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 كممة األستاذ الدكتور محمد حمدان نائب رئيس المجمع

 في افتتاح فعاليات الموسم الثقافي الثاني والثالثين لممجمع

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

السادة الحضور الكرام 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته 

منذ عقود من تحديات  ال يخفى عميكم ما تواجيو المغة العربية
 المتفاقم تظير آثارىا السمبية جميًة في الضعف ،خارجية وداخمية
  األممالمجتمع العربي في استعمال لغتوأبناء الذي يعاني منو 

 بين "االزدواجية المغوية" فضاًل عن تحدي ،في شتى المجاالت
 خاصة ، أو بينيا وبين الميجة العامية،العربية والمغات األجنبية

 كالشابكة ،والتقنيات الحديثةفي ظل العولمة وثورة المعمومات 
واألجيزة الخموية التي تحولت في فترة قياسية من  (اإلنترنت)

  .مرحمة الكماليات إلى أساسيات ال يمكن االستغناء عنيا
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ىذا الواقع، كما سيعرُض اإلخوُة المحاضرون جانبًا منو، يفرض 
 أواًل االعتراَف بالمشكمة، ومن ثم االنتقاَل خطوة إلى األمام عمينا

تيسير تعّمم المغة العربية عن طريق  ،بإجراءاٍت عمميٍة لحميا
 ، وتطوير مناىجيا وتحديثيا، وتطوير أساليب تدريسيا،وتعميميا

 واقتراح الحمول ،بعد دراسة مشاكميا دراسة ميدانية وتحميميا
.   لياالمناسبة

ارتأى المجمع ىذا العام أن يأخذ موضوُع  ،ومن ىذا المنطمق
ك بتسميط لموسمو الثقافي طابعًا يتجاوز مرحمة التنظير، وذ

الضوء عمى المشروعات التي أنجزتيا المجنة الوطنية األردنية 
 وتضم نخبة  التي يرأسيا رئيس المجمع،لمنيوض بالمغة العربية
 .من العمماء األفاضل

 لمنيوض أن إنشاء المجنة الوطنية األردنيةومن الجدير بالذكر    
 استجابة ، جاء بقرار من رئيس الوزراء2010 عام بالمغة العربية
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، 2008عام لقرار مجمس الجامعة العربية في قمتي دمشق 
النيوض بالمغة العربية "م، بتنفيذ مشروع 2009والدوحة عام 

 منياتقوم كل  ُقطرية، وتشكيِل لجان "لمتوجو نحو مجتمع المعرفة
باتخاذ التدابير الالزمة لدراسة ما جاء في ىذا المشروع، واقتراح 

 بالتعاون مع المؤسسات الرسمية التعميمية ،الوسائل الكفيمة لتنفيذه
واألكاديمية والِخدمّية ومؤسسات المجتمع المدني في كل ُقطر، 

لى  وتقديم ما توصمت إليو ىذه المجان إلى جامعة الدول العربية وا 
 ليصار إلى وضع ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم

ستراتيجية لغوية موحدة عمى مستوى الوطن العربي لمنيوض ا
بالمغة العربية واالرتقاء بيا في كل مجاالت حياة أمتنا العممية 

. عين االعتبار خصوصيُة كلِّ بمد عربيعمى أن يؤخَذ بوالعممية 
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 أيها الحفل الكريم

البدء  أنيا أخذت عمى عاتقيا ،تنبع أىمية عمل ىذه المجنة
في حقول بدراسات تحميمية إحصائية،  بالتعامل مع المشكمة

عدد من المشروعات المغوية العممية تبني ب حيوية مؤثرة،
،  المنشود ُتعدُّ ركيزة أساسية في عممية اإلصالح المغوي،المحكَّمة

 :وىي

المادة واقع ويرصد  (الرصد المغوي اإلعالمي)مشروع  .1
في  الدراسة  ىذهُنشرتوقد ،  المختمفةفي وسائل اإلعالمالمغوية 

صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم : "كتاب تحت عنوان
  الجمسة األولى موضوع محاضرة ىذا العنوانِ وسيكون" واالتصال

 . التي يمقييا األستاذ الدكتور عودة أبو عودة،اليوم
، ويستيدف (وضع امتحان الكفاية في المغة العربية)مشروع  .2

ىذا االمتحان طالب الجامعة في مرحمة البكالوريوس، والدراسات 
 وكلَّ راغب في تحديد مستوى ،العميا، والمتقدمين لموظائف العامة
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المراحل التجريبية المجنة نجزت أوقد كفايتو في المغة العربية، 
محمد عصفور في . د. ن، التي سيعرضيا أاألولى لالمتحا

 .26/10/2014الجمسة الثانية بتاريخ 
المغة العربية في القضاء األردني وفي كميات )مشروع  .3

وتيدف ىذه الدراسة إلى رصد ، (الحقوق في الجامعات األردنية
 وواقع ،األخطاء المغوية التي تشوب بعض القرارات القضائية

المغة العربية في لغة ىيئات التدريس والطمبة في كميات الحقوق، 
، وستكون ىذه الدراسة  قيد الطبع وستصدر قريبًا إن شاء اهللوىي

 وسيمقييا األستاذ 2/11/2014موضوعًا لمجمسة الثالثة بتاريخ 
 .مأمون حطاب

رصد واقع المغة العربية في ميدان التواصل عمى "مشروع  .4
وانتيت مرحمة تقويم ىذه ". شبكة اإلنترنت والياتف المحمول
محمد زكي . د. ، وسيعرضيا أالدراسة، وىي في طريقيا لمطباعة
 .9/11/2014خضر في الجمسة الرابعة بتاريخ 

وضع أساسيات تعميم المغة العربية وطرق تدريسيا، )مشروع  .5
ومعرفة األسباب التي أدت إلى الضعف العام في واقع استعمال 
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 األطفال والتعميم المغة العربية السميمة في مرحمتي رياض
 .بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم (األساسي

، "كلُّ معمم ىو معمُم لغة عربية"مشروع تطبيق برنامج  .6
وييدف إلى جعل التعميم بالمغة العربية السميمة، إلقاًء وحوارًا 

وكتابًة، في جميع المواد الدراسية، وكذلك في المناشط الالصفية 
وقد قررت وزارة التربية والتعميم ... الفنية والخطابية وغيرىا

ُخطَّة لو أن تتبنى ىذا المشروع الحيوي، وأن تضع مشكورة 
 دوراٍت تدريبيًة لمعممي وأن تعقدمتكاممة وفّعالة طويمة األمد، 

  لرفع أداء جميع المعممين،المباحث المختمفة الجدد والقدامى
 .لمغة العربية السميمة محادثة وكتابةا لمستوى

وتعمل المجنة حاليًا عمى دراسة لغوية عممية ميدانية  .7
المغة العربية في الجامعات األردنية الرسمية " حول ،إحصائية

 ". والخاصة وفي كميات المجتمع
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وفي الختام ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجنة الوطنية 
األردنية لمنيوض بالمغة العربية عمى الجيود الكبيرة التي تبذليا، 
راجيًا من الجيات المعنية االستفادة من المشاريع الميمة التي 

عممت وتعمل عمييا، ومزيدًا من التعاون والدعم حتى تتمكن من 
 . النجاح في مسعاىا النبيل بالنيوض بمغة األمة

كما أتمنى لإلخوة المشاركين في ىذا الموسم محاضرين ومعقبين 
التوفيق في مسعاىم في تسميط الضوء عمى أىمية ىذه المشاريع، 
متطمعًا أن تثري مناقشات الحضور الكريم ىذا الموسم الثقافي في 

يصال رسالتو، وأن تجد توصياتو طريقيا إلى  سبيل إنجاحو وا 
 . التطبيق

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته


