب " نصؼ سنوّية"فصمّية بداًل مف " العربّية األردني

لمباحثيف في المغة وتقنياتيا وتراثيا، ال سيما أف مجالت الجامعات الرسمية تحديدًا 
في العربية وآدابيا وعموميا قد وّحدت، تقريبًا، في مجمة واحدة تصدر عف جامعة 

. مؤتة
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 عامًا 2007إّنو لقرار حكيـ ذاؾ الذي صدر عف المجمع بأف يكوف عاـ 
لمغة العربّية، وأف يعّمـ عمى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، غير أف مدخالِت 

! ىذا ومخرجاتو، وقد مضى نصؼ العاـ، ما زالت أقّؿ مّما ُتوخي منو

أرى أف تظّؿ، في ىذا الزمف الرديء، كّؿ األعواـ أعوامًا لمغة العربّية وأاّل 
نتوانى في التركيز عمييا والدعوة إلى االىتماـ الجاد بيا وبعموميا، وأف تكثؼ 
الفعاليات المغوّية والعممّية والثقافية، وأف يالحؽ ىذا كّمو في وسائؿ اإلعالـ 

الذي " قانوف المغة العربّية"المختمفة، ناىيؾ باالستمرار في تذكير ُأولي األمر بػِ 
!  ولّما يصدر شيء بشأنو1990تقّدـ بو المجمع منذ عاـ 

 

– 6 – 
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فيحدوني أمؿ كبير أف يكوف لمجمعنا ُسْيمة " المعجـ التاريخي لمغة العربّية"أّما 
عممّية فاعمة ومشاركة حقيقّية لعدد مف األعضاء وغير األعضاء مف ذوي 

التخصص في إعداده ووضعو، ال أف ُيكتفى بعضوية لجنة لمتنسيؽ والتعاوف مع 
. ، وبالتمثيؿ في مجمس أمنائيا ومجمسيا العممي"ىيئة المعجـ"

المعاجـ " صنع"إّف في ىذا لحافزًا جديدًا آخر لممجمع ألف يواصؿ مسيرتو في 
، كأف يمتفت إلى معجـ أو "معجـ ألفاظ الحياة العامة في األردف"بعد أف أنجز 

معاجـ أو دراسات عف أصوؿ الميجة األردنية التي فييا اقتراضات كثيرة مف لغات 
سالمّية؛ كالذي نيض بو المرحوـ محمد رضا الشبيبي مثاًل عف  شّتى أجنبية وا 

أصوؿ الميجة العراقية، والذي أنجزه عدد مف الباحثيف والدارسيف عف الدخيؿ في 
معجـ "المغة العربية عامة وبعض ليجاتيا خاصة، أو إعداد معجـ أشمؿ بعنواف 

مثاًل، ليكوف أنموذجًا لمعاجـ عربية أخرى ال " األلفاظ األجنبية في الميجة األردنية
. سيما لألقطار التي ليس ليا مثؿ ىذا الصنيع بعدُ 
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أحسب أف المجمع حريص عمى أف ينّمي بيف الحيف والحيف، في اجتماعاتو 

العامة واجتماعات لجانو جيوده ومشروعاتو في عرض القضايا المغوية الميمة 
التي ما زالت تعاني مف االضطراب واالختالؼ، وتعميـ ما يتوصؿ إليو فييا عمى 

المجامع األخرى والجامعات ومؤسسات التعميـ الرسمّية والخاصة في األردف 
. والوطف العربي
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مف ىذا، مثاًل، قضية الحروؼ األجنبيػة األربعػة التي ال مقابؿ دقيقًا ليا في 
 مثاًل (P)فالحرؼ .  الموجودة في المغات اآلرية(J, ch, G, P)العربية، وىي 

بداًل مف         " بيبسي"، و "اولـپ"بداًل مف " باوؿ: "فيقاؿ، مثالً " باء"يكتب 
. ، وىو ما يحمؿ عمى  التيكـ أحيانًا مف بعض الناطقيف بالمغات األخرى"ـيبسيپ"

مرة " ىوغو"مرة، وبالغيف " ىوجو" مثاًل يكتب بالجيـ (Hogo) مف (G)والحرؼ 
... وىكذا. أخرى

تطوير منيجية وضع المصطمح العربي "إف ىذا يستجيب ألحد مقترحات ندوة 
شاعتو -6)التي عقدت بعّماف في المدة " وبحث سبؿ نشر المصطمح الموّحد وا 

