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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للغة العربية الذي انطلقت فعالياته بفندق البستان روتانا 

بدبي ويستمر حتى العاشر من الشهر الحالي بحضور أكثر من ٢٠٠٠ خبير وباحث ومتخصص في 
اللغة العربية، وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم للغة العربية تقديرا لهم على خدماتهم الجليلة في خدمة لغتنا األم.
واطلع سموه خالل لقاء رئيس وأمناء وأعضاء الجائزة على مبادرة جديدة لوضع معجم محمد بن 
راشد آل مكتوم للغة العربية المعاصرة ليواكب متطلبات العصر ويعزز مكانة لغتنا العربية كلغة 

للحياة.
وأطلق سموه مبادرة إلصدار معجم للمصطلحات العربية المستحدثة في الجوانب التقنية 

والعلمية.
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دعا صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
أفراد المجتمع ليكونوا ســفراء فاعلين للغة 
العربية من خالل جعلها لغة حياة في جميع 

المجاالت. 
وأكد ســموه أننا بحاجة إلى إعادة صياغة 
طــرق تعاطينا مــع لغتنا الخالــدة من خالل 
تعزيز اســتخدام اللغــة العربيــة كلغة أولى 
وإيصالهــا إلى جميع األجيــال القادمة بقوتها 
وجاذبيتها، مؤكداً أن اللغة العربية كانت هي 
اللغة األبرز في العديد من بقاع العالم، حيث 
كانت لغة العلم والمعرفة التي بنتها الحضارة 
اإلســالمية ونهــل منها الغــرب، ويجب علينا 
أن نتعــاون لنعيدهــا إلى مكانتهــا التاريخية 
من خــالل العمــل على ترســيخها ونشــرها 
واالستفادة من مميزاتها التي تمنحها المرونة 
الالزمة الستيعاب مختلف المعاني في جميع 

التخصصات.
وأضاف ســموه أن اللغة العربية حية باقية 
محفوظة بحفظ الله ودورنا أن نجعلها مواكبة 
لكل جديد، والمعجم سيكون مرجعاً لترجمة 

المحتوى العلمي والتقني العالمي الجديد.
حيث شــهد سموه وإلى جانبه سمو الشيخ 
حمــدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي 
عهد دبي الجلســة االفتتاحية للمؤتمر الدولي 
الرابــع للغة العربية، الــذي يقام تحت رعاية 
ســموه فــي فندق البســتان روتانــا في دبي 
بالفتــرة من الســادس إلى العاشــر من مايو 

الجاري.

 وقــد تحدث فــي الجلســة - التي حضرها 
معالــي محمد أحمد المــر رئيس المجلس 
الوطنــي االتحــادي ومعالــي محمــد بــن 
عبداللــه القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلس 
الــوزراء  ومعالي حســين الحمــادي وزير 
التربيــة والتعليم ومعالــي عبدالرحمن بن 
محمد العويــس وزير الصحة رئيس مجلس 
إدارة هيئــة دبي للثقافــة والفنون وخليفة 
سعيد ســليمان مدير عام دائرة التشريفات 
والضيافــة في دبي، وأكثر مــن ألفي خبير 
وباحــث ومتخصص في اللغــة العربية من 
خمس وسبعين دولة حول العالم - عدد من 
المعنيين في مقدمتهم ممثل جامعة الدول 
العربيــة الدكتــور بدر الديــن العللي الذي 
توجه بالشــكر والتقدير إلى دولة اإلمارات 
رئيساً وحكومة وشعباً على اهتمامها باللغة 
العربية وأهلها والشــكر إلى صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم على 
رعايتــه الكريمــة للمؤتمــر ونقــل تحيات 
الدكتــور نبيــل العربي أمين عــام الجامعة 
العربية إلى المشاركين في المؤتمر، مؤكداً 
دعم الجامعة لكل المبادرات والجهود التي 
تصــب في خدمة اللغة العربية، ونوه بدور 
الجامعــة العربيــة في تعزيــز مكانة اللغة 
العربيــة إقليميــاً ودولياً، مشــيراً في هذا 
الســياق إلى اعتماد اللغة العربية في العام 
١٩٧٣ كلغة رسمية من اللغات المستخدمة 
في األمم المتحدة وتأسيس مشاريع لخدمة 
اللغة أهمها المعهد العالي للترجمة للتوجه 
نحو مجتمع المعرفة والحفاظ على هويتنا 

القومية وسط ثقافات العالم.
ودعا إلى االهتمــام بالجاليات العربية في 
المهجر لترســيخ ارتباطها بأوطانهم من خالل 
نشــر وتعزيز اللغــة العربية خاصة بالنســبة 
لألجيــال الجديدة في بالد الشــتات والتأكيد 
علــى أهمية دور األســرة في تعليــم األبناء 
للغتهــم األم وإنشــاء هيئــات وطنيــة على 
مســتوى الوطــن العربي تعنــى بقضايا اللغة 

العربية.

كمــا كان للدكتــور علــي عبدالله موســى 
المنســق العــام للمؤتمر كلمــة توجه من 
خاللهــا بعظيــم التقديــر والعرفــان إلــى 
صاحب الســمو نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي علــى مبادراته 
القومية حيال اللغة العربية ورعاية ســموه 
ألعمال المؤتمر وتفعيل دوره عربياً ودولياً 
الستقطاب الخبراء والباحثين والمتخصصين 
في اللغة العربية من عرب وأجانب، باعتبار 
أن لغتنا هي عرضنا من اعتدى عليها اعتدى 

على شرف األمة وكرامتها.
وأكــد الدكتور موســى أن اللغــة تتحصن 
الكريمــة كقائد  بمبــادرات ســموه ورعايته 
عربي أصيــل يؤكد كل يوم أن لغتنا يجب أن 
تصان لتظل رمز هويتنا وعروبتنا وتواكب لغة 

ومتطلبات العصر.
وأشار في كلمته إلى المجلس الدولي للغة 

العربية الذي أســس وانطلق في العام ٢٠٠٨ 
من قبل منظمة «اليونســكو» الدولية وتأسس 
في لبنان، معتبراً أن اســم سموه اقترن باللغة 
العربيــة منذ إطــالق المبــادرات التي تخدم 
لغتنــا األم وتحفــظ لهــا حقوقهــا وكرامتها 

وأهميتها كلغة للحياة واإلبداع والتاريخ.
كما ارتجل الدكتور فاروق شوشة أمين عام 
مجمع اللغة العربية في القاهرة رئيس مجلس 
أمنــاء جائزة محمد بن راشــد للغــة العربية 
كلمة حيا فيها مبادرات صاحب الســمو نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، وحرصه الشــديد على تعزيــز احترام 
اللغة العربية في األوســاط العربية والدولية 
من خالل جائزة محمد بن راشد للغة العربية 
وإطالق ســموه اليوم لمبادرة وضع « معجم 
محمــد بن راشــد للغة العربيــة المعاصرة»، 
حيث سيكون معجماً ســنوياً يتماشى وتطور 
العصــر ومتطلباته ويعزز مكانة لغتنا الجميلة 
كلغــة حيــاة، على أن يكــون معجمــاً ناطقاً، 
مؤكــداً انــه بإصدار هــذا المعجم ســتصحح 
العالقة بيــن اللغة األم واللهجات العامية في 

الدول العربية.
وأكــد الدكتــور شوشــة علــى أهمية هذا 
والدارســين  للطــالب  بالنســبة  المعجــم 
والمدرسين والباحثين ولكل المهتمين باللغة 

العربية خاصة المستشرقين والمستعربين.

