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   تســعد أســرة املركــز بإصــدار نشــرية »الضــاد« التــي تصــادف 

األشــهر األربعــة األولــى مــن هــذه الســنة )2022(، علــى أن يتوالــى 

إصدارهــا كل أربعــة أشــهر بمعــدل ثالثــة )03( أعــداد فــي الســنة.

املركــز  بنشــاطات  التعريــف  مهّمــة  النشــرية  هــذه  وتتولــى    

ووحدتيــه فــي كل مــن تلمســان وورقلــة وأقســام البحــث والفــرق 

العلمّيــة  التظاهــرات  جانــب  إلــى  فيهــا  تنشــط  التــي  البحثيــة 

املتمثلــة فــي امللتقيــات والنــدوات العلمّيــة التــي يقيمهــا الباحثــون 

 ملشــاريع البحــث مــن جهــة وللمســاهمة فــي حركــة البحــث 
ً
تدعيمــا

العلمــي  مــن جهــة أخــرى.

  هذا إلى جانب التعريف باالتفاقيات والشــراكات العلمّية التي 

تربــط املركــز بأهــم املؤّسســات العلميــة واالقتصاديــة الوطنيــة 

ذات العالقــة، وكــذا مؤّسســات التكويــن وترقيــة املســتوى.

  كمــا تلتفــت النشــرّية إلــى التعريــف بباحثــي املركــز وموظفيــه، 

اإلفتتاحية

  أ.د الطاهر لوصيف مدير املركز

وتحتفــي بترقياتهــم وتثمــن جهودهــم دون أن تن�ســى االحتفــاء 

ســنحت  كلمــا  املرموقــة  الوطنيــة  العلميــة  بالشــخصيات 

لذلــك. الفرصــة 

بمنشــورات  تتعلــق  إضافيــة  أخــرى  اهتمامــات  وللنشــرية    

عــن  فضــال  أقســامه،  وتخصصــات  وإصداراتــه،  املركــز 

الــدوام  علــى  تحظــى  التــي  فيهــا  الثابتــة  األبــواب  بعــض 

باهتمامــات هــذه النشــرية  مثــل حــوارات الضــاد، وفضــاء 

ومعجــم  العــدد،  وشــخصية  الويــب،  فــي  وجولــة  الباحــث، 

العــدد. ومكتبــة  النشــرية، 

   وفــي الختــام يســرنا أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى الفريــق 

التوفيــق  لهــا  متمنيــن  النشــرية  هــذه  إصــدار  علــى  الســاهر 

والتألــق مــن عــدد إلــى آخــر
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أنشــأ قســم التبليــغ املنطــوق وعلــم أمــراض الــكالم مباشــرة 

اللغــة  لتطويــر  والتقنــي  العلمــي  البحــث  مركــز  إنشــاء  مــع 

1991 بموجــب املرســوم التنفيــذي  العربيــة شــهر ديســمبر 

رقــم 91 – 477، خلفــا ملعهــد العلــوم اللســانية والصوتيــة، 

ولوحــدة البحــث فــي علــوم اللســان والتبليــغ اللغــوي، والــذي 

فــي  وتكنولوجــي  علمــي  طابــع  ذات  علميــة  مؤسســة  أصبــح 

ديســمبر 2003، يديــر القســم الدكتــور فــرات كمــال الــذي 

يشــغل رتبــة مديــر بحــث.

 أهداف القسم 

أمــراض  علــم  و  املنطــوق  التبليــغ  قســم  أهــداف  تتعــدد 

البحثيــة  االســتراتيجية  األهــداف  تلــك  وتعكــس  الــكالم، 

وارتبــاط  النفعيــة  القيمــة  يــدرك  عليهــا  لــع 
ّ
املط ولعــل  لــه، 

تلــك البحــوث بالحاجــات املجتمعيــة فــي الجزائــر، يذكــر لنــا 

األهــداف: تلــك  أهــم  فــرات«  »كمــال  الدكتــور 

املكتوبــة،  للنصــوص  اآلليــة  )القــراءة  للــكالم  اآللــي  العــالج   

العربــي،..( الــكالم  علــى  اآللــي  التعــرف 

•  الصوتيات العربية 

•  التحليــل الفيـزيائـــي والفيـــــزيولوجــــــي لألصــــوات الـــعــربـــيـــة 
املضطــرب. والــكالم 

•  إعــــداد األدوات الــحـاســوبـيـــة الـمناسبـــة لـتحـلـيـــل الكــــالم 
املنطــوق. 

والــكالم  العــادي  للــكالم  صوتيــة  بيانــات  قواعــد  إعــداد   •
املضطــرب.

•  إعداد بطاريات للتكفل بذوي صعوبات التعلم. 
•  تـكـيـيــــف اخـتــبــــارات أرطـــوفــونـيــــة لــفــحــــص الـــــكـفـــــــــــــاءات 

املدرســية. 

•  دراسة وتشخيص أمراض الكالم.
•  تشخيص وعالج االضطرابات اللغوية واملعرفية.

•  إجـــــــراء دراســــــــــــــات عــيـــــادية فـــــي مختلــف عاهــات التعلــم، 
لـتــشخــيـــــص  مـنــاهــــج  بـــــإعداد  وذلــك  الـحــبــســــة  وخــــــاصة 

لعالجهــا. مناســبة  طرائــق  وضبــط  االضطرابــات 

•  التصنيف اآللي للكالم املضطرب.
•  التعرف اآللي على املتكلم العربي عن بعد.

• تقديــم متنــوع للخدمــات )قواعــد البيانــات، التســجيالت 

ا سام�ن
�ق أ
�

قسم التبليغ املنطوق وعلم أمراض الكالم

يتكون املركز من عدة أقسام مهمتها تنفيذ األبحاث في مجال تطوير اللغة العربية، نقدم في هذا العدد ورقة 

تعريفية لقسم التبليغ املنطوق وعلم أمراض الكالم.
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والتحليــالت الصوتيــة، تقييــم حــدة اضطرابــات الــكالم، ومــا 

إلــى ذلــك(.

  إن غايــة إنشــاء قســم التبليــغ املنطــوق االضطــالع بمهمــة 
اللغــة  لتطويــر  الكبــرى  املهــام  ضمــن  وأساســية  هامــة  جــد 

العربيــة، تتجســد تلــك املهمــة ضمــن تعزيــز وتنفيــذ األبحــاث 

في الصوتيات والعالج اآللي للكالم املنطوق من جهة، وذلك 

الحاســوبية  األدوات  وإعــداد  املخبريــة  الدراســات  بإجــراء 

االصطناعــي،  وتركيبــه  املنطــوق  الــكالم  لتحليــل  املناســبة 

إعــداد  مــن  للتمكــن  آليــا،  عناصــره  هويــات  واستكشــاف 

أجهــزة للتعــرف اآللــي علــى الــكالم وتوليــده.  كمــا يقــوم علــى 

تنفيــذ أبحــاث أمــراض الــكالم مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــالل 

الــكالم،  عاهــات  مختلــف  فــي  العياديــة  الدراســات  إجــراء 

بإعــداد منهجيــة لتشــخيص اضطراباتــه  وخاصــة الحبســة 

وضبــط طرائــق مناســبة لعالجهــا.

