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 التقرير الختامي والتوصيات للموسم الثقافي التاسع والعشرين

" مؤتمر اللغـة العربيـة ووحدة األمة"

عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي التاسع والعشرين 
 م، في رحابو، وعمى صورة مؤتمـر عممي 2011/ىـ1432ىذا العام 
ذو الحجة  (27-26)في المـدة "مؤتمر المغة العربية ووحدة األمة "شـعاره 
. م2011تشرين الثاني  (23 –22)ىـ، 1432

وجاء اختيار ىذا العنوان حرصًا من المجمع عمى المشاركة الفاعمة 
في كل المشروعات والتوجيات األردنية والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى 

عالِء شأنيا ودعميا تعزيزًا لميويِة القومية والتنميِة  المغة العربية، وا 
المجتمعية، والعمل عمى وضع سياسة لغوية تعميمية واضحة المعالم 

. واألىداف

حفل االفتتاح 

بدأ حفل افتتاح المؤتمر الساعة التاسعة والنصف بآي من الذكر 
الحكيم، ثم ألقى األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس المجمع كممة 
االفتتاح، تحدث فييا عن واقع األمة العربية وحركات اإلصالح والتجديد 

التي تنبئ عن عيد جديد في مسيرة تاريخ ىذه األمة، كما تحدث عن دور 
المغة العربية وأىميتيا في وحدة األمة العربية، وتحديد ىويتيا، وبناء 

إن ىوية األمة العربية نسيج من لغتيا، المغة العربية :"فكرىا، وقال
ن وحدتيا تتكامل بتاريخيا وامتدادىا الجغرافي  السميمة، وعقيدتيا، وا 

ن استعادة األمة لمغتيا الجامعة، المغة ... المتصل، ومصالحيا المشتركة وا 
فالمغة السميمة تمثل ... العربية السميمة، ىي استعادة ليوية األمة وتراثيا

جوىر وجودىا وأساس نيضتيا، فال وجود ألمة عربية وال لنيضة عممية 
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أصيمة، وال لفكر مبدع بغير المغة العربية السميمة، وال عجب إذا كان 
أعداء األمة من غزاة ومستعمرين وحاقدين، كانوا وما زالوا يستيدفونيا 
حالل المغات األجنبية  بشتى الوسائل إلقصائيا عن مجاالتيا الحيوية وا 
محميا، وال سيما اإلنجميزية في المشرق العربي والفرنسية في المغرب 

العربي في التعميم الجامعي، في جميع مجاالتو ومستوياتو وفي مؤسسات 
البحث العممي ومؤسسات الدولة االقتصادية والمالية وفي اإلعالم ووسائل 

... االتصاالت الحديثة

إن استعادة كرامة األمة العربية في جميع أقطارىا وحقيا : وقال أيضاً 
في بناء نيضة عممية أصيمة ومعطاءة تقتضي بالضرورة التصدي لميجوم 

... الشرس عمى المغة العربية السميمة

 وقد اشتمل ىذا المؤتمر عمى تسعة أبحاث توزعت عمى ست 
: جمسات، وجمسة ختامية في مدة يومين، وذلك عمى النحو اآلتي

 م22/11/2011الثالثاء : جلسات اليوم األول

: الجلسة األولى

ُعقدت في الساعة العاشرة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور إسحق 
أحمد فرحان،عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي في ىذه الجمسة 

 :بحث واحد، ىو

، إعداد األستاذ "المغة العربية واألمن القومي العربي والقرار السياسي .1
، ألقاه جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية/ الدكتور حسن نافعة

نيابة عنو األستاذ الدكتور عبد الجميل عبد الميدي، عضو مجمع 
 .  المغة العربية األردني
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: الجلسة الثانية

 عقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة األستاذ الدكتور 
عبدالمطيف عربيات عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي فييا 

: بحث واحد، ىو

، إعداد المحامي األستاذ "المغة العربية ودورىا في التشريع والقضاء ".1
 .فيد أبو العثم، المممكة األردنية الياشمية

: الجلسة الثالثة

 عقدت في الساعة الثالثة مساًء، برئاسة األستاذ الدكتور عبد 
: الجميل عبد الميدي، وألقي فييا بحثان، ىما

أثر التعميم بالمغة )تأثير التعميم ثنائي المغة عمى المغة األم، " .1
، إعداد الدكتور "(األجنبية عمى التعميم بالمغة العربية، نموذجًا ً 

مدير عام دار المقاصد / إبراىيم بن أحمد بن مسمم الحارثي
 .لمدراسات واالستشارات التربوية، المممكة العربية السعودية