بدعوة مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو بالتعاوف مع مجمع  (9/9/1993
وىو يدعو إلى تأليؼ لجنة بمجمعنا تدرس مشكمة كتابة . المغة العربية األردني

الحروؼ األجنبية والرموز العممّية بمقابالت عربّية، وعقد ندوة في أحد المجامع 
العربّية تبحث النتائج وتناقشيا وتذيعيا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة في الوطف 

. العربي، وتبعث بيا إلى مؤسساتو التعميمية والعممّية والثقافّية
 

– 8– 
ومف الميـ المفيد، كذلؾ، أال يقنع المجمع بإقامة موسمو الثقافي السنوي 

حبذا لو يسعى إلى التوسع في تنفيذ أحد أىدافو األساسّية، وىو عقد . عمى أىميتو
ما يستطاع عقده مف المؤتمرات والندوات المغوية في موضوعات جديدة توائـ روح 
العصر وتبعث حراكًا جديدًا فاعاًل بمشاركات أوسع وأشمؿ بحيث تعّمـ مخرجاتيا 
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وخالصاتيا عمى المؤسسات التعميمية والعممية والثقافية التي يفضؿ أف تدعى، 
. عمى وفؽ قدراتيا ومواقعيا، إلى المشاركة فييا
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مف المعروؼ أف فكرة تأسيس مجمعنا كانت مف بنات أفكار المرحـو سمو 
األمير عبد اهلل بف الحسيف مؤسس المممكة األردنية الياشمّية إذ أصدر إرادتو 

في عّماف ُبعيد تأسيس المجمع العممي العربي بدمشؽ عاـ " مجمع عممي"بتأسيس 
ف لـ تكتب لو الحياة لقّمة اإلمكانات المادية والعممّية والبشرّية1919 وكاف مف . ، وا 

. ()"دار كتب"أىدافو إنشاء 

بقطع النظر عّما كاف يعني ذلؾ اإلنشاء، فقد يكوف مف الميـ والواجب أف يجّدد 
المجمع تبني الفكرة ويطالب الجيات المسؤولة بإنشاء دار كتب عامة عمى نمط 

" المكتبة الظاىرّية"، و (دار الكتب والوثائؽ القومّية اآلف)" دار الكتب المصرّية"
" الخزانة المغربّية"ببغداد، و " المكتبة المركزّية"، و (مكتبة األسد اآلف)بدمشؽ 

بالرباط، ال سيما أف عدد سكاف األردف آخذ باالقتراب مف ستة مالييف، وأف أعداد 
الجامعات الرسمّية والخاصة وغيرىا مف المؤسسات التعميمية والعممية والثقافية 

. جعمت تتكاثر تكاثرًا ال مثيؿ لو في أقطار الوطف العربي

                                                           

 46، ص1924كانوف الثاني .  الجزء األوؿ–المجمد الرابع . مجمة المجمع العممي بدمشؽ ()



 285 

ذا ما قيؿ إف لدينا  المكتبة العامة المركزّية ألمانة "و " المكتبة الوطنّية"وا 
، وغيرىما مف مكتبات الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، فإنيا، عمى ()"عّماف

أىميتيا جميعًا، ال تنيض بدياًل عف المكتبة العامة الشاممة المطموبة، الّميـ إاّل إذا 
ُأعيد النظر في المكتبة الوطنّية لتكوف البديؿ العاـ المطموب لممطالعة الداخمية 

. واإلعارة واإليداع والوثائؽ والمخطوطات التي يفتقر األردف إلييا كثيراً 
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ما أحسف أف يبادر مجمعنا فيدعو اتحاد المجامع العربّية إلى ضرورة إنشاء 
تعنى بالعربية والحفاظ عمييا ونشرىا، وىو ما دعا إليو " منظمة دولية لمغة العربّية"

التي ألقاىا " المغة العربّية وتحديات العولمة"الدكتور أحمد مطموب في محاضرتو 
. في ندوة عّماف السالفة الذكر

أضيؼ إلى ىذا أف يبادر المجمع إلى دعوة اتحاد المجامع العربّية لتبني دعوة 
موحدة إلى أقطار الوطف العربي جميعًا، ال سّيما الكبيرة منيا والثرّية، إلنشاء 