  تعتبر االستجابة لحاجات املجتمع، غاية تتصدر  أهداف 
االنشــغال  ولعــل  والدراســات،  البحــوث  وجــدوى  العلــم 

باإلنســان وبمــا يعيــق تواصلــه داخــل املجتمــع، والــذي يقــوم 

أساســا علــى الــكالم واللغــة، هــو  حاجــة ضروريــة والبحــث 

الجزائــري،  املجتمــع  متطلبــات  مــن  وعالجهــا  تجاوزهــا  فــي 

اللغــة  العلمــي والتقنــي لتطويــر  لذلــك يعمــل باحثــو املركــز 

أمــراض  وعلــم  املنطــوق  التبليــغ  قســم  وتحديــدا  العربيــة 

الــكالم علــى إعــداد اختبــارات ودراســات تســهم فــي حــل تلــك 

املشــكالت، كمــا يقــدم القســم برمجيــات وتطبيقــات تســاير  

الحاســوبية  األدوات  إعــداد  مجــال  فــي  العصــر  تطــورات 

لتحليــل الــكالم املنطــوق والتحليــل الفيزيائــي والفيزيولوجــي 

أهــم  يلــي  وفيمــا  املضطــرب.  والــكالم  العربيــة  لألصــوات 

واملســتفيدة  مشــاريعه،  مــن  املســتهدفة  املجتمــع  قطاعــات 

مــن تحقيقهــا واقعيــا وتثمينهــا بإيصالهــا إلــى مختلــف الفئــات 

الجزائــر. فــي  والهيئــات 

•  وزارة التربية.
•  وزارة التضامن واألسرة.

•  وزارة الــــبـــــريــــــــد والـــــمـــواصـــــالت الـــســلــــكــــــيــــــة والــالســـلـــكــــيـــــة 

والـتــكــنولوجيات والرقمنة.

•  التعليم العالي والبحث العلمي.

•  وزارة الصحة. 
•  األوساط االستشفائية : الـقـطاعات الصحية، وحدات 

الصحة املدرسية، العيادات الخاصة، الوحدات 

االستشفائية الخاصة، املستشفيات الجامعية.

االحتياجــات  ذوي  تأهيــل  إعــادة  فــي  املختصــة  املــدارس   •

الخاصــة. 

• القطاعات التي تستخدم تكنولوجيات اللغة
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• األمن الوطني.

عــدة  مــن  القســم  يتكــون  البحثــي،  طاقمــه  يخــص  فيمــا   
فــي  ميدانيــة  بحــوث  بإنجــاز  منهــا  كل  تتكفــل  بحــث  فــرق 

املحــاور املنوطــة بهــا، ويضــم 16 باحثــا دائمــا، ثمانيــة منهــم 

األرطوفونيــا،  فــي  خمســة  اإللكترونيــك،  فــي  متخصصــون 

وثالثة في اللسانيات واألدب العربي، كما يستفيد من خبرات 

أســاتذة  بصفتهــم  منهــم  ثالثــة  مشــاركين،  باحثيــن  ثمانيــة  

جامعييــن وخمســة منتميــن لســلك املستشــفيات الجامعيــة، 

الرأســمال البشــري الكفــؤ  تعمــل معــا  مــن  التركيبــة  هــذه 

بطريقــة تكامليــة لتحقيــق مهمــة القســم وأهدافــه املســطرة. 

أمــراض  وعلــم  املنطــوق  التبليــغ  قســم  نشــاط   مــن  كجــزء 

الــكالم، ومــن اســتراتيجية تثميــن مخرجــات البحــث، ينشــط 

مــن  والدولــي، وذلــك  الوطنــي  املســتوى  القســم علــى  باحثــو 

خــالل نشــر مجموعــة مــن األبحــاث والدراســات التــي تنجــز 

 2008 ســنتي  بيــن  مقــاال   69 نشــر  تــم  وقــد  مســتواه،  علــى 

العامليــة  البيانــات  قاعــدة  فــي  منشــورا   18 منهــم  و2021، 

.)scopus( ســكوبس 

أثمــرت مجهــودات القســم إنجــاز العديــد مــن املشــاريع منهــا 

القارئ اآللي للنصوص و األعداد العربية  ARPHON، والذي 

سنعرضه بالتفصيل في املشاريع املنجزة،  اختبار لتشخيص 

عســر القــراءة )الديسليكسيــــا(  الــذي يهــدف إلــى توفيــر أداة 

مســحية، وتشــخيصية موجهــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن 

 ECS III  عســر القــراءة، اختبــار فحــص الكفــاءات املدرســية

املكيــف إلــى اللغــة العربيــة  وهدفــه الكشــف عــن صعوبــات 

التعلــم التــي يعانــي منهــا  تالميــذ التعليــم االبتدائــي وذلــك مــن 

فــي:  املتمثلــة  األساســية  املدرســية  كفاءاتهــم  تقييــم  خــالل 

الكتابيــة،  القــدرة  الجمــل،  فهــم  العــد والحســاب،  القــراءة، 

باللغــة  صوتيــة  بيانــات  قاعــدة  الخــط..  املشــكالت،  حــل 

العربية ORAL  تتمثل في أدوات أساســية للبحث في معالجة 

اإلشــارات الصوتيــة لتطويــر األنظمــة اآلليــة، برمجيــة اإلمــالء 

ــم 
ّ
لتالميــذ االبتدائــي DICTAR   وهــي برمجيــة تســاعد فــي تعل

الكتابــة والصــرف والنحــو. 

الجديــر بالذكــر، أّن الفريــق البحثــي لقســم التبليــغ املنطــوق 

وعلــم أمــراض الــكالم يعمــل فــي الوقــت الراهــن علــى إنجــاز 

مشــاريع برمجيــات حاســوبية. تســتند ملقاربــة بحثيــة واعــدة، 

مــن  العديــد  مســتوى  علــى  املجتمــع  لحاجــات  تســتجيب 

القطاعــات، مــا يعكــس نفعيتهــا وقيمتهــا.

لبيبة لعمايرية



7

الهيكل التنظيمي للقسم

• فرات كمال، مختص في اإللكتروني، مدير بحثمدير القسم

مديري البحث
• فرات كمال، رئيس القسم، مختص في اإللكترونيك

• بدوي فوزية، مختصة في األرطوفونيا.

أساتذة بحث أ

• دروة حمداني غنية، مختصة في اإللكترونيك، مديرة مساعدة في املركز. 

• لطاد كهينة، رئيسة فرقة، مختصة في األرطوفونيا، رئيسة لجنة تحرير مجلة املركز. 

• بومعراف آسيا، رئيسة فرقة، مختصة في األرطوفونيا، رئيسة املجلس العلمي سابقا. 

أساتذة بحث ب

• دملاجي عبد القادر، مختص في اللسانيات

• مالحي طارق، مختص في اإللكترونيك، باحث جديد 2021

• بوحوس عادل، مختص في اإللكترونيك، باحث جديد 2021

• ريدوح عبد الحكيم، مختص في اإللكترونيك، باحث جديد 2021

• بن بليل خضير، مختص في اإللكترونيك، رئيس فرقة.مكلف بالبحث

ملحق بالبحث

• بوبكر خديجة، مختصة في اإللكترونيك، رئيسة فرقة.

• بعزي خالد، مختص في اإللكترونيك، رئيس فرقة.

• أعراب وردية، مختصة في األرطوفونيا

• رقاص صارة، مختصة في األرطوفونيا.

• بهلول نوال، مختصة في اللسانيات.

• وداد زاكي، مختصة في الترجمة والتعريب.

الباحثون املشاركون

األساتذة الجامعيون

.)ENP ( قرتي مهانية، باحثة مشاركة، أستاذة باملدرسة الوطنية املتعددة التقنيات •

• قاسمي آمال، باحثة مشاركة، أستاذة محاضرة أ، جامعة الجزائر 2

• حدة زدام، باحثة مشاركة، أستاذة محاضرة أ، جامعة البليدة 2

• قرني مونية، باحثة مشاركة، أستاذة مؤقتة، جامعة املدية

سلك املستشفيات الجامعية 

• بوتامر سعيد، أستاذ مساعد، جراحة الوجه والفكين، مستشفى مصطفى باشا الجزائر.

• عربية بوجلطية، أستاذ مساعد، الطب الداخلي، مستشفى سيدي بلعباس.

• بن يحيا سمير، بروفيسور ورئيس مصلحة، مستشفي مصطفى باشا.
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وفق مقاربة تشاركية  وتعاونية واعدة، يسعى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية عقد 

اتفاقيات مع أطراف ومؤسسات فاعلة، بما يسهم بدعم البحوث التي تنجز على مستواه، ومرافقة الباحثين 

لتحقيق األهداف املسطرة.

إتفاقية تعاون بين املركز واملستشفى الجامعي ببني مسوس

ــع مركــز البحــث 
ّ
فــي إطــار تعزيــز التعــاون والعمــل املشــترك وق

العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة اتفاقيــة تعــاون مــع 

املستشــفى الجامعــي ببنــي مســوس، وذلــك بتاريــخ 05 أفريــل 

بحــوث  مشــاريع  انجــاز  االتفاقيــة  تضمنــت  وقــد   ،2021

مشــتركة فــي مجــال فيزيولوجيــا الــكالم، وتشــخيص وإعــادة 

وتتعلــق  والصــوت،  الــكالم  باضطرابــات  املصابيــن  تأهيــل 

هــذه االتفاقيــة أيضــا بإنشــاء فــرق بحــث مزدوجــة بيــن باحثــي 

املركــز وأخصائييــن طبييــن وتقنييــن باملستشــفى، إلــى جانــب 

نقــاط أخــرى منهــا:

•  تنظيــم تظاهــرات علميــة مشــتركة بمشــاركة باحثــي املركــز 

والتقنييــن واملختصيــن باملستشــفى.

الســارية  القوانيــن  حســب  البحــث  فــرق  التحــاق  تســهيل   •

مؤسســة. كل  فــي  املفعــول 

لفائــدة  والتحســين  التكويــن  برامــج  وإعــادة  تصميــم   •

املوظفين باملؤسستين.

توقيع إتفاقية تعاون مع املعهد الوطني للبحث  في التربية

أم�ســى مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة 

اتفاقيــة تعــاون مــع املعهــد الوطنــي للبحــث فــي   التربيــة يــوم 26 

أفريــل 2021، وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى:

كل  اختصــاص  مجــال  فــي  مشــتركة  ومشــاريع  برامــج  •إعــداد 

تنفيذهــا. علــى  والعمــل  الطرفيــن  مــن 

• تبادل الخبرات والتجارب العلمية واملنشورات واإلصدارات 

العلمية. 

وتبــادل  مشــتركة  علميــة  تظاهــرات  تنظيــم  علــى  التعــاون   •

الباحثيــن. بيــن  العلميــة  الزيــارات 

فــي  العلميــة  والتجهيــزات  الوســائل  كافــة  الطرفــان  وضــع   •

ذات  البحــث  مشــاريع  إنجــاز  مجــال  فــي  الباحثيــن  متنــاول 

املشــترك. االهتمــام 

وتعــد هــذه االتفاقيــات فرصــة لتثميــن املجهــودات املبذولــة 

لكال الطرفين ملناقشة املسائل البحثية املشتركة، وتشجيع   

املبــادرات التــي تهتــم بخدمــة وارتقــاء البحــث العلمــي

ابتسام ستر هللا
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هــذه  العالمــي  يومهــا  فــي  العربيــة  باللغــة  االحـتــــفاء  تــزامــــن 

هــذا  ضــوء  وعلــى   ،19 كوفيــد  فيــروس  انتشــار  مــع  الســنة 

الوقائيــة  باإلرشــادات  وأخــذا  االســتثنائي  الصحــي  الوضــع 

تنظيــم  خــالل  مــن  نشــاطاته،  املركــز  كّيــف  الوطنيــة، 

ملتقيــات ونــدوات علميــة باالعتمــاد علــى تقنيــة التحاضــر 

مســتمرة  النشــاطات  هــذه  أن  اإلشــارة  وتجــدر  بعــد.   عــن 

ندوة علمية حول تحليل الخطاب: األساليب واألدوات

غــة العربّيــة 
ّ
ــم مركــز البحــث العلمــي والّتقنــي لتطويــر الل

ّ
نظ

مــع  بالّتعــاون   ،2021 نوفمبــر   22 االثنيــن  يــوم  صبيحــة 

لــة فــي هياكلهــا اآلتيــة: كلّيــة العلــوم 
ّ
جامعــة الجزائــرـ2ـ واملمث

ربيــة، 
ّ
الت علــوم  قســم  األرطوفونيــا،  وقســم  االجتماعّيــة، 

املر�ســي،  النفــس  وعلــم  التحليلّيــة  األنتربولوجيــا  ومخبــر 

فــي  غــة 
ّ
الل »اضطرابــات  بـــ  املوســومة   prfu البحــث  وفرقــة 

»تحليــل  موضــوع  حــول  علميــة  نــدوة  العربــي«،  الســجل 

»حســين  األســتاذ  بــإدارة  واألدوات،  األســاليب  الخطــاب: 

املحاضــرات. بقاعــة  فعالياتهــا  جــرت  والتــي  نوانــي«، 

لألســتاذ  الترحيبّيــة  بالكلمــة  الّنــدوة  فعاليــات  انطلقــت 

لعبــودي صالــح نائــب رئيــس الجامعــة املكلف بالبيداغوجيا، 

نبيــل  األســتاذ   الكليــة  لعميــد  الكلمــة  بــدوره  أعطــى  الــذي 

بحــري حيــث شــكر مــن خاللهــا األســتاذ حســين نوانــي علــى 

هــذه املبــادرة القّيمــة فــي ســبيل إحيــاء جلســة علميــة ثانيــة، 

بعــد انعقــاد الجلســة األولــى فــي 29 جــوان الفــارط، واملرتبطــة 

بمداخلــة حــول القيــاس، كمــا أعــرب فــي ذات الســياق عــن 

علــى  الـقــائميـــن  مــن  إيــمـانـــــا   ،2022 سـنــــة  مــدى  علــى 

بالعربيــة  االحتفــاء  بــأّن  الـــمركز 

يتــم  ال  عامليــة،  لغــة  باعتبارهــا 

وترقيتهــا  شــأنها  مــن  بالرفــع  إال 

والبحثــي  العلمــي  باإلنتــاج  وذلــك 

اآلليــات. مختلــف  عبــر  التراكمــي 

لتطويــر  والتقنــي  العلمــي  البحــث  ملركــز  املوصــول  شــكره 

اللغــة العربيــة باعتبــاره شــريكا فعــاال فــي هــذه النــدوة، وعّبــر 

أيضــا عــن رغبتــه فــي تنظيــم جلســات فكريــة أخــرى مســتقبال 

املشــترك  العلمــي  والتعــاون  البحــث  نشــاطات  إرســاء  بغيــة 

بعدهــا  بالقضايــا االجتماعيــة واإلنســانية، وأحــال  املتعلــق 

الكلمة لألســتاذة ذروة غنية نائبة املدير املكلفة بالدراســات 

وألقــت  بالحضــور  رّحبــت  التــي  العلمــي،  والبحــث  العليــا 

لوصيــف  الطاهــر  األســتاذ  املركــز  بمديــر  الخاصــة  الكلمــة 

ملف العدد : االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية
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ر عــن الحضــور بســبب غيابــه فــي مهمــة عمــل، جــاء 
ّ