، "التعميم الجامعي بغير المغة العربية وأثره في االستيعاب واإلبداع"  .2
جامعة عمان العربية / إعداد األستاذ الدكتور فتحي جروان

 .لمدراسات العميا، المممكة األردنية الياشمية

 

 م23/11/2011األربعاء : جلسات اليوم الثاني
: الجلسة الرابعة

 عقدت في الساعة التاسعة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور 
: محمد حمدان، وألقي فييا بحثان، ىما
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، إعداد األستاذ "وضع المغة العربية في عصر العولمة وتحدياتيا" .1
 .الدكتور عبد العمي الودغيري، المممكة المغربية

وأثرىا في مستوى  (المقروءة والمسموعة والمرئية)وسائل اإلعالم "  .2
/ ، إعداد األستاذ الدكتور أحمد العموي"األداء المغوي بالمغة السميمة

 .رئيس اتحاد المسانيين المغاربة، المممكة المغربية

: الجلسة الخامسة

عقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة األستاذ الدكتور عبد المجيد نصير، 
: وألقي فييا بحث واحد، ىو

، إعداد األستاذ "أىميتو وطرق بنائو: المعجم العربي اإللكتروني. "1
. جامعة صفاقس، الجميورية التونسية/ الدكتور عبد المجيد بن حمادو

 :الجلسة السادسة

عقدت في الساعة الثالثة مساء، برئاسة األستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، 
: وألقي فييا بحثان، ىما

، األستاذ الدكتور "دور المغة العربية في بناء المجتمع العربي وتطوره" .1
الجامعة المبنانية، الجميورية المبنانية، ألقاه نيابة عنو / سالم المعوش

. األستاذ الدكتور عودة أبو عودة، عضو مجمع المغة العربية األردني

: دور منظمات المجتمع الرسمي والمدني في خدمة المغة العربية" .2
جامعة / ، إعداد األستاذ الدكتور فواز عبد الحق"قضايا وحمول

 .جامعة آل البيت/ اليرموك، والدكتور أحمد عميمات
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 الجلسة الختامية

عقدت في الساعة الخامسة مساء، برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، 
:  رئيس مجمع المغة العربية األردني وتضمنت

كممة مجمع المغة العربية األردني، ألقاىا األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، . 1
. رئيس المجمع

التقرير الختامي والتوصيات، ألقاه مقرر المؤتمر، الدكتور عبد الحميد الفالح، . 2
. األمين العام لممجمع
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 التوصيات

: صدرت عن ىذا المؤتمر التوصياُت اآلتية

 يؤكد المشاركون في المؤتمر دوَر المغة العربية في الحفاظ عمى ىويتنا  -1
العربية، وتوحيِد األمة العربية ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، وتحقيِق التواصل 

بين أبنائيا باعتبارىا أساَس القومية العربية، وعنواَن الشخصية العربية 
وذاتيَتيا الثقافية، َوِلَدْوِرىا في دعم التنمية المستدامة، وكوِنيا سبيل األمة 

 .نحو التوجو إلى مجتمع المعرفة والتطور االقتصادي والثقافي

 تمثل المغة العربية السميمة الركيزَة األساسيَة لوحدة األمة العربية وألمنيا  -2
القومي وتحديِد ىويتيا، وبناِء فكرىا وحضارتيا، ويتوجو المؤتمرون إلى 

السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى مستوى الوطن العربي لمعمل 
عمى تجسيد ىذه المفاىيم واقعًا ممموسًا في جميع جوانب حياة أمتنا 

 .العربية العممية والعممية

 تواجو المغة العربية تحديات داخمية كثيرة في ىذا العصر، عصر  -3
العولمة، تتجمى في مناىجيا وطرق تدريسيا ووسائِل تعميميا وأساليِب 

تقويميا، ورفِع كفاية معممييا، وىذا يتطمب من مؤسسات التعميم الرسمية 
والخاصة في الوطن العربي إعادَة النظر في عناصر المنظومة التربوية 
واإلفادَة من النظريات التربوية الحديثة ونظريات عمم النفس المغوي في 

تعميم المغات وتحديث طرائق التدريس، واإلفادَة مما تقدمو التقنية الحديثة 
من وسائل ُمعينة وميمة في تعميم  (الحواسيب وشبكات المعمومات)من 

. العربية وتعمميا
 يدعو المشاركون إلى وضِع سياسة لغوية قومية وسياسات وطنية متناسقة  -4