ونوه في ختام كلمته إلى أن معجم محمد 
بن راشــد سيأتي بعد أكثر من ستين عاماً من 
وضع آخر معجمين عربيين لهذا تتأكد أهميته 
بالنســبة لمواكبة اللغة لمتطلبات ومتغيرات 

العصر خاصة في قطاع المعلوماتية.

اعتلــى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وإلى جانبه الدكتور فاروق 
شوشــة المنصة الرئيسية، حيث كرم سموه 
الفائزيــن بالجائزة في عيدها األول، متمنياً 
لهم مزيداً من العطــاء وخدمة لغة القرآن 

الكريم الموقرة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، قــد أطلق 
مبادرة لوضــع معجم للمصطلحــات العربية 
المستحدثة، وذلك دعماً للجهود القائمة على 
مواكبة اللغة العربية لكافة المجاالت وتعزيز 

مكانتها كلغة حياة.
ويهــدف هــذا المعجــم إلــى أن يكــون 
مرجعــاً عالمياً الســتعمال اللغــة العربية في 
كافــة النواحي الحياتية الناتجة عن التطورات 
العلميــة والتقنية واألدبية وغيرها وســيكون 
للبحوث  معتمــداً  المعجــم كذلــك مرجعــاً 
والدراســات الحديثة التي تعد باللغة العربية 
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باإلضافــة إلــى كونه مرجعــاً للمترجمين من 
اللغــات األخرى إلى اللغة العربية وســيعمل 
ذلــك علــى إحــداث تأثير بــارز فــي زيادة 
اإلنتــاج المعرفــي المســتحدث أو المترجم 
باللغة العربية مما يفتح آفاقاً معرفية واســعة 

للناطقين باللغة العربية.

وقد كرم سموه الفائزين في الفئات المختلفة 
المندرجة تحت جائزة محمد بن راشد للغة 
العربية، وقال ســموه: سررت بتكريم عدة 
جهات كاألزهر الشريف واليونسكو وشركة 
جوجل لدورهم الحقيقي في ترسيخ ودعم 
استخدام اللغة العربية، ففي محور التعليم 
فاز مركز الشــيخ زايد لتعليم اللغة العربية 
لغيــر الناطقين بها التابع لمشــيخة األزهر 
الشريف بجائزة أفضل مبادرة لتعليم اللغة 
للناطقين بغيرهــا، وفازت مبادرة  العربية 
«تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة» 
للدكتــور عبدالله مصطفى الدنــان بجائزة 
أفضــل مبادرة لتعليــم اللغــة العربية في 
مؤسســات التعليم قبل الجامعة، كما فازت 
مبــادرة «اختبار العين لقيــاس الكفاءة في 
اللغــة العربية للناطقين بهــا»، من جامعة 
اإلمــارات العربية المتحــدة بجائزة أفضل 
مبادرة لتعليم اللغة العربية في مؤسســات 

التعليم العالي، وفي محــور التعليم كذلك 
فازت مبــادرة «الحملة الوطنيــة للقراءة» 
من مركــز القارئ العربــي بدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بجائزة أفضــل مبادرة 

لتشجيع ثقافة القراءة.
 وفــي محور التقانــة (التكنولوجيا) فازت 
شركة جوجل بجائزة أفضل مشروع إلكتروني 
لخدمة اللغة العربية ونشرها، وذلك لجهودها 
في إثراء المحتوى العربي في شبكة اإلنترنت.

 وفــي محور اإلعــالم فازت قنــاة ومجلة 
«ناشيونال جيوغرافيك» العربية بجائزة أفضل 
عمــل إعالمي لخدمــة اللغــة العربية، وذلك 
عــن مبادرتهما القائمة علــى ترجمة البرامج 
والمــادة العلمية، وفي نفــس المحور فازت 
مبــادرة «ثواٍن في حب اللغة العربية» أليوب 
يوســف بجائزة أفضل مبادرة في اســتعمال 
شــبكات التواصــل االجتماعــي لنشــر اللغة 

العربية.
أما في محور السياسات اللغوية والتعريب 
فقد فازت مبــادرة «الترجمة والتعريب» من 
مكتــب التربية العربي لــدول الخليج بجائزة 

أفضل مبادرة أو مشروع تعريب.
 كما كرم صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم ضمن فئــة التكريم الخاص 
منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافة (اليونســكو)، وذلك تقديراً لجهودها 

فــي دعم اللغــة العربيــة واعتمادهــا لليوم 
العالمــي للغــات األم واليــوم العالمي للغة 
العربية واستضافتها لبعض الجوائز التي تخدم 
الثقافة العربية وتبني تأسيس المجلس الدولي 
للغــة العربية وإســهامها في دعــم المعارض 
التي تعزز اللغة العربية والمشــاريع الداعمة 

للحرف العربي في البرمجة الحاسوبية.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء جائزة محمد 

بن راشــد للغة العربية الذي يترأســه فاروق 
شوشــة أمين عــام مجمع اللغــة العربية في 
القاهــرة، يضــم كًال من بالل البــدور الوزير 
المفــوض فــي وزارة الخارجيــة أميــن عام 
للجائــزة والدكتور خالد كركــي نائب رئيس 
مجمع اللغة العربيــة األردني والدكتور علي 
بن موســى المنســق العام للمجلــس الدولي 
للغة العربيــة والدكتور عبيد المهيري العميد 

التنفيــذي للدراســات العربيــة واإلماراتيــة 
فــي كليات التقنيــة العليا واألســتاذ الدكتور 
عبــد القادر الفاســي الفهري رئيــس جمعية 
اللســانيات بالمغــرب والدكتــورة هنادا طه 
القائم بأعمــال عميد كلية البحرين للمعلمين 

في جامعة البحرين.