الــذي تعــذ

فيهــا بــأّن إدارة املركــز ترّحــب بــكل املبــادرات واملســاعي التــي 

والعلميــة وتشــجيعها  البحثيــة  النشــاطات  ترقيــة  إلــى  ترمــي 

الوقــت  ذات  فــي  ُمثّمنــا  املتاحــة،  الوســائل  بــكل  وتدعيمهــا 

الّتعــاون املشــترك بيــن املركــز والجامعــة مــن خــالل تســخير 

لتوصيــات  امتثــاال  البحــث  وفــرق  واألقســام  الجهــود  كل 

الجهــات العلميــة واإلداريــة التــي تنضــوي تحتهــا مؤسســاتنا.

بدايــة افتتــح األســتاذ حســين نوانــي مداخلتــه بتوجيــه كلمــة 

القائميــن  مــن خاللهــا كل  َر 
َ

ــك
َ

لكافــة الحضــور، ش ترحيبّيــة 

ــَن  علــى تنظيــم هــذه الجلســة العلميــة مــن قريــب أو بعيــد، وَبيَّ

الغرض من تنظيم هذا النوع من املحاضرات املتخّصصة، 

ش إليه 
ّ
 للبحث العلمي واالجتهاد الفكري الذي يتعط

ً
ِخدمة

الطالــب والباحــث علــى حــد الســواء، 

الراميــة  الفكــرة  إلــى  باملــوازاة  وأشــار 

إلــى تأســيس منتــدى للتفكيــر والعمــل 

االجتماعيــة،  العلــوم  ميــدان  فــي 

مــن  مجموعــة  مــع  بالتشــاور 

األصدقــاء والزمــالء، قصــد مناقشــة 

وإثــراء قضايــا ومســائل البحــث محــل 

فــي مداخلتــه  عــرض  وقــد  االهتمــام. 

أداة بحــث تتجســد فــي شــبكة تحليــل 

العربيــة،  غــة 
ّ
لل مكّيفــة  الخطــاب 

أساســها مفاهيــم ومنهجيــة النظريــة 

الشــبكة  هــذه  تأتــي  حيــث  الخليليــة، 

لسد الفراغ الذي يعاني منه املختصون واألساتذة والطلبة 

فــي مجــال تحليــل الخطــاب ســواء العــادي أو املر�ســي، وتطــرق 

فــي نفــس الســياق إلــى أهميــة اللغــة باعتبارهــا وعــاء للثقافــة 

وأداة ناقلــة لهــا، فهــي تحمــل خصوصيــة كل قــوم وتجــري فــي 

ســياقات مختلفــة، كمــا أنهــا ذات وضــع ســيميولوجي متغيــر 

وبالتالــي يجــب مراعــاة بنــاء اختبــار فــي اللغــة يعكــس الســجل 

األجنبــي،  للســجل  تمامــا  مغايــرا  ســجال  باعتبــاره  العربــي 

الحساســية،  مــن  قــدر  وعلــى  وثابتــا  صادقــا  يكــون  بحيــث 

وذلــك  الباحثيــن  ومتطلبــات  القيــاس  لشــروط  ويســتجيب 

عــل مســتوى كل مــن اللفــظ واملعنــى.

تســتند  التــي  والشــروحات  املحــاور  أهــم  األســتاذ  قــّدم  كمــا 

نظــري  أســاس  إعطائهــا  وضــرورة  الشــبكة،  هــذه  إليهــا 

الوضــع  ناحيــة  مــن  التحليليــة  مســتوياتها  إلــى  والتطــرق 

وليــس  كســلوك  باللغــة  واالهتمــام  اللغــوي،  واالســتعمال 

كبنيــة فقــط وهــو مــا يجــب علــى األرطفونــي االلتفــات إليــه 

صــرح  وقــد  االعتبــار،  بعيــن  وأخــذه 

أداة  إلنشــاء  الوقــت  حــان   : قائــال 

اختبــار مســتوحاة مــن خصوصيــات 

املختلفــة  وســياقاته  املجتمــع 

والتاريخيــة  الثقافيــة  ومرجعيتــه 

أجنبــي  لغــوي  ســجل  عــن  بعيــدا 

مترجــم ومكيــف وجاهــز ال يأتــي علــى 

مــا  هــذا  العربــي،  الســجل  مقــاس 

ألــّح عليــه االســتاذ حســين نوانــي فــي 

محاضرتــه مركــزا علــى أهميــة األداء 

والفعاليــة اللغويــة فــي هــذه الشــبكة، 

للمناقشــة  البــاب  فتــح  األخيــر  وفــي 

الحضــور.  طــرف  مــن  املوضــوع  واثــراء 
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ندوة دولية حول مكانة تعليمية الوحدات اإلفرادية في  املدرسة الجزائرية

نظمــت فرقــة تعليميــات املعجــم التابعــة لقســم اللســانيات 

نــدوة  الترجمــة،  وعلــم  واملصطلحــات  واملعجميــات  العربيــة 

دوليــة موضوعهــا »تعليميــة الوحــدات اإلفراديــة فــي املدرســة 

 27 يــوم االثنيــن  الجزائريــة، واقــع وبدائــل« وذلــك صبيحــة 

ديســمبر 2021 علــى الســاعة التاســعة صباحــا بمقــر املركــز 

بوزريعــة.

تنــدرج هــذه التظاهــرة العلميــة كأولــى النــدوات  ضمــن برنامــج 

ســطره مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة  

احتفــاء باللغــة العربيــة فــي يومهــا العالمــي. 

تواصليــة  لغويــة  كفــاءة  لبنــاء  العلميــة  النــدوة  هــذه  تهــدف 

فــي  تــم  للمتعلــم، مبنيــة علــى معرفــة معجميــة جيــدة، وقــد 

هــذا اإلطــار  طــرح العديــد مــن اإلشــكاليات البحثيــة حــول 

املعجمــي  الرصيــد  إثــراء  فــي  اللغويــة  املعاجــم  ودور  ماهيــة 

 . للمتعلــم

اللغــة  افتتــح مديــر مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر 

العلميــة،  النــدوة  لوصيــف«  »الطاهــر  األســتاذ  العربيــة 

واملعجميــات  العربيــة  اللســانيات  قســم  رئيســة  رحبــت  ثــم 

بودلعــة«  »حبيبــة  األســتاذة  الترجمــة  وعلــم  واملصطلحــات 

املشــاركين.  الباحثيــن  لتدخــالت  املجــال  لتفتــح  بالحضــور 

بمحاضــرة  النــدوة  فــي  املتضمنــة  املداخــالت  انطلقــت 

افتتاحيــة قدمهــا األســتاذ »عبــد املجيــد ســالمي« موضوعهــا 

»علــم املفــردات وتعليمهــا –املفاهيــم األساســية والضوابــط 

املصطلحيــة«. 