مراكز عربّية في عواصـ الدوؿ األجنبية واإلسالمّية، في األقؿ، عمى غرار المعيد 
 مثاًل؛ تعقد ألبناء ـوتهگالثقافي البريطاني والمعيد الفرنسي والمركز الروسي ومعيد 

الجاليات العربّية ممف ولدوا ثمة وممف أخذ بعضيـ ينسوف عربيتيـ، ولمراغبيف مف 
سكاف ىاتيؾ البمداف في تعّمـ العربّية، دوراٍت لتعميـ العربّية، وتعرض نشاطاٍت 
ثقافّية وفنّية ىادفة، وتوزع نشرات وكتبًا تعرؼ بالوطف العربي ولغتو ومأثوراتو 

                                                           

. 3، ص21/4/2007السبت . (األسبوع)جريدة الرأي : راجع تفاصيؿ عنيا في ()
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وقيمو تعريفًا حقيقيًا واقعيًا يسيـ في أف تحّؿ الصورة التاريخية الواقعية لنا ولمغتنا 
الغربي والتي يجب أف تعّرى مف " اآلخر"محؿ الصورة األيديولوجية التي رسميا 

. ()أرديتيا السميكة

األردني المولود في  (ليث أبو طالب)وكمثاٍؿ عمى ىذه الضرورة ما ينقؿ عف 
األردف والحاصؿ عمى الجنسية األمريكية صاحب السبعة عشر ربيعًا  والطالب في 

، "نسي كثيرًا مف المغة العربية بعد أف جاء إلى أمريكا"العميا، أنو " أنانديؿ"مدرسة 
. ()"يعود إلى األردف"ثـ " أف يصبح طبيباً "وأنو يريد 

ومّما يعّزز فكرتي أف ثمة معمومات مف الخارج عف إقباٍؿ شديد عمى تعمـ 
جعؿ عدد مف األطباء " سنغافورة"ففي . المغة العربّية ألسباب متفاوتة متغايرة

ورجاؿ األعماؿ والممرضات ورّبات البيوت والباعة في المحاؿ التجارّية وطاّلب 
المدارس اإلسالمّية المنحدروف مف أصوؿ ماليزّية وصينّية في األغمب يتجيوف إلى 

. ()تعّمـ المغة العربّية

فصؿ أحد  (مارغريت سبمنغ)وفي أمريكا دخمت وزيرة التربّية األمريكية 
بالقرب مف واشنطف، وقالت بدءًا  (فيرفاكس)مدرسي المغة العربّية في مقاطعة 

مميوف دوالر  (114)، ثـ أعمنت في خطاب ليا أف أمريكا اعتمدت "السالـ عميكـ"
                                                           

عيف : في كتابو! المثاقفة تبعية أـ توازف؟: جدلية الذات واآلخر: يوسؼ بّكار: راجع ()
. دائر الرائد العممية وأمانة عّماف. 159-146مقاربات في النقد ونقد النقد، ص: الشمس
. 2007عّماف 

. 4، ص11/10/2006األربعاء .  المنتدى الثقافي–جريدة الشرؽ األوسط  ()
. 12، ص13/10/2006الجمعة . جريدة الدستور األردنية ()
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الصيف "لتعميـ المغات العربّية والفارسية والصينّية في المدارس األمريكية بحجة أف 
، وأف "ودوؿ الشرؽ األوسط أصبحت سوقًا أمريكّية جديدة لتبادؿ المنتجات واألفكار

ـّ بكـ: نريد أف نتعمـ لغات اآلخريف، ألننا نريد أف نقوؿ ليـ" تـو )أما ". نحف نيت
نعيش في اقتصاد عالمّي، ولذا "عضو الكونغرس الذي كاف برفقتيا، فقاؿ  (ديفز

صار كّؿ ما يحدث في الصيف أو في الشرؽ األوسط ال يقّؿ أىمّية عّما يحدث ىنا 
ولذا نريد مف تالميذنا أف يتعّمموا لغات تمؾ البالد حّتى يقدروا . في الواليات المتحدة
. ()"عمى منافسة اآلخريف

لماذا ال يبادر العرب، بإزاء ىذا وما سمؼ، ما دامت لغتيـ واحدة مف المغات 
القميمة المعترؼ بيا في األمـ المتحدة، وتواجو تحدّيًا كبيرًا في ظّؿ العولمة والثورة 
التقنية في االتصاالت، لماذا ال يبادروف إلى تعزيز المحتوى الرقمي لمغة العربية 
أي المحتوى الرقمي لممواد المعرفّية المكتوبة بالعربية بكؿ ضروبيا عمى شبكة 