وكان مجلس أمناء جائزة محمد بن راشــد 
للغة العربية قد اعتمد الفائزين في الدورة 
األولى للجائزة، وذلــك بعد انتهاء عمليات 
التحكيــم التــي قامــت بهــا مجموعة من 
المتخصصيــن في مجال اللغة العربية خالل 
االجتمــاع الذي عقده المجلس في المكتب 
التنفيذي لصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وقد استلمت الجائزة ٤٠٥ 
طلبــات من ٣٥ دولة وتــم تأهيل ٨٩ طلباً 

منها إلى مرحلة التحكيم.
وقد تصدرت اإلمارات ومصر والســعودية 
قائمــة الدول التــي جاء منها أكبــر عدد من 
المشــاركات في كافــة الفئــات،  كما ضمت 
طلبــات الترشــيح مشــاركات مــن العــرب 
المقيميــن في عدد من الــدول األجنبية مثل 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا 

وفرنسا والهند.
وتعد جائزة محمد بن راشــد للغِة العربية 

بمثابة أرفع تقديٍر لجهود العاملين في ميدان 
اللغة العربية أفراداً ومؤسســات وتندرج في 
ســياق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، 
للنهوض باللغة العربية ونشــرها واستخدامها 
فــي الحياة العامة وتســهيل تعلمها وتعليمها 
إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع 

القائمين على نهضتها.
وتهــدف الجائزة إلى تكريــس مكانة دولة 
اإلمــارات وموقعهــا كمركــز لالمتيــاز باللغة 
العربيــة وتكريــم المبدعيــن في اســتعمال 
اللغــة العربية في تطوير التعريــب والتعليم 
علــى  والمحافظــة  واإلعــالم  والتكنولوجيــا 
التراث ونشــره وإبــراز المبــادرات الناجحة 
في فئات الجائــزة المختلفة لتمكين العاملين 
في ميــدان اللغة العربية من االســتفادة منها 
باإلضافة إلى االرتقاء باللغة العربية وتشــجيع 
المبــادرات التي تســهم في تطويرهــا تعلماً 
وتعليمــاً واســتخداماً ونشــر الوعــي بأهمية 
الشــخصية والمؤسسية في تطوير  المبادرات 
استعمال اللغة العربية، كما تهدف الجائزة إلى 
تشجيع الشباب وتحفيزهم لإلبداع في تطوير 
استعمال اللغة العربية في الحياة والتوسع في 
تعريب الكتب فــي ميادين المعرفة المختلفة 

لالستفادة من تجارب الثقافات العالمية.
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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور ســمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولــي عهد دبي ومعالي محمــد بن عبدالله 
القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
ومعالــي عبدالرحمــن بن محمــد العويس 
وزيــر الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة دبي 
للثقافــة والفنون وخليفة ســعيد ســليمان 
مديــر عام دائرة التشــريفات والضيافة في 
دبــي - رئيس وأعضاء مجلــس أمناء جائزة 
محمــد بن راشــد آل مكتوم للغــة العربية 
وتجاذب معهم أطراف الحديث حول شؤون 

وقضايا اللغة العربية وسبل نشرها وغرسها 
في نفوس وســلوكيات وممارسات األجيال 
العربية الشابة التي باتت في معظمها غريبة 
عــن لغتهــا األم بعد أن اختلطــت باللغات 
األجنبيــة خاصة في الجامعــات والمدارس 

التي تعتمد المناهج غير العربية.
وشــكر رئيــس وأعضــاء مجلــس أمناء 
الجائزة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم على مبادراته اإلنســانية 
والوطنيــة والقوميــة القيمة التــي تهدف 
إلــى تعزيز دور لغتنا العربية في مشــاريع 
اإلبــداع الفكري والعلمي والتقني معتبرين 
أن ســموه الزعيــم العربــي األوحــد الذي 
يكــرس جهــده وحكمته وفراســته لخدمة 
اللغــة العربيــة وأهلها في العالــم العربي 

وخارج حدود الوطن العربي.

 
أكــد فائزون بجائزة محمد بن راشــد للغة 
العربيــة أن الجائــزة التــي أطلقها صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعاه اللــه، الدورة الســابقة 
زادت من سباق المنافسة على خدمة اللغة 
العربيــة واســتعادتها مكانتهــا كونها تعتبر 
جائــزة عالميــه للغة العربيــة وعززت من 
مكانتهــا عالمياً ومحليــاً وعربيــاً، كما أنها 
أســهمت في إبراز نمــاذج ناجحة وتجارب 
متميــزة في اللغــة العربية ليســتفيد منها 
العالم العربي في المجاالت كافة، خصوصاً 
أنهــا تضم عده فئــات ومنها أفضــل إنتاج 
إعالمــي فــي خدمة اللغــة العربية وأفضل 
تجربة تعليمية وأفضل مبادرة لنشــر اللغة 
العربية لغير الناطقين بها، وأفضل مشروع 
تعريــب وأفضــل مشــروع لنشــر القراءة 
وأفضــل التطبيقــات الذكيــة الداعمة للغة 
العربية، ما سيحقق نقلة نوعية في تدريس 

اللغة العربية على المستوى العالمي.

 وحول مشــروع اختبــار العيــن الذي فاز 
فــي فئة أفضل مبادرة فــي التعليم العالي، 
قال الدكتور حســن النابــودة إن فريقاً من 
األكاديميين فــي جامعة اإلمارات نجح في 
تصميم اختبار قياس لمستوى اللغة العربية 
للناطقين بها، يســمى اختبار «العين»، وهو 
أداة قيــاس موضوعيــة، يتكــون مــن بنك 
حاســوبي متجدد من األسئلة، وتنفذ معظم 

أقسامه بواسطة الحاسوب.
وأضاف: يهدف االختبار الذي فاز بجائزة 
محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أفضل 
مبادرة في تعليم اللغة العربية في مؤسسات 
التعليــم العالي إلى قياس الكفاءة في اللغة 
العربيــة للناطقين بها، وتحديد المســتوى، 
وإعطاء التراخيص والشــهادات الخاصة بها، 
كونــه يحــدد مســتويات المختبرين وفق 
معايير محددة، ويشــخص الحالــة اللغوية 
للمختبرين، ويفرزهم في مختبرات وفئات، 
كما أنه يعطي فرصة لمختلف المؤسســات 
النتقاء األفــراد الذين يمتلكــون المهارات 
اللغوية الكفيلة بتمكينهم من أداء وظائفهم 

التي  الشــهادة  بكفــاءة وفاعليــة، وتصبح 
يمنحها االختبــار متطلباً أساســياً لاللتحاق 

بوظائف محددة.

