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الّديباجة

      تع��ّد الّلغ��ة العربي��ة أم��ن الّلغات اإلنس��انّية تركيبا، وأوضحه��ا بيانا، وأعذبه��ا مذاقا، ألّنها 

لسان فصاحة وبالغة وبيان، كانت ملكة زمانها ومدعاة فخر العرب وتباهيهم يف اجلاهلّية،               

ومل��ا تش��ّرفت حبم��ل معان��ي الق��رآن زاد رقّيه��ا، وتب��وأت مكان��ة أمس��ى وأرف��ع تزاي��دت بتوالي 

العصور، وظّلت بعراقتها وجتّددها مالئمة هلا، ش��اخمة بكربياء عربها، ضاربة جبذورها يف 

عمق الّتاريخ، ومستوعبة ملتطلبات الّتجديد؛ إىل أن حّل عصرنا احلاضر، بدأت الّلغة العربّية 

تتنّحى عن عرشها الذي اعتلته أحقابا وأزمانا. وال خيفى على أحد ما تعانيه اليوم من حتّديات 

وأزم��ات حتيط بها م��ن كل حدب وصوب، ومن أبرز هذه الّتحديات أزمة اهلوّية، بعد اهلجمة 

الّشرس��ة اخلفّي��ة، اليت تض��رب الّثوابت والقي��م الوطنّية يف مقتل، ألّنها تق��وم يف جوهرها على 

تطبيق مبادئ الّش��ريعة اإلسالمّية.

     وباعتب��ار أّن الّلغ��ة العربّي��ة ه��ي القل��ب الّنابض يف اجملتمع، وأس��اس الوحدة، ورم��ز اهلوّية، 

ومبا أّن احلضارة اإلنس��انّية ال تكون دون نهضة لغوّية، ألّن الّلغة جزء ال يتجزأ من الّس��يادة، 

واحلفاظ عليها هو محاية هلذه الّسيادة؛  كان لزاما على أبنائها املخلصني إثارة وعي القيادات 

الفكرّي��ة يف اجلزائ��ر والوط��ن العرب��ي، خبط��ورة الوض��ع املهني الذي تعيش��ه؛ فاالنتكاس��ة 

الّثقافية لألّمة العربّية يف الوقت احلاضر وتبعيتها لآلخر، ماهي إاّل نتيجة للعوملة واالنش��طار 

الّلغ��وي املتزاي��د لصاحل الّلغ��ات األجنبّية، والذي ي��كاد يقضي على الّلغ��ة العربّية وجيعلها 

تتف��ّرق يف هلجات عامّية.



اإلشكالية
     أصبح اليوم أغلب املتحّدثني بالّلغة العربّية ميزجون يف أحاديثهم الّتواصلّية بينها وبني الّلغات 

األجنبّي��ة، ويعّدون ذلك حتّضرا وانفتاحا على اآلخر، بل واألخطر من ذلك هجرانهم للحرف العربي، 

حيث أصبحت رس��ائل الّتخاطب املتبادلة بني الّش��باب عن طريق اهلاتف ومواقع الّتواصل االجتماعي 

عامّي��ة خالص��ة، تكت��ب باحلرف الاّلتي��ي واألرقام، أض��ف إىل ذلك رغب��ة األولياء امللّح��ة يف تعليم 

أبنائه��م بالّلغ��ات األجنبّي��ة، ظّنا منهم أّنه س��بيل لبناء مس��تقبلهم الّتعليمي وامله��ي، وافتخارهم بذلك 

واعتب��اره نوع��ا من الوجاهة. لكن على الّضفة األخرى جند نس��بة كب��رة من الّطالب يرغبون يف 

الّتعلم بالّلغة العربية، غر أّنهم يشتكون قصور العّدة والعتاد، ويفتقرون إىل الوسائل واحلاجيات، 

كل يف جماله وحس��ب ختصصه. ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب اجلماعي الذي س��يعاجل فيه 

الباحثون أهم اإلش��كالّيات املطروحة، وهي كاآلتي:  

      كي��ف نعي��د للغتنا الغالية أجمادها؟ وكي��ف نهّيئها ملطالب عصر املعلومات؟ وكيف يكون 