تضمنــت التظاهــرة الدوليــة مجموعــة مــن املداخــالت قدمهــا 

التأســيس  مواضيــع  تناولــت  مختصيــن،  وباحثيــن  أســاتذة 

النظــري واملفاهيمــي  لتعليميــة الوحــدات اإلفراديــة، إضافــة 

اإلفراديــة  الوحــدات  تعليــم  واقــع  اســتقراء  محاولــة  إلــى 

عــرض  تــم  كمــا  البدائــل،  واقتــراح  الجزائــر،  فــي  وتعليمهــا 

وتعلــم  تعليــم  مجــال  فــي  الــدول  بعــض  تجــارب  وتحليــل 

الوحــدات اإلفراديــة،  لتنتهــي بفتــح مجــال النقــاش للباحثيــن 

املشــاركين.

الواحــدة  الســاعة  علــى  العلميــة  النــدوة  أشــغال  اختتمــت 

اســتخلصت،  التــي  النقــاط  أهــم  بإبــراز  زواال،  والنصــف 

العمليــة  إنجــاح  فــي  املعجميــة  الوحــدات  والتركيــز علــى دور 

التواصليــة واإلدراكيــة للغــة عنــد املتعلــم، وكــذا البحــث عــن 

أهــم املناهــج املســتعملة فــي تعليمهــا وتفعيلهــا قصــد اإلثــراء.

ماسينيسا آيت حمي



وألفــاظ الحضــارة الحديثــة لترقيــة اللغــة العربيــة، كمــا تــم 

مســاهمة  مــدى  عــن  البحــث  إلــى  النــدوة  هــذه  فــي  التطــرق 

اإلصــدارات الجديــدة واملحينــة للمعاجــم العربيــة فــي الرقــي 

مواكبــة  ومــدى  باملصطلحــات.  وإثرائهــا  العربيــة  باللغــة 

املعاجــم اللغويــة العامــة واملتخصصــة ملــا هــو مســتعمل فــي 

املدرســية. الكتــب 

عبــر  مشــاركين  ألســاتذة  مداخــالت  الفعاليــة  تضمنــت 

تقنيــة التحاضــر عــن بعــد، إلثــراء موضــوع النــدوة وتوســيع 

االستفادة، تناولت املشاركات الجهود الحديثة للمؤسسات 

واألفــراد فــي توليــد األلفــاظ، كمــا تــم تقديــم دراســة التحليلية 

و إحصائيــة للمصطلحــات العلميــة 

طــرف   مــن  الحضــارة،  وألفــاظ 

التــي  عي�ســى«  بــن  »مهديــة  األســتاذة 

مــن  األول  الطــور  كتــب  اختــارت 

نموذجــا. االبتدائــي  التعليــم 

مجــال  بفتــح  النــدوة  اختتمــت  وقــد 

للنقــاش والتحــاور كمحاولــة لتقييــم 

علــى  والوقــوف  واملنجــزات.   الجهــود 

بعــض النقائــص والثغــرات التــي مــن 

ورفعــت  مســتقبال،  تجنبهــا  املمكــن 

وانتهــت  زواال،  الثانيــة  الســاعة  تمــام  فــي  النــدوة  أشــغال 

فــي مجــال إثــراء اللغــة العربيــة  بعــرض الدراســات الحديثــة 

باملركــز. املعجميــة  فرقــة  تجربــة  وتحديــدا 
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ندوة دولية حول املصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة

مركــز  بمقــر  املنعقــدة  الدوليــة  النــدوة  فعاليــات  تواصلــت 

لليــوم  العربيــة  اللغــة  لتطويــر  والتقنــي  العلمــي  البحــث 

الثانــي علــى التوالــي وذلــك يــوم األربعــاء 29 ديســمبر 2021، 

والتــي نظمتهــا فرقــة الصناعــة املعجميــة العامــة والصناعــة 

املعجميــة البيداغوجيــة، التابعــة لقســم اللســانيات العربيــة 

فيهــا  عالجــت  الترجمــة،  وعلــم  واملصطلحــات  واملعجميــات 

موضــوع »املصطلحــات العلميــة وألفــاظ الحضــارة الحديثــة 

فــي برامــج التعليــم مــا قبــل الجامعــي وكتبــه«.

صباحــا  التاســعة  الســاعة  علــى  النــدوة  أشــغال  انطلقــت 

األســتاذ  املركــز  مديــر  ألقاهــا  التــي  االفتتاحيــة  بالكلمــة 

الطاهــر لوصيــف، مرَّحبــا بالحضــور، 

وذلــك فــي إطــار ســعي املركــز  تنظيــم 

مســايرة  تبقــى  علميــة  تظاهــرات 

للغــة  العالمــي  باليــوم  لالحتفــال 

ســنة. كل  مــن  العربيــة 

أســاتذة  النــدوة  هــذه  ــط  نشَّ وقــد 

مجموعــة  عــرض  وتــم  متخصصيــن، 

عــّدة  علــى  موزعــة  املداخــالت  مــن 

ألقــى  الســياق  هــذا  وفــي  محــاور، 

األســتاذ طاهــر ميلــة مداخلتــه حــول 

والتقنيــة  العلميــة  املعــارف  نقــل  فــي  العربيــة  اللغــة  مســار 

للكلمــات  طرائــق  توليــد  فــي  التفكيــر  علــى  مركــزا  الحديثــة 

ووضــع مؤسســات تشــرف علــى هــذه العمليــة مــن خــالل وضع 

مجمــع لغــوي بكــري، يكــون أساســه موجــه للتعليــم العــام.

تهــدف هــذه النــدوة إلــى محاولــة دراســة املصطلحــات العلميــة 
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صا�ت ر�ب �ن و�ق كو�ي �ق

يوم تحسي�سي لفائدة باحثي املركز

وقــدرات  معــارف  لتعزيــز  الراميــة  أنشــطته  مــن  كجــزء 

وعلــى ضــوء  وتثمينهــا،  البحــث  الباحثيــن ومرافقــة مشــاريع 

اتفاقية الشــراكة والتعاون املبرمة بين مركز البحث العلمي 

والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، والوكالــة الوطنيــة لتثميــن 

تــم   ،)ANVREDET( التكنولوجــي  والتطويــر  البحــث  نتائــج 

دعــم  ومســتخدمي  باحثــي  لفائــدة  تحسي�ســي  يــوم  تنظيــم  

01ديســمبر2021. يــوم  البحــث 

ليطلــع   مناســبة  فرصــة  النشــاط،  هــذا  تســجيل  كان 

الباحثــون علــى مــا تقدمــة الوكالــة علــى مســتوى آليــات النقــل 

إنشــاء وتســيير املؤسســات  الفكريــة،  امللكيــة  التكنولوجــي، 

إطــارات  نشــطه  الــذي  اللقــاء،  هــذا  فحــوى  وهــو  الناشــئة 

علميــة مؤهلــة. 
وتجــدر اإلشــارة، أن هــذا اليــوم التحسي�ســي يأتــي باعتبــاره 

طرفــي  ممثلــي  بيــن  تــم  الــذي  االجتمــاع  ملخرجــات  تجســيدا 

فــي  األخيــرة  هــذه  بنــود  تفعيــل  إلــى  انتهــى  والــذي  االتفاقيــة. 