معيا، وخطٍط لتنفيذىا عن طريق برامَج قوميٍة ووطنية، تعالج قضايا المغِة 
العربية ذاَت األولوية في التوجو نحو مجتمِع المعرفة واقتصاِد المعرفة، في 
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الوطن العربي في مراِحِمو المتعددة، تشارك فييا وزاراُت التربيِة والتعميم 
ووزاراُت الثقافة ومجامُع المغة العربية، وأقساُم المغة العربية في الجامعات 
العامة والخاصة، ومراكُز تنمية الموارد البشرية، والمؤسساُت اإلعالمية، 

 .ومؤسساُت المجتمع المدني الثقافيُة والعممية

 يؤكد المشاركون أنَّ الكفايَة بالمغة العربية مطمٌب قومٌي وحقٌّ من حقوق  -5
المواطن العربي، وقد أكدت ذلك دساتيُر الدوِل العربية والقوانيُن واألنظمُة 
المنبثقُة عنيا، ولتحقيق ىذا يوصي المشاركون بأن تعمل مجامُع المغة 

العربية بالتعاون مع الجامعاِت العربية ووزاراِت التربيِة والتعميم، ومؤسساِت 
الخدمِة المدنيِة عمى وضِع امتحاِن الكفايِة المغويِة بالمغِة العربيِة ليكون 
شرطًا لمتعيين في المؤسسات العامة والخاصة والقبوِل في الجامعاِت 

 .والمعاىِد وكمياِت المجتمع

 تواجو المغة العربية أزمًة لغويًة في مجال تكنولوجيا المعمومات، وعميو  -6
يجب أن تتضافر جيوُد المغويين وجيوُد الحاسوبيين لحلِّ المشكالِت 
التقنية التي تواجييا المغة العربية في المجاالِت المعجميِة والصرفيِة 

والنحويِة والدالليِة واإلمالئيِة وشكِل الحرِف العربي، وغيِرىا لتتمكن من 
الدخول في نادي المغاِت العالمي، ولتؤدِّي دوَرىا في بناِء الحضارة 

 .اإلنسانية

الذي " النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة" يعد مشروُع  -7
أقره قادُة األمِة العربية في الدورة الحادية والعشرين لمجمس الجامعة العربية 

يالِئيا 2009سنة  ، فرصًة ذىبية لخدمة المغة العربية والنيوض بيا وا 
اىتمامًا ورعايًة خاصة، باعتبارىا وعاًء لمفكر العربي والثقافِة العربية، 

والرتباطيا بتاريخنا وثقافتنا وىويتنا لتكوَن مواكبًة لمتطور العممي والمعرفي 
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في عصر تكنولوجيا المعمومات، ولتصبَح أداَة تحديٍث في وجو محاوالِت 
ويييب المشاركون في . التغريِب والتشويو التي تتعرض ليا ثقافتُنا العربية

المؤتمر باألمانِة العامة لجامعة الدول العربية وبالمنظمِة العربية لمتربية 
والثقافة والعموم وبالمجاِن الوطنيِة العربيِة التي ُشكَِّمْت لتحقيق بنوِد ىذا 
المشروع في كل قطر عربي، لمعمل الجاد لتنفيذ ىذا المشروِع القوميِّ 

 .الميم

 يؤكد المشاركون أنَّ التعريَب الشامَل لمعموم والمعارف اإلنسانية موضوٌع  -8
سياسي أكاديمي، وىو ضرورٌة قومية وحتمية نظرًا لتعدِد مصادِر المعرفة، 

وتنوِع حقوِليا ومجاالِتيا، وفيو إغناٌء لمغة العربية بما يمكنيا من أداء 
دورىا الحضاري والتنموي في المجاالت التربوية والعممية والثقافية 

وعمى الجامعاِت العامة والخاصة والجمعياِت . واالجتماعية واالقتصادية
بالتعاون مع مجامع المغة العربية واتحاد )العممية المدنية ذاِت العالقِة 

وضُع إستراتيجيِة قوميِة لتعريب التعميم الجامعي،  (الجامعات العربية
غناِء المكتبة العربية بالمصادِر والمراجع، واإلفادِة مما تقدمو التقنيُة  وا 

 .الحديثُة في مجال التعريب والترجمة

 يقترح المشاركون تنظيَم حممِة توعيٍة وطنية في كل بمٍد عربي لتوعية  -9
المواطنين باحترام المغة العربية، وبياِن أىميتيا في بناء الشخصية العربية، 
ودوِرىا في بناء المجتمع العربي عقديًا وفكريًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا 
وتربويًا وحضاريًا، ويييب المشاركون في المؤتمر بالمؤسسات اإلعالمية 