االهتم��ام باملعاجل��ة اآللّي��ة هلا، لبعث احلي��اة يف كيانها تنظ��را وتعليما واس��تخداما؟ وكيف يتّم 

إخراجه��ا م��ن دائ��رة اهتم��ام املتخصصني فحس��ب إىل الدائرة األوس��ع واألمش��ل، خاصة بع��د أن صار 

عل��م الّلغة احلديث يس��تند إىل علوم أخ��رى يف تناوله للّظواهر الّلغوية ؟ وه��ل اجلهود الّداعية إىل 

تقريب الفصحى من عامّياتها بهدف حتقيق الّتواصل اجلّيد، ارتقاء بالعامّية أم قتل للفصحى؟  كّل 

هذا وغره س��نعاجله وفق الّتقسيم الّتالي للمحاور:

احملاور األساسية للكتاب   
احمل��ور األول: مكان��ة الّلغ��ة العربية ع��رب العصور، ودورها يف بن��اء الفكر وتفعي��ل آلّيات الّتعبر 

والّتواصل.

احمل��ور الثان��ي: االزدواجي��ة الّلغوي��ة يف اجلزائ��ر وأثرها يف انتش��ار العامّي��ة، واقحامها يف  الّنس��يج 
احل��ي لّلغة الفصيحة حبج��ة تطويرها وترقي��ة البحث فيها.                                

احمل��ور الثالث: الّتحدي��ات اليت تواجهها الّلغة العربية يف اجلزائر يف ظّل العوملة، والّدعوات اهلّدامة 
اليت تستهدفها حتت شعار الواقعّية والّتطور. 

احمل��ور الرابع: تش��خيص الّداء الّلغوي الذي تعانيه الّلغة العربية، بعي��دا عن إدانتها واتهامها بالعجز 
والقصور عن استيعاب متطلبات العصر الّتطوري.

احمل��ور اخلامس: املس��اعي واجلهود الّداعي��ة إىل تطوير الّلغة العربية، وس��بل الّنهوض بها والّرفع من 
شأنها بني الّلغات.



املؤسسةاالسم واللقبالرقم

جامعة البحرين أ.د أمحد حمّمد ويس1

جامعة اجلزائر أ.د عقيلة حسني2

املركز اجلامعي آفلو  أ.د الوكال زرارقة3

جامعة األغواطأ.د حسني بوداود4

جامعة األغواطأ.د عيسى هامل5

جامعة قطرأ.د مصطفى بوعناني6

املركز اجلامعي تيسمسيلتد. حفيظة طعام7

جامعة مصرد. هاني علي8

جامعة قطرد. حيي املهدي9

جامعة قطرد. عماد عبد اللطيف10

جامعة قطرد. عمرو مدكور11

جامعة بروتد. شفيقة وعيل12

جامعة األغواطد. علي صادقي13

مركز البحث- األغواط-د. أمحد بن صغر14

مركز البحث- األغواط-د. خمتار حسيي15

مركز البحث- األغواط-د.نور الدين بن نعيجة16

جامعة األغواطد. عيسى عطاشي17

جامعة قاملةد. وردة معلم18

جامعة سوق أهراسد. عماد خباري19

مركز البحث- األغواط-د. عبد القادر جعيد20

مركز البحث- األغواط-  د. بلخر عمراني21

أعضاء الّلجنة العلمية

      أعضاء اهليئة االستشاري�ة

      أ.د مربوك زيد اخلر                     

  أ.د صاحل بلعيد                         أ.د حممد عباس

 أ.د عبد اجلليل مرتاض                                                 أ.د مصطفى شريقن



  شروط وضوابط املشاركة 

ختضع املشاركات للّتحكيم بناء على موافقتها للّشروط والّضوابط اآلتية:

1-أن تك��ون املش��اركة يف أح��د احملاور، وأن تتّم اإلش��ارة إىل ذلك قب��ل عنوان املش��اركة. وأن تتضّمن ملّخصا 

بالّلغ��ة العربّي��ة، وآخ��ر باإلجنليزّية يف ح��دود )150-200( كلمة فق��ط. إضافة إىل كلم��ات مفتاحّية هلا عالقة 

مبوض��وع البحث ال يتج��اوز عددها )6( كلمات.