شقها املتعلق بالتثمين والتكوين وتبادل الخبرات والتطوير 

للمشــاريع.  العلميــة  واملرافقــة  التكنولوجــي 

الباحثيــن  حاجــات  علــى  باإلطــالع  األّولــي  اللقــاء  هــذا  ســمح 

فيما يخص تثمين مشــاريعهم، وعرف نقاشــا تقنيا ثريا فتح 

صميــم  فــي  يكمــن  الــذي  املنشــود،  والتعــاون  للبحــث  آفاقــا 

منتوجاتــه  لربــط  وســعيه  للمركــز  البحثيــة  االســتراتيجية 

املختلفــة. الجزائــري  املجتمــع  بقطاعــات  العلميــة 

لبيبة لعمايرية
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افقة مشاريع الباحثين  . . . سعًيا منه ملر

املركز يبرمج يومين تكوينّيين بالشراكة مع الوكالة الوطنية لثمين نتائج البحث

برمــج مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة 

البحــث،  نتائــج  لتثميــن  الوطنيــة  الوكالــة  مــن  وبتأطيــر 

 )VALORISATIO( التثميــن  مقيــاس  فــي  تكوينييــن  يوميــن 

والتعــّرف علــى آليــات حمايــة امللكيــة الفكريــة، لفائــدة باحثــي 

ومســتخدمي البحــث باملركــز، وذلــك بتاريــخ 17 و18 جانفــي 

.)ZOOM( 2022، عبــر منّصــة التحــاور عــن بعــد

يعتبــر البحــث العلمــي أداة فعالــة فــي التنقيــب عــن الحقائــق، 

يتطلــب  ــم 
ّ
منظ عقلــي  نشــاط  بذلــك  هــو  و  املعرفــة،  وبنــاء 

لكشــف حقائــق  بهــا  مناهــج علميــة موثــوق  و  أدوات  اتبــاع 

باملصداقيــة  تتســم  الدراســة،  بموضــوع  مرتبطــة  معينــة 

واملوضوعيــة، وبالتالــي تســخير نتائــج هــذه البحــوث العلميــة 

فهــو  االنســانية،  باملعرفــة  واالرتقــاء  البشــرية  خدمــة  فــي 

الشــكوك  مــن  فهمــا مجــردا  يحــدث حولنــا  مــا  لفهــم  ســبيل 

املعرفــي،  والنقــد  التفكيــر  جمــوح  تكبــح  التــي  والخرافــات 

فــي رفــع مســتوى  وعــي األفــراد، وتنميــة  أثــره ظاهــرا  ويكــون 

مداركهــم الفكريــة وقدراتهــم العقليــة، مّمــا يــؤدي إلــى تطويــر 

يكمــن  وهنــا  االقتصاديــة،  التنميــة  وتحقيــق  املجتمعــات 

الــدور املحــوري للبحــث العلمــي فــي واقعنــا بفضــل انعــكاس 

الحيــاة. نوعيــة  علــى  مخرجاتــه  و  نتائجــه 

ويعــد مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة 

املشــاريع  وانجــاز  األبحــاث،  تطويــر  مجــال  فــي  رائــدا  مركــزا 

علــى  املطبقــة  وتقنياتــه  اللســان  علــوم  بمجــاالت  املرتبطــة 

اللغــة العربيــة بشــقيها النظــري والتطبيقــي، ولــكل شــق منهــا 

العلميــة،  وإصداراتــه  وأعالمــه،  وأبحاثــه،  دراســاته،  اليــوم 

تخصصــات  عــّدة  أمــام  املجــال  فتــح  إلــى  املركــز  عمــد  وقــد 

لســانية وتقنيــة علــى ضــوء النظريــة الخليليــة الحديثــة التــي 

وضعها العالمة الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح -رحمه 

هللا- ، من خالل تجنيد مختلف األقسام وفرق البحث وفق 
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رؤيــة علميــة واضحــة املعالــم، واالســتعانة بالتكنولوجيــات 

 واســتجابة لضروريــات البحــوث 
ْ
والتقنيــات املتوفــرة خدمــة

واملشــاريع العلميــة املوجهــة أساســا لتطويــر اللغــة العربيــة 

علــى املســتوى التعليمــي والتكنولوجــي.

العلمــي  البحــث  لتشــجيع  ســعيه  اطــار  فــي  املركــز  يحــرص 

خلــق  فــي  الباحثيــن  مرافقــة  وكــذا  االبتكاريــة  الــروح  وتعزيــز 

والعمــل  التعــاون  مبــادرات  تفعيــل  إلــى  مشــاريعهم  وتطويــر 

املشــترك مــع الهيئــات واملؤسســات ذات االهتمــام والبحــث 

مجــال  فــي  واملهــارات  الخبــرات  تبــادل  جانــب  إلــى   ، املتكامــل 

البحــث العلمــي فــي علــوم اللســانيات واللغــة العربيــة، ومــن 

بيــن هــذه املؤسســات الوكالــة الوطنيــة لتثميــن نتائــج البحــث 

)ANVREDET(، وهــي مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي 

الهيــاكل  مــع  باالتصــال  الوكالــة  هــذه  تضطلــع  وتجــاري، 

الوطنيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  بمهمــة  املعنيــة،  والهيئــات 