والتربوية والتعميمية واألكاديمية والدينية، ووزارات الثقافة واألوقاف ومجامع 
 .المغة العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجيود لتحقيق ذلك

يؤكد المشاركون أىميَة تفعيِل النصوص الدستورية والقوانين الداعية إلى  -10
المحافظة عمى المغة العربية، وااللتزاِم بيا في جميع المجاالت الرسمية 
صداِر تشريعات وطنية لحماية المغة  والتعميمية والثقافية واالجتماعية، وا 
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حالِليا مكاَنيا الالئَق بيا في جميِع مجاالِت حياِة  العربية واحتراِميا وا 
أمِتنا العمميِة والعمميِة، كما ىو معموٌل بو في كثيٍر من دول العالم التي 

تحافظ عمى لغتيا، ويأمل المشاركون أن تعمل السمطاُت التنفيذية 
 .والتشريعية في األقطار العربية عمى تنفيذ ذلك

 يدعو المشاركون كميات الحقوق في الجامعات العربية إلى زيادة  -11
االىتمام بمستوى المغة العربية لدى خريجييا، وذلك من خالل تدريس 

 . مساقات متخصصة في الصياغة المغوية القانونية

يتوجو المشاركون إلى رؤساء الجامعات العربية العامة والخاصة لتفعيِل  -12
التشريعاِت التي نصت عمييا قوانيُنيا واتخاِذ القراراِت الالزمة لجعل 

المغة العربية لغَة التدريِس والبحِث العممي في كل التخصصات 
تقان مياراتيا  الجامعية، واالرتقاء بمستوى خريجييا بالمغة العربية وا 

المغوية، والتأكيد عمى أن االستيعاب واإلبداع ال يتحققان إال بالتدريس 
 .بالمغة األم

يوصي المشاركون بأن تعمل أقسام المغة العربية في الجامعات العربية  -13
عمى تدريس المغويات الحاسوبية وفق النظريات المغوية الحديثة لما لذلك 

 .من أىمية كبيرة في خدمة العربية وتيسير تعمميا وتعميميا

يوصي المشاركون اتحاد المجامع المغوية العممية العربية ومجامع المغة  -14
العربية بزيادة العناية بصناعة المعاجم وخاصة المعاجم اإللكترونية 

وفق النظريات الحديثة في صناعة المعاجم لما ليا من أىمية كبيرة في 
 .التعريب والترجمة وخدمة أبناء العربية

تعد  (المسموعَة والمرئيَة والمقروءةَ )يؤكد المشاركون أن وسائَل اإلعالم  -15
وسيمًة فاعمة في تعميم المغة العربية وَتَعمُِّميا، إذا استخدمت استخدامًا 
موجيًا وسميمًا، ويتوجيون إلى جميع المؤسسات اإلعالمية الصحفيِة 
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والتمفازيِة والفضائيِة واإللكترونية واإلذاعاِت لمعناية بالمغة العربية السميمة 
واحتراميا، والرقي بمستوى العاممين فييا في كل ما يذيعون ويبثون 

 .وينشرون ويعمنون

 يؤكد المشاركون أن تعميم المغة األجنبية لطمبة مرحمة ما قبل المدرسة  -16
ومرحمة الصفوف األربعة األولى مرفوض تربويًا لما لو من آثار سمبية 

عمى الطمبة من النواحي المغوية واالجتماعية والثقافية والحضارية والقومية 
واألخالقية والقيمية، وعمى وزارات التربية والتعميم منع تدريس أي لغة 

 .أجنبية في ىاتين المرحمتين

 يدعو المشاركون إلى إنشاء مركٍز عربيٍّ مستقٍل َتْحَت مظمِة اتحاِد  -17
المجامِع المغويِة العمميِة العربية، تكون ميمُتو البحَث في مشكالِت المغِة 
 .العربية وقضاياىا المختمفِة من جميع جواِنبيا حسَب مقتضياِت العصر

وختامًا، فإن مجمع المغة العربية األردني يتقدم بالشكر الجزيل إلى العمماِء 
لى السيداِت والسادِة الذين شاركوا في إغناِء  األفاضل المشاركين في ىذا المؤتمر وا 

موضوعاِت ىذا المؤتمر بمناقشاِتيم وتعقيباِتيم مما ساعد في إنجاِحو، والشكُر 
 .موصوٌل إلى ُكلِّ َمْن َأْسَيَم ِمْن قريٍب أو بعيٍد في اإلعداد ليذا المؤتمر وتنفيِذه

 