، ال سيما أف لغتنا ليست مف بيف المغات العالمية العشر ذات المحتوى "اإلنترنت"
اإلنجميزّية واليابانّية واأللمانّية : األعمى عمى اإلنترنت، وىي بحسب انتشارىا

والصينّية والفرنسّية واإلسبانّية والروسّية واإليطالية والبرتغالّية والكورّية، وأنيا مف 
. ()المغات الست األولى مف حيث عدد الناطقيف بيا

 
                                                           

. مصدر سابؽ.  المنتدى الثقافي–جريدة الشرؽ األوسط  ()
الجمعة . صحيفػة الرأي األردنية. قانوف المغة العربّية والتقنية الحديثة: حيدر فريحات ()

مجمة العربي، . تخمفنا المغوي وعواقبو الوخيمة: نبيؿ عمي: وراجع. 13، ص2/2/2007
. 63-59مصدر سابؽ، ص
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– 11– 
صحيح، إف ثمة توصياٍت وقرارات عّدة بتعيد العربّية وحمايتيا وتعزيزىا، 

كدعوة الندوة السادسة لممسؤوليف عف تعريب التعميـ العالي في الوطف العربي، التي 
عقدت بجامعة السمطاف قابوس بمسقط، الدوؿ العربّية وحكوماتيا بأف تكوف القضّية 

المغوية قضية أمف قومّي شأف قضايا األمف العسكري والمائي والغذائي، وأف 
وىو ما . ()تستصدر قرارات ممزمة تجعؿ المغة العربّية المغة الرسمّية فعاًل ال قوالً 

. ()2006أكّده مجمع المغة العربّية بدمشؽ في مؤتمره الخامس عاـ 

منذ " حماية المغة العربّية" قد تقّدـ بقانوف – كما مضى –وكاف مجمعنا 
. سنوات دوف أف يتمّخض شيء عف ىذا

 

– 12– 

إف الدعواِت والتوصيات والقرارات كثيرة وميمة، لكف األىـ أف يستجاب ليا 
نشر الوعي بالمغة العربّية وقيمتيا وكرامتيا، التي "وتنّفذ بمزيد مف اإلصرار عمى 

والمغة العربّية لغة نامية . ىي مف كرامة األمة، في المجتمع بيف أوسع نطاؽ ممكف
كانت في كّؿ عصر تستجيب لمتطمباتو، وتطّور متغيراتيا بما يناسب تمؾ . متطورة

والحديث عف . الحاجات مع المحافظة عمى ثوابتيا التي ال تكوف المغة إاّل بيا

                                                           

. 16، ص8/11/2006األربعاء .  لندف–جريدة الحياة  ()
. 48، ص27/11/2006االثنيف .  عّماف–جريدة الدستور  ()
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تطوير المغة العربّية وعصرنتيا حديث شائع تكثر فيو المبالغات التي يقصد منيا 
. ()"وصـ المغة العربّية بأنيا جامدة غير متطورة

تتراجع خالؿ "ألنيا " المغة العربّية الفصحى في سبيميا لمموت"أّما مقولة إف 
 ()"السنوات األخيرة بشكؿ كبير عمى مختمؼ األصعدة في المدارس والجامعات

فيي تيمة ال توجو إلى العربّية، بؿ إلى أىميا وذوي قرباىا الظالميف ليا والمتنكبيف 
. ()عنيا

                                                           

. مصدر سابؽ. ناصر الديف األسد ()
 –جريدة الرأي . في مكتبة اإلسكندرية" الشعر والفكر العربي"مف محاضرتو : أدونيس ()

ال لف تموت "وراجع الرد عميو في مقاؿ سرى سبع العيش . 15/11/2006األربعاء . عّماف
. 28/11/2006الثالثاء . جريدة الرأي نفسيا". العربّية الفصحى أبداً 

 –مجمة الحج والعمرة . المغة العربّية وظمـ ذوي القربى: ىاروف الميدي ميغا: راجع، مثالً  ()
. 73-70ىػ، ص1427 رمضاف –( 9)العدد . السعودية
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تعقيبات ومناقشات 
 السيد إبراهيم العجموني :