وقال عباس شــومان وكيل األزهر الشريف، 
إن فــوز مركــز الشــيخ زايد لتعليــم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها والذي حصل على 
أفضــل مبادرة للغة العربية، هو إنجاز كبير 

للجهود التــي يبذلها المركز للنهوض باللغة 
العربية، ومساعدة غير الناطقين بها في كل 
بقاع األرض لتعلمها، وهذا ما يســاعد على 
نشــر الثقافة العربية، فضًال عن تعزيز اللغة 

وحضورها عالمياً.
وأكــد أن المؤتمر الدولــي للغة العربية 
في دورته الرابعة وبرعاية صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

دبــي، رعاه الله، هو خطــوة كبيرة ومهمة 
للنهــوض بلغتنا، خصوصاً أن ســموه عودنا 
على المبادرات المتميزة دائماً التي تســبق 
في فكرها اآلخرين، كما أن الشكر موصول 
لقــادة اإلمارات علــى ما يبذلونــه لخدمة 

األمة العربية في كل المجاالت.

واإلعالمــي  الكاتــب  عبيــد  علــي  وقــال 

اإلماراتــي، إن اليوم هو يوم تاريخي لنصرة 
اللغــة العربية من قبــل قيادة حكيمة تهتم 
بكل تفاصيــل حياتنا، وإن احتفاالت األمس 
القريــب بإطالق مســبار األمل الكتشــاف 
كوكــب المريــخ، تكملها اليــوم احتفاالت 
اللغــة العربية فــي مؤتمرهــا األول الذي 
يأتي تحت رعاية ودعم قائد يعشــق النظر 

والتطلع إلى المستقبل.

قــال الدكتــور علــي القرني مديــر مكتب 
التربية العربي عن فوزة بفئة أفضل مشروع 
تعريب، إن صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
ســباق في مبادراته وأن إطالق جائزة للغة 

العربيــة أســهمت في تعزيز ورفــع مكانة 
اللغــة األولى كونها كانت وال تــزال حافزاً 
أمام المجتمع والميــدان التربوي من أجل 
الخروج بمبادرات وفعاليات من شــأنها أن 

تحافظ على اللغة العربية وحمايتها.
وأوضــح أن الجائــزة وحــدت الجهــود 
اللغة  الراميــة للمحافظ علــى  المشــتركة 
وتعزيز أهميتهــا، وحرصت دولة اإلمارات 
على إثراء اللغة األم، والتأكيد على أهميتها 
في اكتســاب المعرفــة وتكوين االتجاهات 
كمــرآة حضاريــة، وترســيخ دورهــا فــي 
التواصل بين الشــعوب بوصفها أهم ســبل 
تقدم األمــم ورقيها، كما ســتبرز التجارب 
الناجحــة والتوجهــات الحديثة في تدريس 
اللغــات، وحصــر التجــارب المطــورة في 

تدريس اللغة العربية
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ركزت الجلسة األولى للمؤتمر، والتي جاءت 
تحت عنوان «اللغة العربية والدبلوماسية»، 
وترأســها الدكتور عثمان الصيني، وتحدث 
فيها كل من الدكتور محمد بن عيسى وزير 
خارجية المملكة العربية المغربية األســبق 
رئيس منتدى أصيلــة، والدكتور عبدالعزيز 
خوجة وزيــر الثقافة واإلعالم األســبق في 
والســفير  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
محمد محمد الربيع أميــن مجلس الوحدة 
االقتصاديــة العربيــة، والدكتــور عبداللــه 
العربية  المنظمــة  العــام  المدير  محــارب 
للتربية والثقافة والعلوم، وخالد الغســاني 

األمين المســاعد في مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية، والدكتــور عثمان الصيني 
رئيــس تحرير صحيفة «مكــة»، على عالقة 
اللغة العربية بالدبلوماســية، وأهمية التزام 

الدبلوماسيين باستخدام اللغة العربية.
وأكــد المتحدثــون أن العمل الدبلوماســي 
يحتــاج إلى اللغة العربية، األمر الذي يدعو 
إلــى زيــادة اســتخدامها وتوفيــر األدوات 
والعبــارات  والمصطلحــات  المســاعدة 

الدبلوماسية باللغة العربية.
وأشــاروا إلى أن بعــض الدبلوماســيين ال 
يولــون العربيــة االهتمام الذي تســتحقه، 

حيــث يســتخدم الكثيــر منهــم اللغــات 
األجنبيــة بــدًال من «العربيــة»، األمر الذي 
يمثــل تهديداً صريحاً لمســيرتها بين رجال 
السلك الدبلوماسي، فضًال عن تشجيع األمم 
المتحــدة والمنظمات الدولية األخرى على 
عدم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية مثلها 

مثل اللغات األخرى.
واكدوا أهمية إلزام الدبلوماسيين باستخدام 
اللغــة العربية كلغة رســمية فــي المحافل 
دبي ــ البيان الدولية.  

أكد أكاديميون، على هامش مؤتمر اللغة 
العربية الرابع، أن توجيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، بعمل معجم يضم 
الكلمات العصرية، يحقق مطلب شــريحة 
كبيرة من الشباب، إضافة إلى أنه سيكون 
فرصــة ذهبيــة لوصــول لغتنــا العربية 
لألجانب بسهولة، وخاصة أن هناك إقباًال 

كبيراً منهم على تعليم اللغة المعاصرة.
وقال الدكتور أيمن حامد دكتور اللغة 
العربيــة في جامعــة اإلمــارات، ال يزال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، كعادته، حريصاً علــى أن يكون 
راعيــاً من طــراز فريد لصاحبــة الجاللة 
اللغة العربية، حيث وجه ســموه بإطالق 
مبادرة رائعة إلعداد معجم للغة العربية 

المعاصرة، وهو المعجم الذي طالما حلم 
بــه كل مواطــن عربي غيور علــى لغته، 
معتبراً أن هذا العمل سيطلق قمر العربية 
نحــو العالمية، فتكون مفــردات العربية 
المعاصــرة نحــو العالميــة شــائعة على 
األلسن، حاضرة في األذهان، وأقرب إلى 
االستعمال، بعيدة عن االنعزال، ويحرص 
األجانب على تعلمها. وأضاف أن التسابق 
علــى تعلم اللغة العربية من قبل الغرب، 
أصبــح ظاهرة واضحة في اآلونة األخيرة 
فــي دولة اإلمــارات، في ظــل مبادرات 
القيادة الرشيدة، وكنا نحن معلمي اللغة 
العربية لغير الناطقين بها، في انتظار مثل 
هذا العمل الرائع الذي سيكون عمًال غير 
مســبوق، يشهد له القاصي والداني، وهو 
أول ثمرات هذا المؤتمــر الدولي الرابع 
للغــة العربية. وأوضــح أن توجه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد بإصدار 
معجــم عصري للغة العربية، يعد انطالقة 
مشــهودة في فضاء اللغة العربية، مفيداً 

بأن هذا المعجم يقرب اللغة العربية من 
االســتخدامات الحياتية المعاصرة، وتقلل 
الفجــوة الكائنة بين لغتنــا الفصيحة وما 
يتداوله الناس في الشارع، كما أنها ستسد 
ثغــرة المصطلحات العلميــة المعاصرة، 

واللغة الشبابية اإلعالمية الحديثة.