نتائــج  تحويــل  طريــق  عــن  ســيما  ال  التكنولوجيــة،  للتنميــة 

لتشــجيع  هامــا  شــريكا  الوكالــة  وتعتبــر  وتثمينهــا،  البحــث 

االفــكار االبداعيــة، ومرافقــة املؤسســات الناشــئة املنبثقــة 

عــدة  للمركــز  كان  وقــد  البحــث،  ومراكــز  الجامعــات  عــن 

محطــات تعاونيــة مــع هــذه الوكالــة ســواء بإبــرام اتفاقيــات 

اطــار  بغــرض ترقيــة ســبل التعــاون والتنســيق املشــترك، أو 

مــن خــالل تنظيــم وبرمجــة دورات تكوينيــة فــي حقــل التثميــن 

والتكنولوجــي. العلمــي  البحــث  لنتائــج  االقتصــادي 

وقــد برمــج املركــز يوميــن تكوينييــن لفائــدة باحثــي  وموظفــي 

يوميــن  مــدار  الوكالــة وذلــك علــى  مــن  بتأطيــر  البحــث  دعــم 

عــرض  فيهــا  وتــم   ،)ZOOM( التحــاور  منصــة  عبــر  كامليــن 

أهــم الشــروحات املتعلقــة بمقيــاس التثميــن، وتحديــد الفرق 

التثميــن،  يتــم  وكيــف  منــه،  والغــرض  البحــث،  وبيــن  بينــه 

التــي   األساســية  املراحــل  أهــم  عــرض  إلــى  إضافــة  ومتــى؟، 

الفكريــة  امللكيــة  علــى  بالتركيــز  التثميــن،  عمليــة  تحتاجهــا 

أو  الســرقة  مــن  االبتــكار  أو  االختــراع  حمايــة  فــي  وأهميتهــا 

االســتغالل املشــبوه، ولذلــك كان حتمــا علــى املركــز بصفتــه 

ورشــة إلنتــاج املشــاريع وتوزيعهــا، التعــرف علــى آليــات تطويــر 

نشــاط البحــث فــي بعــده االجتماعــي واالقتصــادي وتكييفــه 

مــع  متطلبــات ســوق املعرفــة، وبالتالــي ترقيــة نتائــج البحــث 

والعالــم  البحــث  عالــم  بيــن  الهــوة  وتجســير  وتســويقها 

واالجتماعــي. االقتصــادي 

شــركة  أو  ناشــئة  مؤسســة  إلــى  التكنولوجيــا  تحويـــــــــــل  إن 

خاصــة  االتصــال  تقنيــات  فــي  التحكــم  يتطلــب  متخصصــة 

التجــاري و مهــارات التســويق، املتعلـــــــــــقة باملنتجــات الفكريــة 

لهــا )مستــــــــــــــــــوى  بعــد تحقيـــــــــــــــــــــــــق مســتوى النضــج املطلــوب 

الجاهزيــة التكنولوجيــة(، وكل مــا مــن شــأنه أن يفّعــل مــن 

ولتحقيــق  العلميــة.  املشـــــــــاريع  هـــــــــــــــــــــذه  وموثوقيــة  قيـــــــــــــــــــــــمة 

معــــــادلة االبتــكار =االبــداع +التطبيــق بــات ضروريــا تظافــر 

لألفــكار  واملطــّورة  املؤطــرة  باملعــارف  واالملــام  الجهــود 

االبداعيــة لتوجيههــا إلــى حاجيــات االقتصــاد الوطنــي.

  ابتسام ستر هللا
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إستجابة ملتطلبات املركز على مستوى مصلحة املستخدمين

دورة تكوينية في تلقين برامج حساب األجور

العمــل  مســتويات  مــن  للرفــع  ومحاولــة  للقــدرات  تعزيــزا 

اســتفاد  اإلداري.  املجــال  فــي  التطــورات  تواكــب  بمقاييــس 

عمــال دعــم البحــث بمصلحــة األجــور بمركــز البحــث العلمــي 

ــره  
ّ
أط خــاص،  تكويــن  مــن  العربيــة  اللغــة  لتطويــر  والتقنــي 

مدربــون معتمــدون مــن طــرف الدولــة، تــم التعاقــد معهــم فــي 

.2021 و جانفــي   2020 ديســمبر  بيــن  الزمنيــة  الفتــرات 

تنــدرج هــذه الــدورة التكوينيــة التــي احتضنهــا  املركــز   و مقــر  

Genie Soft ، في إطار تأهيل موظفي مصلحة املستخدمين 

للتســيير الفعــال ملكتــب األجــور ولبنــاء كفــاءة مهنيــة تحســينا 

هــذا  فــي  الحاصلــة  للتطــورات  ومســايرة  الخدمــة  لنوعيــة 

املجــال.

تّضمــن التكويــن األول تدريبــا للعمــل ببرنامــج )DLG( لتلقيــن 

وتصريحــات  األجــور  حســاب  برنامــج  اســتخدام  أساســيات 

الوثائــق  واســتخراج جميــع  والضريبــة  االجتماعــي  الضمــان 

املرتبطــة بهــا للعمــل علــى تســير مكتــب األجــور وإعــداد أجــور 

ورواتــب املوظفيــن وكل ماتعلــق بهــا .

شــهري   بيــن  برمــج   الــذي  الثانــي  التكويــن  شــمل  حيــن  فــي 

genie soft-pa-( ) 2021 العمــل ببرنامــج  ســبتمبر وديســمبر

dmi وتعلــق األمــر ببرنامــج حســاب األجــور املعتمــد إلعــداد 

بهــا  املرتبطــة  الوثائــق  جميــع  واســتخراج  املصفوفــات 

للعمــل علــى تســيير مكتــب األجــور وإعــداده )أجــور ورواتــب 

املوظفيــن وكل مايتعلــق بهــا وفــق متطلبــات كل مــن املراقــب 

العمومــي(. واملحاســب  املالــي 

فــي تفعيــل وبرمجــة دورات  وتبقــى مســاعي املركــز  مســتمرة 

تكوينيــة لعمــال دعــم البحــث إلرســاء آليــات إداريــة ملســايرة 

تقنيــات التســيير   الحديثــة.

ماسينيسا آيت حمي
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ع ودر�سا�ت ار�ي اد: مسش ر الصن �ب �ق
م�ن

تحقيقا ملعادلة تطوير البحث في اللغة العربية وتكنولوجياتها – خدمة املجتمع 

اقتصادية مشاريع بحث جديدة ذات آثار اجتماعية و

فــي إطــار توجــه املركــز الرامــي إلنجــاز مشــاريع بحــث ذات آثــار 

تــم فتــح مجــال االقتــراح  اجتماعيــة واقتصاديــة ملموســة، 

التوجــه  هــذا  يعبــر  إذ  مشــاريعهم،  لتقديــم  الباحثيــن  أمــام 

علــى اســتراتيجية املركــز البحثيــة لنقــل منتوجاتــه العلميــة 

إلــى قطاعــات املجتمــع املختلفــة وتحقيــق اإلفــادة، مســتجيبا 

بذلــك لحاجــات وتحديــات اللغــة العربيــة ومســتعمليها.  

فــي هــذا الســياق، تمــت عمليــة إطــالق املشــاريع الجديــدة عبــر 

عــدة مراحــل: 

• تنظيم اجتماعات تنسيقية بين املديرة املساعدة ورؤساء 

أقسام البحث في املركز ووحدتي البحث بورقلة وتلمسان. 

يضبــط  موحــد  باقتــراح  الخــروج   •

بحــث  مشــروع  اقتــراح  شــروط 

األقســام  رؤســاء  مــع  بالتنســيق 

املســاعدة. واملديــرة  املذكــورة ســابقا 

مشــاريع  اقتــراح  اســتمارة  عــرض   •

العلمــي  املجلــس  علــى  البحــث 

للمصادقــة عليهــا فــي 1 أفريــل 2021.

• فتــح مجــال اســتقبال االقتراحــات 

وفــق الشــروط املتفــق عليهــا.

املجلــس  اجتمــاع  فــي  املقترحــة  املشــاريع  علــى  املصادقــة   •

.07/07/2021 فــي  املنعقــد  العلمــي 

• اقتــراح تشــكيل لجنــة خبــراء تشــرف علــى تقييــم املشــاريع 

املقترحــة كل حســب اختصاصــه، تمــت عمليــة التحكيــم فــي 

ســرية تامــة.

إجــراء  وطلــب  املقترحــة  املشــاريع  لكافــة  تقييــم  إجــراء   •

رؤســاء  طــرف  مــن  التحفظــات  ورفــع  الالزمــة  التعديــالت 

املشــاريع.

• الشروع في العمل على املشاريع. 