رأى السيد إبراىيـ أف إثبات ىويَّة أمتنا العربية وحضور لغتيا القوية وثقافتيا 
يمتمس في مجاالت األدب والرواية والقصة والشعر والرواية التاريخية التي تسيطر 

وغيرىا مف الفنوف المختمفة السائدة اآلف، وال يمتمس ...اآلف عمى محطات التمفاز
في كتب المغة الخالصة مف نحو وصرؼ، كما أننا نرى التماس أصوؿ النظرية 
العربية النقدية في كتب أصوؿ الديف وأصوؿ الفقو وليس في كتب البالغة، ولذا 

دعا السيد إبراىيـ إلى التوجو إلى ىذه المجاالت، بحيث تكوف قاعة المجمع 
األردني والمجامع المغوية األخرى حافمة باألنشطة والمناظرات الفكرية، واألمسيات 

الشعرية والمقاءات النقدية، كي يكوف لمعربية السميمة حضوٌر، وحتى ال تظؿ 
. أجيالنا تميث وراء األمـ األخرى مستقبمة السقيـ الترجمات

ثـ تطّرؽ إلى قضية دعـ المجمع، حيث أبدى عدـ تفاؤؿ بأيِّ دعـ رسمي 
لقضايا المجمع، إاّل أنو مف الممكف القياـ بحممة أو استكتاب عاـ ألصحاب الماؿ 
في العالـ العربي لينذروا بعض ماليـ أو جزءًا مف أرباحيـ مف أجؿ إنشاء محطة 
فضائية خاصة بالمغة العربية، أو محطات وليس محطة واحدة، كما ذىب بعض 

أصحاب الماؿ مف العرب إلى افتتاح ست محطات فضائية باسـ روتانا، ومع 
افتتاح محطات خاصة بالمغة العربية يكوف العمؿ المجمعي مستقاًل عف أي ضغٍط 

داخمي أو خارجي، ويتمكف مف النيوض بميماتو بشكؿ أفضؿ، وينيد إلييا 
. بأريحية، ويستشعر أف ثمة رأيًا عاما وراءه
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 الدكتور حامد قنيبي أستاذ المغة العربية في جامعة اإلسراء الخاصة .
أومأ الدكتور حامد صادؽ في معرض تعقيبو عمى ىذه الندوة إلى ما ذكره 

الدكتور خميفة رئيس المجمع األردني، مشكورًا، بأف فعاليات المجمع محددة تنطمؽ 
، حيث لـ ...مف التوسع في االشتقاؽ، وصوغ المصطمح، والترجمة، والتعريب

يذكر فعاليات ُأخرى قاـ المجمع بالعمؿ فييا مثؿ تيسير تعميـ المغة العربية نحوًا 
حياء التراث، وىي أعماؿ جّيدة ُيشكر المجمع عمييا، مقترحًا أف  وصرفًا وكتابة، وا 

يخصص المجمع في مواسمو القادمة ندوة لدراسة قرارات مجامع المغة العربية عامة 
ومجمع المغة العربي األردني خاصة في واقع الكتب التي تدرس لمتعميـ العاـ 

والعالي وتقويـ ىذه القرارات في ، وذلؾ لمعرفة ىؿ ُفّعمت ىذه القرارات في كتب 
، موضحًا أف ىناؾ غيابًا لقرارات المجامع المغوية !التعميـ العاـ والعالي أـ لـ تُفعَّؿ؟

وتوصياتيا في الكتب المنيجية التي تدرس عمى مستوى االبتدائية واألساسية 
. والتعميـ العالي

رأى الدكتور حامد أف مف الواجب تعيد المدرِّس بحمؿ رسالة المجمع األردني 
بخاصة والمجامع المغوية بعامة، وتحقيقيا في الواقع، مبينًا مف واقع تجربتو في 
التدريس أف أكثر مف يقصي قرارات مجامع المغة العربية عف واقع الحياة ىو 

مدّرس المغة العربية وذلؾ لجيمو بيذه القرارات، وخير دليؿ عمى ذلؾ ىو غياب 
مدرسي المغة العربية عف حضور ىذه الندوات والمحاضرات، وال نرى في ىذه 
الندوات إالَّ ىواة ومحبيف لمغة العربية مف شتى التخصصات، ثـ اقترح عمى 

مساؽ المعجـ )المجمع السعي لفرض مساقيف أو مساؽ واحد ضمف مساقيف 
كمتطمب أساسي مف متطمبات البكالوريوس لطالب المغة العربية، وذلؾ  (والمصطمح