قال شيخاني فتى مستشار برنامج سفراء 
غوغل الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إن 
قامــوس المصطلحات الجديد، الذي أعلن 
من خالل توجيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم بــدء العمل 
عليــه، يمثل نقلــة مهمة للغــة العربية، 
لمواجهــة التطور الكبير في المصطلحات 
بمفردات  واحتوائهــا  الجديدة،  اللغويــة 
جديــدة تضاف إلــى قواميســنا التي لم 

تتطور منذ قرون.
وأكــد أن موقــع غوغل تجــد صعوبة 
كبيرة في الترجمة من وإلى اللغة العربية، 

خصوصــاً أنــه ال توجد قواميــس حديثة 
أنه  الجديــدة، موضحاً  المفــردات  توثق 
يجب على المســؤولين عن هذا القاموس 
إتاحتــه وتوفيــره على اإلنترنــت، حتى 
يســاعد على إيصال ودعم العربية، الفتاً 
إلى أن الثالث ســنوات األخيرة شــهدت 
تراجعــاً كبيراً فــي ترتيب قــوة اللغات، 
حيث تراجعت من المرتبة الســابعة إلى 
التاسعة على اإلنترنت، ويمكن للقاموس 
أن يعيد اللغة للواجهة مرة أخرى، حيث 
مــن المتوقع أن تكــون بالمرتبة الرابعة 

في عام ٢٠١٧.

وأوضح الدكتور محمود شاكر سعيد، من 
جامعة نايــف العربية للعلوم األمنية، أن 
قاموس المصطلحــات الجديد الذي وجه 
سموه بالعمل عليه، يمثل جسراً للتواصل 
بين اللغة والواقــع المعاصر، خصوصاً أن 
هناك من يقولون بتراجــع اللغة العربية 

بشــكل كبير، فضًال عن عدم اســتطاعتها 
على اســتيعاب ألفاظ مصطلحات جديدة 

نستخدمها جميعاً.
وأشــار إلى أن القاموس الجديد يؤكد 
على أن اللغــة العربية لغة حية، بإمكانها 
اســتيعاب كل جديــد، ويجــب أن نعمل 
على هــذا االتجاه من أجل إعادة العربية 
للواجهــة مرة أخــرى، ونشــرها في كل 

علومنا الحديثة.

وأوضح دكتور حســب اللــه مهدي فضلة 
محاضر بجامعة الملك فيصل بتشــاد، أن 
توجيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم اليوم بإطــالق قاموس 
للمفــردات الحديثــة، يأتي ليعيــد اللغة 
العربيــة للواجهــة مــرة أخــرى، بفضل 
هــذه الجهــود الكبيرة، مؤكــداً أن كثيراً 
مــن القواميــس القديمة تفتقــد لعوامل 
التحديــث المطلوبة، خصوصــاً أن هناك 

كثيراً من المتابعين والمســتعربين، فضًال 
عن الدارســين، يجدون صعوبة كبيرة في 
ترجمة كثير من المصطلحات بين اللغتين 
العربية واإلنجليزية، وهذا ما يشكل عائقاً 
كبيــراً في إيصــال اللغة ألبعــاد معرفية 

أخرى.

ومن جانبه، أكد دكتور اللغة العربية في 
جامعة إســطنبول، محمد أحمد طويلة، 
أن الوطن العربي ينتظر مبادرة ســموه 
لعمل معجم عصري، حيث يواجه العالم 
العربي إشــكالية عدم وجود مصطلحات 
عربية وخاصة بالعرب في عدة مجالت، 
منهــا الدبلوماســية والطب والهندســة، 
وهــذا يتطلب منا عمل سلســلة معاجم 
تحــوي مصطلحــات يمكن اســتخدامها 
في مجــاالت مختلفــة، ويعتبر المعجم 
الحديــث أول خطوة نحو إصدار معاجم 

خصوصاً بنا.

 أضحــى الحفاظ على لغــة الضاد مع تطور 
وســائل اإلعالم بمجاالتها المختلفة، خاصة 
المرئيــة منهــا، وظهــور شــبكات االتصال 
وتكنولوجيــا الفضاء، أكثــر ضرورة من ذي 
قبل فــي عالمنا اإلســالمي، وعندما يتعلق 
األمر بحــوار الثقافات والحضارات، تتعاظم 
هــذه الضــرورة باعتبارهــا لغــًة رســميًة 

لالتصاالت الدولية.
وتأتي أهمية اللغــة العربية في اإلعالم 
المرئي عندما نــرى أنَّ لغة الصورة أخذت 
موقعاً متميزاً صاَحَبُه تراجع في اســتخدام 
اللغــة العربيــة الفصحــى في ممارســاتنا 
وبرامجنــا، مــع طغيان العاميــة، ونتج عن 

ذلك كثير من األخطاء اللغوية.
وتأتي أهمية موضوع «اللغة العربية في 
وســائل اإلعالم المرئية» العتبارات كثيرة، 
منهــا أنه يمكــن للغــة العربيــة أن تأخذ 
الصدارة فــي إعالمنا المرئي  وأنَّ تعد لغًة 
وثقافًة وسلوكاً، وبالتالي يمكن أن ندفع بها 

إلى اإلنسانية جمعاء.