 2- أن تتوّفر يف املداخلة مواصفات البحث العلمي ومعايره املتعارف عليها يف البحوث األكادميية.

3- لغة الكتاب هي: الّلغة العربّية، الفرنسية، واإلجنليزية.

4-أن تكون املشاركة أصيلة ومل يسبق نشرها أو تقدميها يف فعالّيات أخرى، وأن ال تكون جزءا من مذّكرة 

أو أطروحة علمّية أو كتاب.

5-ضرورة إخضاع مادة الّنش��ر للّتدقيق الّلغوي قبل إرس��اهلا، وإاّل فلن يتّم قبوهلا، وإرس��اهلا للّتقييم مهما كانت 

قيمتها العلمّية.

6- أن ال يتج��اوز البح��ث 30 صفحة ش��املة اهلوام��ش مع قائمة املصادر واملراج��ع، وأن ال يقّل عن15 صفحة. كما 

جيب أن يكون الّتهميش بطريقة آلّية أسفل كل صفحة. على أن تعرض قائمة املصادر واملراجع يف نهاية املقال 

مرّتبة هجائيا حبسب اسم الّشهرة.  

جامعة األغواطد. خلضر الذيب22

مركز البحث- األغواط-د. حممد الفاروق عاجب23

مركز البحث- األغواط-  د. الطيب قديم24

جامعة األغواط    د. علي خلذاري25

مركز البحث- األغواط-د. فاطمة الزهراء سبع26

مركز البحث- األغواط-د. مسرة مراح27

مركز البحث- األغواط-د. أم اخلر شتاحتة  28

مركز البحث- األغواط-د. حممد بن عزوزي29

مركز البحث- األغواط-د. سومية سعال 30

مركز البحث- األغواط-أ. علي دني31

مركز البحث- األغواط-أ.علي غرييب 32

مركز البحث- األغواط-أ. عمر حلرش33 

مركز البحث- األغواط- أ. سليمان شلباك 34

مركز البحث- األغواط-أ. فرحية بوفاتح  35



7- يكتب البحث خبط )Simplified Arabic( يف املن حجم14، وحجم 10 يف اهلامش،

أما بالّلغات األجنبية فبخط)Times New Roman( حجم 14 للمن، و10 للهامش.

8-أن تتضّم��ن الورقة األوىل ملادة الّنش��ر س��رة ذاتّية خمتصرة ع��ن الباحث: امسه ولقب��ه، رتبته األكادميّية، 

ختّصص��ه، اهليئة اليت ينتمي إليها، رق��م هاتفه وبريده اإللكرتوني.

9-أن يت��ّم وض��ع الص��ور، واخلرائ��ط، واجل��داول، والّرس��وم البيانّي��ة يف م��ن املق��ال، عل��ى أن تتضّم��ن مصادره��ا 

والّروابط املش��رة هلا.

10-املقاالت واألحباث املنشورة يف الكتاب اجلماعي ال تعرّب إال عن آراء أصحابها.

11- حي��ّق هليئ��ة حتري��ر الكتاب اجلماع��ّي إجراء بع��ض الّتعديالت الّش��كلية على املادة املقّدم��ة متى لزم 

األمر لذلك، دون املس��اس باملضمون.

12-حيّكم البحوث أساتذة خمتصون باجلامعات ومبراكز البحوث.

13-يف حالة إبداء مالحظات من طرف احملّكمني، ترسل املالحظات إىل الباحثني إلجراء الّتعديالت الاّلزمة.

14- كل مقال ال تتوفر فيه الّشروط املنصوص عليها آنفا ال ينشر مهما ارتقت قيمته العلمّية.

) Word ( 15- ترسل املشاركات يف صيغة وورد

عرب الربيد اإللكرتوني      

 loughatona@gmail.com  

تواريخ مهّمة :
آخر أجل الستالم البحوث كاملة هو: 15 جوان 2020م .

الّرد ابتداء من: 30 جوان 2020م .

تاريخ نشر الكتاب: خالل الّنصف الّثاني من سنة 2020م .