ألف في المعجـ، كما قاؿ الدكتور يوسؼ بكار، ذاكرة األمة في ماضييا وتطمعاتيا 
أما المصطمح فيو التعبير بالكممة أو الرمز عف مفيـو حديث أو ...إلى المستقبؿ
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متجدد، فقضية المصطمح والمعجـ غائبة عف التدريس أو ُتعطى في جوانب 
. ىامشية في مقررات التدريس بالمغة العربية

 
 عميد البحث العممي والدراسات العميا في        / الدكتور فواز عبد الحق

: جامعة اليرموك
رأى الدكتور فواز في معرض تعقيبو عمى ىذه الندوة، أف تطوير خطة عمؿ 

: المجمع اأُلردني ال بد َأف تنصب عمى الجوانب اآلتية
الجانب اإلداري، رأى َأف ىذا الجانب ميـ جدًا، ألنو المسؤوؿ عف تبني : أوالً 

ما تـ تعريبو، فال بد مف تطوير قسـ العالقات العامة في مجمع المغة العربية 
األردني، بحيث يكوف نشطًا، ويجرى اتصاالتو العديدة بأصحاب القرار ووزارة 

التربية والتعميـ والبحث العممي والمدارس واإلعالـ والديواف الممكي والقيادة العامة 
ذاكرًا أّف أكثر ما أعجبو في تعميـ المغات األجنبية في الواليات ...لمقوات المسمحة

المتحدة األمريكية أنو مربوط بوزارة الدفاع األمريكي، فمماذا ال يتـ ربط تعميـ 
وألف الحروب القادمة ىي حروب لغوية ! العربية أيضًا بأكثر محطات اتخاذ القرار؟

مصطمحية وليست حروب دبابات وطيارات، فمف الواجب أف نحقؽ األمف المغوي 
ونسعى إليو في أوطاننا، ثـ أشار إلى ضرورة مشاركة الجميع في إنجاح الندوات 
والفعاليات التي يقوـ بيا المجمع، إذا إف المغة العربية إرث لمناس جميعًا، ومف 

غير المعقوؿ أف نتخمى عف واجبنا تجاه لغتنا؛ وىو فرض عيف وليس كفاية، كما 
أّف مف المحزف َأف تنصب جيود المحافظة عمى المغة العربية عمى رئيس المجمع 

. وأمينو العاـ فقط، فال بد مف توزيع العمؿ وعدـ حصره في فئة قميمة

ؽ منتجات المجمع : ثانياً  ما يسمى جانب التسويؽ، فمف الضروري أف نسوِّ
وأفكاره، وأف تعطى مكانًا بارزًا في المجتمع األردني، ثـ تطّرؽ الدكتور فواز إلى 
ضرورة استغالؿ الحماسة السياسية المغوية وأف تربط بالمجمع، وىذه الحماسة 
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تتبّدى في اىتماـ صاحب القرار جاللة الممؾ بالمغة العربية، كما أّف مف الميـ أف 
. يعطى المجمع تمكينًا أكثر مما ُيعطى اآلف

يجب أف تربط قرارات المجمع بقرار سياسي وىذا : جانب القرار السياسي: ثالثاً 
يتطمب عقد عالقات حسنة مع الديواف الممكي، والديواف الممكي حريّص في 
منشوراتو ورسائمو وتوجيياتو الممكية عمى المغة العربية، فمغتو رصينة جميمة 

. ورائعة

عممية صنع القرار في التعميـ، رأى الدكتور فواز ضرورة توسع ىذه : رابعاً 
العممية، وأف تكوف المدارس عمى عمـٍ بيا،فمنتجات المغة الفرنسية والمغة العبرية 
مثاًل ُترسؿ إلى المدارس، وُيدرب الطمبة عمى آلية نحت المصطمحات، فمسؤولية 

نحت المصطمحات غير مقتصرة عمى مجمع المغة العربية األردني، بؿ ىي 
مسؤولية أقساـ المغة العربية، وَأساتذة المغة العربية، وطمبة المغة العربية أيضًا، 

. والبد مف البدء بيذه المشاريع منذ المراحؿ األولى

فضاًل عف ذلؾ فقد أكد الدكتور فواز أىمية أف يعاد النظر في أىداؼ مجمع 
المغة العربية األردني، وَأف يعّزز مجمع المغة العربية األردني بجيٍؿ متحمس مف 