واجتماعياً  ثقافيــاً  التلفاز واقعــاً  ويشــكل 
فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي، وذلــك 

علــى الرغم مــن تأخر ظهوره فــي الدول 
العربية  اللغة  العربية واإلسالمية، وألهمية 
فــي واقعنا اإلعالمي والعربي واإلســالمي، 
نسعى إلى الوقوف على واقع اللغة العربية 
المعاصرة في وســائل اإلعــالم المرئية، وال 
ســيما التلفاز، ومدى توظيف هذه الوسائل 
للغة العربية الســليمة، ألجــل االرتقاء بها 
وإيصالها لإلنســانية جمعاء، باعتبارها لغة 
أمة لهــا تاريخ وحضــارة، وكذلك الوقوف 
علــى اآلثار اإليجابيــة، فضًال عن الســلبية 
التــي تركتهــا هــذه الوســائل فــي اللغة، 
ووضع خطة مســتقبلية لمواجهة السلبيات 
واالرتقــاء باإليجابيات، وألجل الوصول إلى 

هذا الهدف.
ومن الصعــب حصر جميع المشــكالت 
والتحديــات التــي تواجــه وســائل اإلعالم 
المرئيــة في اســتعمال اللغــة العربية في 
عالمنــا العربي واإلســالمي بشــكل قاطع، 
ويمكن اإلشــارة إلى أهم هــذه التحديات 
والمشكالت التي يواجهها الجميع، وأبرزها 
الدعــوة إلــى العاميــة واألخطــاء اللغوية 
واالختالف حــول إمكانية اســتعمال اللغة 
العربيــة في كل البرامــج، واآلثار اإليجابية 
والسلبية التي تركتها وسائل اإلعالم المرئية 
في اللغة العربية، ال ينكر أحد أثر الوســائل 
اإلعالميــة المرئيــة علــى الفرد واألســرة، 
ســواء أكان هــذا األثــر ســلبياً أو إيجابياً، 

وعندمــا يتعلــق األمُر باللغــة العربية يرى 
بعضهم أن هناك آثاراً إيجابية تركتها وسائل 
اإلعــالم، ومنهــا التلفاز في اللغــة العربية 
أطلقــوا عليها مظاهر النفــع واإلفادة، منها 
تنبيــه الوعي اللغــوي، والقضــاء على حد 
كبير مــن الفــروق اللغوية بيــن اللهجات 
العاميــة على مســتوى الشــعب الواحد أو 
عدة شــعوب ذات لغة مشتركة كالشعوب 
العربيــة، وطــرح اللغة العربيــة اإلعالمية 
كأداة تعبيريــة للمفكريــن والُكتاب، وهي 
لغة تتسم بالسهولة، وتزويد العربية بكثير 
من األلفاظ والتراكيب الجديدة، وال ســيما 
المترجم على اللسان األجنبي، إذ يؤدي إلى 

تنمية المعجم اللغوي.

وكانــت التأثيــرات الضــارة  أقــدم، حيث  
تعددت منافذ العامية في اإلذاعة والتلفاز، 
وبات من الصعب حصرها، فهناك فضائيات 
تبــدأ إرســالها بالعاميــة وتنبــه بالعامية، 
ويمكن ذكر أهم المنافذ وأكثرها تأثيراً في 

العربية بوسائل اإلعالم وال سيما التلفاز.
وأهم األســاليب التــي انتهجتها اإلذاعة 
والتلفاز فــي محاربة الفصحى هو انتشــار 
اســتخدام اللغــات األجنبية فــي اإلذاعات 
الدرامية  واألعمــال  العربية،  والفضائيــات 

والمسرحية.

أكد شــباب عــرب اســتطلعت «البيان» 
آراءهــم حــول إطــالق صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعــاه الله، مبــادرة إلصدار معجم 
للمصطلحــات العربيــة المســتحدثة في 
التقنية والعلميــة، أن مبادرة  الجوانــب 
ســموه من شــأنها أن تســهم في ترسيخ 
مكانة اللغة العربية، وأضافوا أن المعجم 
سيكون مرجعاً لكل من أراد أن ينهل من 

بحر لغة الضاد.

وقــال منصــور عبدالحميد الخــوري أن 
هذا المعجم سيســهم في تمكين الشباب 
العربي فــي المجاالت التقنية والتعليمية 

الحديثة، وتابع أن هذه المبادرة ستلعب 
دوراً إيجابياً على مستوى الحكومة الذكية، 
ألن اإلضافة التي ستحدثها ستكون كبيرة 
من الناحية العلمية، وأيضاً أشــار إلى أن 
هذه المبادرة ســتواكب التطور والتقدم 

الذي تشهده نواحي الحياة كلها، فالفوائد 
ســتكون اليوم وفي المســتقبل، وأضاف: 
«نؤمن بلغتنا وبدورهــا الكبير في رقينا 
على مستوى كبير، وهذا المعجم سيجعلنا 
متمسكين ومحافظين عليها بشكل أكبر».

وبين أحمد الدهمانــي أن المبادرة التي 
أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 

الله، تصب في مصلحة الشــباب الصاعد، 
وهــذا يؤكــد مكانتنا وتطلعــات صاحب 
الســمو لهذا الشــباب، خصوصــاً أن هذا 
المعجــم ســيكون بوصلة لكل مــن أراد 
أن يتابــع تطور اللغة العربية، وسيســهم 
فــي رفع مســتوى التعليم إلى مســتوى 
أعلــى، ونحــن كشــباب نــرى أن هــذه 
المبادرة قادرة على تمكيننا بشــكل أكبر 
في المجاالت التعليميــة وغيرها، وأيضاً 
هذا ســيحيي لغتنــا مقارنة مــع اللغات 
بوجه عام، وطبعاً المعجم سيكون مرجعاً 

يستفيد منه كثيرون.  

وأكد محمــد الخوري، أن مبادرة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
تجعلنا نرى مدى ســعي القيادة الرشيدة 
لدعمنــا وتســخيرنا بمــا يخــدم العلــم 
والوطــن، ونــوه إلــى أن هــذا المعجم 

سيقوم بطرق غير مباشرة بتقوية الشباب 
من النواحي العلمية والتقنية، معتقداً في 
الوقت نفســه أن العربيــة تمتلك الكثير 
من االشــتقاقات، ما يجعلهــا تتبوأ مراكز 
متقدمة في المصطلحات العلمية والتقنية 
الحديثــة، لذلك يتحتم علينــا العمل من 
أجل إخراج مكنونــات هذه اللغة الغنية 

والفريدة.

وأشــار محمد البلوشــي إلــى أن مبادرة 
إصــدار المعجم تعزز مــن إمكانية اللغة 
العربية التــي تزخر بالعديد من الكلمات 
والمفــردات، مــا يجعلهــا مرنــة في كل 
األوقات لتواكــب آخر التقنيات الحديثة، 
لذلــك يتحتــم علينا كشــباب البحث في 
كنــوز هــذه اللغــة، وجــاء إصــدار هذا 
المعجم ليؤكد للعالــم أن لغتنا األم لغة 

والدة.



اســتمرار الشــباب فــي التعامــل مــع 
التكنولوجيا الحديثة في وسائل التواصل 
العامية مع  العربيــة  اللغــة  باســتخدام 
اللغــة اإلنجليزيــة واألرقام يهــدد اللغة 
العربية، وباتت لغة «العربيزي » ســائدة 
فــي التواصل بين الجيــل الجديد. ورغم 
انعقاد ندوات توجيهية سواء في وسائل 
اإلعالم أو الجامعات وغيرها والتي تحذر 
من مخاطر اســتخدام هذا االسلوب في 

التواصــل على لغتنا األم إال أن الشــباب 
غير مبالين بذلك. 

وفيمــا يلي نتعرف على آراء عدد من 
الشباب في هذا الموضوع المهم والذي 
يمــس األمة العربيــة بهويتها وحاضرها 
ومســتقبلها مؤكدين أن مؤشرات انعقاد 
مؤتمر دولي للغة العربية إيجابية وتعيد 
األمل للغة العربية الوطنية وتجدد الثقة 

بها. 

قــال أحمــد الميدور طالــب في جامعة 
حمــدان بن محمد الذكية، إن اســتخدام 
اللغــة اإلنجليزيــة في وســائل التواصل 
االجتماعــي وســواها من الوســائل مثل 
الرسائل النصية عبر الهواتف، بدت أكثر 
انتشــاراً قبل ســنوات عدة، بينما اليوم 
تعزز الوعي بين أوساط طلبة الجامعات 
بصورة أكبر بفضــل االهتمام بلغتنا األم 
وإطــالق المبادرات لحمايتهــا، خصوصاً 
بعــد مــا أطلق صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
،رعاه الله، حزمة من المبادرات الهادفة 
إلى الحفاظ على اللغــة العربية وتعزيز 
مكانتهــا في المجتمــع، مما كان له األثر 
الواضح فــي إعادة األمل للغــة العربية 

وتجديد الثقة بها.
وأضــاف الميــدور إن اهتمــام نظام 
التعليــم في بعض الجامعــات والكليات 
إلــى جانب المــدارس الخاصــة، باللغة 
اإلنجليزيــة علــى نحو أكبر، ســاهم في 
تهميــش اللغــة العربيــة نســبياً، لكــن 
ارتفاع مســتوى الوعي أخيراً ســاعد في 
موازنــة الكفــة بين اللغتيــن، فضًال عن 
نضــج التفكير لــدى بعــض الفئات من 
الشــباب في الجامعات والمــدارس، إذ 

بات اســتخدام اللغة العربية في وسائل 
التواصل االجتماعي يعبر عن مدى ارتقاء 
الشــخص فكرياً، عبر اختيــاره لمفردات 
عربية جيدة، وكذلك حثت بعض الكليات 
والجامعات طلبتها على اســتخدام لغتنا 

العربية بصياغة غير ركيكة.

شــاطره الــرأي زميله الطالــب منصور 
البلوشي، الذي أوضح أن استخدام اللغة 
اإلنجليزيــة بطريقة مكثفة عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، يبدو أكثر انتشاراً بين 
الطلبــة القادمين من مدارس خصوصية، 

نظــراً للمنهج أو النظــام التعليمي الذي 
الطلبة  شــجعهم على ذلك، واســتخدام 
لما يســمى بـ«العربيزي» هو عبارة عن 
تقليعة أو موضة انتشرت بين فئة عمرية 
محــدودة تتمثل فــي طلبــة الجامعات 
والمدارس دون وعي لمخاطرها، إضافة 
إلــى اعتقاد بعض األشــخاص بــأن هذا 
األســلوب ســيطور مهاراتهم فــي اللغة 

االنجليزية.

وأوضــح عبداللــه العبيدلــي طالب في 
جامعة زايــد، أن اللغة العربية تعرضت 
للظلم من قبل بعض الشــباب باستخدام 
اللغة العربيــة لفظاً عن طريــق الكتابة 
بأحــرف اللغــة االنجليزيــة، إال أن هذا 
الســلوك تعرض لالنتقاد الالذع من قبل 
أصحــاب االختصاص، مؤكداً أن وســائل 
التواصــل االجتماعــي الحديثــة وبعض 
المواقــع االلكترونيــة، تضمنــت أخطاء 
وفضائح لغوية؛ مثل كتابة «إنشــاء الله» 
ومــن الصــواب كتابــة «إن شــاء الله»، 
وغيرهــا الكثيــر مــن األخطــاء اللغوية 
نتجــت عن ســوء الكتابة فــي اإلنترنت 

ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة.
بعــض  أن  إلــى  العبيدلــي  ولفــت 
األكاديمييــن كشــفوا عن مــدى ضعف 
القليــل من الطلبــة في اللغــة العربية، 
باختــالط مفردات اللهجــة العامية على 
كلمــات اللغــة العربيــة، اعتقــاداً بــأن 
اللغة  إلــى  الكلمــات المكتوبــة تنتمي 
العربيــة، وذلــك نتيجة تمــازج اللهجة 
العاميــة باللغــة العربيــة فــي وســائل 
التواصل االجتماعي الحديثة، مشيراً إلى 
أن بعض الشــباب يعتقدون أن التعامل 
باللغة اإلنجليزية هو أحد أوجه العولمة 

والتحضر.

 –

أكــد متخصصون فــي اللغــة العربية على 
ضرورة االهتمام بلغــة الضاد واالرتقاء بها 
وتمكينها عند األجيــال من أجل المحافظة 
علــى الهويــة الوطنية في ظــل التحديات 
التــي تواجههــا باعتبارهــا المرتكــز األول 
لتنميــة الهويــة الوطنيــة فــي المجتمــع، 
وعملية التمكيــن مهمة وطنية ولها األولية 
في الخطط المســتقبلية لتطويــر المناهج 
واالهتمام بالجيل الناشــئ بــدءاً من رياض 

األطفال مروراً ببقية المراحل الدراسية. 
كما أشادوا باالهتمام الذي توليه القيادة 
الحكيمة في الدولة بقيادة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، من أجل الحفاظ على اللغة 
العربية وحرصها علــى تعزيزها في الكثير 
مــن البرامــج واألنشــطة الداعمــة للهوية 
الوطنيــة إيماناً منها باالرتبــاط الوثيق بين 
اللغــة والهوية ووجــوب حمايتها وصونها، 
المجتمعية  المؤسســات  تفاعــل  مثمنيــن 
ومشاركتها في االحتفاء بيوم اللغة العربية 

سنوياً. 

يقــول إبراهيم غرفال عميد كلية التربية 
والعلوم األساســية فــي جامعة عجمان 
للعلــوم والتكنولوجيــا إن اللغة العربية 

تعــد هويــة وتراثــاً للعــرب وإن عدم 
االهتمــام بهــا ســيفقدهم هويتهم، لذا 
نحتــاج إلى وقفة جادة مــن أجل وضع 
استراتيجيات لتطوير اللغة العربية، الفتاً 
إلــى أن العيب ليس فــي لغتنا الجميلة 
ولكــن العيــب فــي تكرارنا األســاليب 
التقليدية في تدريســها والتعاطي معها، 
لذلــك ال بــد من إيجــاد أنمــاط حديثة 
تتماشــى مع روح العصــر وتحفز الجيل 
الجديد من خالل إيجاد أنماط تدريســية 
الخاصة  المدارس  مشــوقة ومبتكرة في 
والعامة، إضافة إلى االهتمام بالمخرجات 
التعليميــة ألن عملية التلقين والحفظ ال 
تجــدي نفعاً ألنها تجعــل الطالب حامًال 
لكنوز مــن العلم ولكن ال يســتطيع أن 

يتعامل معها أو ينقلها إلى العامة.