. الشباب المختصيف بالمعموماتية، وبالمغة اإلنجميزية بخاصة، والمغويات بعامة

 مدير عام المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم / الدكتور مسارع الراوي
سابقًا 

إلى ضرورة إجراء دراسة ألجؿ اتخاذ القرار السياسي ومحاولة : دعا الدكتور
. إيجاد وسائؿ منييجة لمتمويؿ، وىذا يتطمب عماًل جادًا وسعيًا دؤوباً 

ورأى الدكتور مسارع أف أساس التعريب ىو المرحمة االبتدائية، وألفَّ اليجوـ 
عنيؼ عمى ىذه المرحمة مف أجؿ تغريبيا، اقترح عمى المجمع األردني تخصيص 
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أحد مواسمو أو مؤتمراتو لموقوؼ عمى المناىج الدراسية وطرائؽ التعميـ في المرحمة 
. االبتدائية

ثـ تحدث عف المجاف المؤلفة في المجمع، مشيرًا إلى أف أكثر أعضاء المجمع 
غير متفرغيف ولذا ينبغي أف يشارؾ أعضاء المجمع أعضاٌء متفرغوف مف أصحاب 

. االختصاص، كٌؿ حسب تخصصو، مف أجؿ عمٍؿ أكثر فاعمية وجدّية
أنيى الدكتور مسارع تعقيبو مؤيدًا الدكتور فواز في أىمية تسويؽ أعماؿ 

المجمع، والسعي لعقد عالقات جيدة مع أصحاب القرار في المؤسسات والجامعات 
. والوزارات

 الدكتورة عالية صالح :

أشارت الدكتورة عالية إلى أىمية تواصؿ العمماء مع بعضيـ ومع غيرىـ 
مباشرة مف دوف أف تكوف ىناؾ حواجز، وفي أسرع وقٍت ممكف، بحيث إذا أردنا أف 

نشيع مصطمحًا أو نسأؿ عنو، أو نفكر تفكيرًا مشتركًا نتمكف مف ذلؾ في وقٍت 
قصيٍر جدًا، وىذا يدعو ألف يكوف لنا مجتمع كمجتمعات الدردشة التي يتواصؿ 

. عف طريقيا أبناء األمة في وقتنا الحاضر
التي انتشرت بكثرة بيف أبنائنا عمى اليواتؼ النقالة  (العربميزية)ثـ تحدثت عف

مشيرة إلى أف ىذا األمر متعمؽ بالسعة، فسعة المغة اإلنجميزية ثمانوف حرفًا لمرسالة 
الواحدة المبعوثة عف طريؽ ىذه اليواتؼ، أمَّا إذا أردنا أف نبعث رسالة واحدة 

بالمغة العربية فالسعة المسموح بيا ستوف حرفًا، وىذا يؤثر عمى التكمفة 
االقتصادية، ولذا فإف كثيرًا مف أبنائنا يخمطوف المغة العربية باإلنجميزية أثناء 

كتابتيـ لمرسائؿ القصيرة، فمف الميـ التنبو إلى ىذا األمر، موضحة أنيا قد سألت 
عف ىذا الموضوع، وُأجيبت بأف السبب يرجع إلى مستوردي ىذه األجيزة، إذ إف 
بإمكانيـ أف يذىبوا إلى الشركات المصّنعة ويطمبوا سعًة لمغتيـ، كما ىي المغات 

. األخرى
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 الدكتور همام غصيب :

ذكر الدكتور ىماـ في معرض تعقيبو عمى ىذه الندوة أف مف اإلنصاؼ 
استعراض المشروعات المجيولة وشبو المجيولة التي قاـ بيا المجمع مشكورًا، مثؿ 

محاولتو الجادة لتعريب المختصرات، وىو مشروع غير مكتمؿ، وقد آف األواف 
كما أف لممجمع محاوالت أخرى عديدة ال بد أف ...إلعادة إحيائو والبدء بو مف جديد

نذكرىا أثناء تقويمنا لعمؿ المجمع، ثـ أشار إلى مجمة المجمع موضحًا أنيا مف 
أرقى المجالت العربية، وىي بحاجة إلى جمسٍة كاممة لتقويميا، وال يكفي ما قيؿ 