وتقــول الدكتــورة مريم محمــد العجمي 
مــن كلية اإلعــالم والمعلومــات والعلوم 
للعلــوم  عجمــان  بجامعــة  اإلنســانية 
والتكنولوجيا إنه ال بد من االهتمام باللغة 
العربيــة اهتمامــاً كبيراً وذلــك من خالل 
المشاركة في االحتفاالت وإقامة الفعاليات 
المتزامنــة معها لدعم وترويــج االهتمام 
باللغــة العربية ألنهــا تعد عنصراً رئيســاً 
من عناصــر الهوية العربية وهــي التعبير 
األســمى عن التراث والحفــاظ عليه، وأنه 
ال بــد من دعــم تنوع البرامج واألنشــطة 
التــي تنفذهــا المكتبات العامــة بالمراكز 

الثقافيــة على مســتوى الدولــة والتواصل 
مع فئات عديدة بالمجتمع لتنمية القراءة 
والمطالعــة وتمكيــن اللغــة العربيــة من 
خالل رســالتها التي تقوم على إبراز الهوية 
الوطنيــة ودعمها ببرامــج التنمية وإحياء 

الثقافة وموروثاتها.
اللغة العربيــة أصبحت  وأوضحــت أن 
تعاني بســبب وســائل التواصــل الحديثة 
والتــي أضحت تســتولي علــى اهتمامات 
الشــباب بصــورة الفتة لها أثــر كبير على 
اللغــة العربيــة، مبينة أن تلــك المنصات 
التي اســتحوذت علــى أوقاتهم  االتصالية 
قد أوجدت لها لســاناً خاصــاً، حيث ابتدع 
الشــباب حروفاً خاصة بها تمثل خليطاً من 
األرقام والحروف األمر الذي ســيؤثر سلباً 

على اللغة ويضعفهــا، كما انعكس بصورة 
واضحة على مهارات الشــباب في التحدث 
والكتابــة، الفتــة إلــى أن ذلك يســتدعي 
مــن مؤسســات التنشــئة أن تلعــب دوراً 
ملموساً في حماية اللسان العربي من حالة 
االستعمار التي يتعرض له وهذه مسؤولية 

المجتمع كافة. 
من جهته يقــول الدكتور مازن جرادات 
رئيس قســم اللغــة العربية والدراســات 
اإلســالمية فــي جامعــة عجمــان للعلوم 
والتكنولوجيا إن اللغة العربية ليســت في 
خطر بحــد ذاتها ولكن تراخي قبضة أهلها 
عنها يجعلها في خطر، خطر نسيان الماضي 
وبالتالــي التــراث، إضافة إلــى خطر فهم 
النصوص، مبينــاً أن الضعف العام في لغة 
الضــاد هو منهج عام شــامل لكل قطاعات 
األمة وشرائح المجتمع، فضًال عن المثقفين 
والمهتمين – خاصــة – المتخصصين فيها، 
مبيناً في الوقت ذاته أن المناهج الدراسية 
عاجــزة عن النهوض باللغــة العربية، فهي 
بحاجة إلى تطوير بما يتناسب مع حاجات 
المجتمــع ومتطلبات العصــر، وأن تطوير 
اللغة والنهوض بها بحاجة إلى تضافر جهود 
كافة المؤسســات والحكومات والجمعيات 
ومجامــع اللغــة العربية لبــذل مزيد من 
االهتمام بها بشــكل آلــي وفق الموجهات 
والقرارات المطلوبة على مســتوى الدول 

واألمة. 

قال حمد عبيــد المنصوري مدير عام هيئة 
تنظيــم االتصــاالت  «إن الهيئــة تعكــف 
حالياً على تحديــث دليل المحتوى الرقمي 
اإلمارات  الــذي أصدرته حكومــة  العربي، 
الذكيــة في وقت ســابق، وذلــك لمواكبة 
الكثير مــن التطورات الرقميــة، مؤكداً أن  
االهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الذكية 
وهيئة تنظيم االتصاالت لترســيخ استخدام 
اللغة العربيــة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 

الصادر بهذا الخصوص».
وأكــد المنصوري أن االهتمــام الذي توليه 
قيادتنــا الرشــيدة باللغة العربيــة نابع من 

روح األصالــة وثقافــة االنتماء والتمســك 
بالهويــة. وقد أصدرت الدولــة العديد من 
المبــادرات التي تســهم في تعزيــز اللغة 
العربية وترسيخها وعاء للهوية الوطنية، من 
تلــك المبادرات إصدار ميثاق اللغة العربية 
وتعميمــه ليصار إلى تنفيــذه في مختلف 
الجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحادية، 
ومنها أيضاً دليــل المحتوى الرقمي العربي 
الــذي أصدرتــه حكومة اإلمــارات الذكية، 
وعممتــه على الجهات االتحادية، ونشــرته 

في البوابة الرسمية للدولة. 
وأضاف المنصوري «إننــا في الهيئة العامة 

لتنظيــم قطــاع االتصــاالت نولــي أهمية 
كبــرى لهذا األمــر، ففي عالــم المعلومات 
التقنية  التطــورات  تتســارع  واالتصــاالت 
لتغدو من أكبر المؤثرات في حياة البشــر، 
ونحن نشــجع بمختلف الســبل المبادرات 
التــي توظف التكنولوجيا فــي خدمة اللغة 
العربيــة. ولدينــا في صنــدوق االتصاالت 
ونظــم المعلومات مشــوار طويل في هذا 

السياق».
وقــد طورنا الموســوعة اإللكترونية لدولة 
اإلمارات وأتحناها على شــكل تطبيق ذكي 
وموقــع إلكتروني، وفتحنا باب المشــاركة 

للعديد من المتطوعين من مختلف الجهات 
الحكوميــة لتكون الموســوعة بمثابة إطار 

جامع للمعلومات عن دولتنا بلغة الضاد.
وقال إنه ال بد من اإلشــارة هنا إلى مبادرة 
جائزة الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
للغــة العربية، التي تشــمل  مجاالت عدة 
من بينها توظيــف التكنولوجيا لخدمة لغة 
الضــاد، وتعد هذه من المبــادرات الرائدة 

في هذا المجال. 
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