عنيا، ومف الجدير التفكير جدّيًا بأف تصبح فصمية أو حتى شيرية بداًل مف كونيا 
نصؼ سنوية، وىذا ىدؼ ساـ ينبغي أف نحاوؿ مف أجؿ تحقيقو رغـ إمكانات 

يبعث عمى " الرؤى المستقبمية " المجمع المحدودة مادّيًا، ثـ ذكر أف عنواف الندوة 
، فالسيناريوىات تنبع مف الحاضر، (سيناريوىات)التفكير في التعبير العممي الشائع 

وتحاوؿ أف ترسـ طريؽ المستقبؿ، وتوجد سيناريوىات متشائمة وأخرى متفائمة، لكف 
السيناريو المأموؿ يجب أف يعتمد عمى تعزيز التجارب الناجحة التي مرَّ بيا 

المجمع، وىي كثيرة، مثؿ المجمة والمواسـ الثقافية عمى تنوعيا، وغير ذلؾ، كما 
يجب إحياء الندوات التمفازية التي أحسف المجمع في سنواٍت معدوداٍت بأف َأقاميا 
في التمفزيوف األردني، ووجدت مف يسوقيا في دوؿ عربية ُأخرى بنجاح كبير، فال 

. بد مف العودة إلى ذلؾ

وقد اختمؼ الدكتور ىماـ مع الدكتور فواز، حيث ذكر أف أىداؼ المجمع 
. متجددة دائمًا وقد تكوف بحاجة إلى إضافات، ولكف ليس إلى إعادة نظر وتقويـ

ثـ اقترح أف يقوـ المجمع مستقباًل بعقد دورات تدريبية قصيرة األجؿ، وتفعيؿ 
نما ىي الحاجة إلى التفعيؿ،  لجاف المجمع، فالمسائمة ليست مسألة عدـ تفرغ، وا 

. وتطعيـ أعضاء المجمع مف كؿ الميتميف المعنييف
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أما بالنسبة لرؤى المستقبؿ فال بد أف تكوف بالمزيد مف الحوسبة، والمجمع 
األردني كاف رائدًا بيف المجامع المغوية العربية األخرى في ىذا المجاؿ، وىو 

بحاجٍة إلى أف يستمر في ىذا الطريؽ، وأف يشّبؾ إلكترونيا مع كثير مف 
المؤسسات المجيولة والمعمومة في الوطف العربي وخارجو، فالمجمع وحده ال 
يستطيع َأف يقـو بكؿ َأىدافو السامية، ولذا فمف الواجب أف نسعى إلى ىدفنا 
السامي وىو التنسيؽ مع اآلخريف والعمؿ اإللكتروني أكثر فأكثر لتتحقؽ بيذا 

. اليدؼ أىدافنا السامية المنشودة

ثـ رأى ضرورة أف يتوجو المجمع، كما ذكر الدكتور مسارع، إلى الناشئة، 
ليس فقط في المدرسة والمؤسسات الرسمية، بؿ إلى ناشئة اأُلمة العربية في 

األجياؿ جميعيا، وىذا يدعو إلى قياـ المجمع عف طريؽ التكميؼ، وليس بالضرورة 
عف طريؽ أعضائو، بوضع سمسمة مف الكتب المدروسة دراسة جيدة مف حيث 
المفردات والمستويات التي تتدرج بالقارئ خطوة خطوة بحيث تراعي المستويات 
المتعددة، وتعتمد التبسيط والجماؿ في طرح الفكرة، مشيرًا إلى أف المغة العربية 
تفتقر إلى ىذه الكتب، فيناؾ سمسمة كامؿ كيالني الموجية لألطفاؿ وسمسالت 
ُأخرى ىنا وىناؾ إال أنيا غير مبنية في مجمميا عمى عنصر تراكـ الخبرات، 

فضاًل عف قّمة ىذه السمسالت قياسًا إلى المغة اإلنجميزية التي تزخر بذلؾ، فنحف 
بحاجة أف نرى الجاحظ في كتب مبّسطة بمساٍف عربي ناصع وتبنى عمى تراكـ 

... الخبرات ومراعاة المستويات

  إبراهيم العجموني

توجو الدكتور إبراىيـ بالتحية إلى ذكرى المجمعيف الكبار الراحميف، أوليـ ...
اأُلستاذ عيسى الناعوري، الذي كاف مف مؤسسي المجمع، والدكتور إبراىيـ 

السامرائي، والدكتور محمود إبراىيـ، والدكتور محمود سعيداف    
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