ســابقتها  عــن  تمّيــزت  املقترحــة  املشــاريع  أن  اإلشــارة  تجــدر 

كونهــا ترتبــط أكثــر بامليــدان، أي أنهــا لــم تعــد مجــرد دراســات 

بحاجــات  مرتبطــة  نتائــج  تحقيــق  تســتهدف  وإنمــا  نظريــة 

وفئاتــه،  قطاعاتــه  علــى  امللموســة  آثارهــا  ولهــا  املجتمــع، 

ويتعلــق األمــر بـــمجموعة هامــة مــن املشــاريع املقترحــة موزعــة 

املركــز  فــي  البحــث  أقســام  علــى 

وورقلــة.  تلمســان  ووحدتــي 

اتجهــت  الســياق،  هــذا  فــي 

لتحقيــق  الجديــدة  املشــاريع 

للمركــز،  البحثيــة  األهــداف 

كل  بمهــام  مواضيعهــا  وارتبطــت 

قســم من األقســام. على مســتوى  

وعلــم  املنطــوق  التبليــغ  قســم 

حــول  تتمحــور  الــكالم،  أمــراض 

ودعــم  العربيــة  اللغــة  تطويــر  تســتهدف  برمجيــات  إنجــاز 

إجــراء  عبــر  والعيــادي،  التعليمــي،  جانبهــا  فــي  اســتعمالها 

ميدانيــة.  ودراســات  اختبــارات 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  قســم  فــي  الباحثــون  يســعى  بينمــا   •

املركــز  ســعي  عــن  الديناميكيــة،  هــذه  تعبــر 

فــي  تســهم  مشــاريع  إنجــاز  أقســامه  بمختلــف 

تطويــر اللغــة العربيــة عبــر مناهــج وتطبيقــات 

مهــا، 
ُّ
وتعل اســتعمالها  تدعــم  وبرمجيــات، 

ومســايرتها للتطــورات التكنولوجيــة والتقنية، 

وتســهم فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

اللغــة  فــي  البحــث  تطويــر  ملعادلــة  تحقيقــا 

املجتمــع. –خدمــة  وتكنولوجياتهــا  العربيــة 
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وإعــداد  الشــفاهي  التواصــل  تعليــم  املقــارن:    والتعليــم 

برنامــج تكوينــي لغيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة، مــا مــن شــأنه 

أن يســهم فــي إفــادة األجانــب وتدريبهــم عبــر  آليــات منهجيــة 

مختبــرة.  وعلميــة  حديثــة 

•مــن جهتــه، يهــدف قســم اللســانيات العربيــة واملعجميــات 

وكتــب  معاجــم  إنجــاز  الترجمــة:   وعلــم  واملصطلحــات 

مدرســية  مــن شــأنها  دعــم التعليــم فــي املدرســة الجزائريــة. 

والقيــام بأعمــال فــي مجــال الترجمــة تفيــد املختصيــن وتثــري 

العربيــة. اللغــة 

• فــي جانــب آخــر مــن جوانــب البحــث، يعمــل باحثــو قســم 

إعــداد  علــى  القســم،  ملهــام  وفقــا  الحاســوبية،  اللســانيات 

العربيــة،  للغــة  اآلليــة  للمعالجــة  وواجهــات  وبرامــج  أنظمــة 

التعلــم اآللــي عبــر اســتعمال الــذكاء االصطناعــي، والكشــف 

املبكــر لألمــراض، مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تنميــة وتطويــر 

فــي املجتمــع. العديــد مــن القطاعــات 

كمــا تمحــورت املشــاريع املقترحــة مــن طــرف وحــدة البحــث 

البلــدان  فــي  اللغويــة  الدراســات  وتطــور  اللســانيات  واقــع 

لغويــة  معاجــم  إعــداد  حــول  بقســميها  بتلمســان  العربيــة 

التحضيــري  الطــور  فــي  للمتعلميــن  موجهــة  إلكترونيــة 

الكتــب  ودعــم  التعلــم  تســهيل  فــي  يســهم  مــا  واالبتدائــي، 

الــى  باإلضافــة  مدروســة.  مقاربــة  وفــق  الرســمية  املدرســية 

لغيــر  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  حاســوبية  مدونــات  إعــداد 

الناطقيــن بهــا، كمــا تهتــم املشــاريع الجديــدة بفئــة األمييــن، 

الثانــوي.  بالطــور  واملتعلميــن 

بينمــا تمحــورت املشــاريع املقترحــة مــن طــرف وحــدة البحــث 

فــي  املوطنــة  الجزائــر  فــي  العربيــة  اللغــة  وقضايــا  اللســاني 

إعــداد  حــول  بقســميها  بورقلــة  مربــاح  قاصــدي  جامعــة 

مدونــات لســانية فــي املجــاالت اإلداريــة، التجاريــة واإلعالميــة. 

وإعــداد موســوعة مفاهيــم اللســانيات املعرفيــة واســتخدام 

العربيــة  اللغــة  وتتنــاول  العربيــة،  اللغــة  لتعليــم  األلعــاب 

فــي فهــم  فــي شــقها السوســيو لســاني بمشــاريع قيمــة تســهم 

بذاتهــا. ملنطقــة  اللســاني  اإلنتــاج  ســياق 

تعبــر هــذه الديناميكيــة، عــن ســعي املركــز بمختلــف أقســامه 

إنجــاز مشــاريع تســهم فــي تطويــر اللغــة العربيــة عبــر مناهــج 

مهــا، 
ُّ
وتعل اســتعمالها  تدعــم  وبرمجيــات،  وتطبيقــات 

فــي  وتســهم  والتقنيــة،  التكنولوجيــة  للتطــورات  ومســايرتها 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة تحقيقــا ملعادلــة تطويــر 

البحــث فــي اللغــة العربيــة وتكنولوجياتهــا –خدمــة املجتمــع.

لبيبة لعمايرية
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إستجابة للتوجه العام ملركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

مشاريع منجزة وتطلعات واعدة 

توصــل باحثــو املركــز مــن مختلــف األقســام ووحــدات البحــث إلــى إنجــاز مشــاريع غايــة فــي األهميــة، بعــد إجــراء البحــوث 

النظريــة والتطبيقيــة فــي الفتــرة املمتــدة بيــن 2020-2016، وجــاءت هــذه النتائــج بفضــل جهودهــم املتواصلــة فــي ســبيل 

وعلــوم  التكنولوجيــات  مســتوى  علــى  العامليــة  للتطــورات  ومســايرة  حديثــة  بآليــات  وتطويرهــا  العربيــة  اللغــة  ترقيــة 

الكمبيوتــر. وتؤكــد هــذه النتائــج  فــي الوقــت ذاتــه أهميتهــا حيــن ترتبــط بحاجــات املجتمــع والقطاعــات املختلفــة، مــا يجعــل 

تثمينهــا ضــرورة ملحــة يســعى القائمــون علــى املركــز  تلبيتهــا.

نعرض في هذا العدد من نشرية املركز بعض املشاريع املنجزة، على أمل أن نعرض أخرى في قادم األعداد. 

مشروع معجم مصطلحات علوم الطبيعة والحياة ملرحلة التعليم املتوسط

يدخــل مشــروع معجــم مصطلحــات علــوم الطبيعــة والحيــاة 

ملرحلــة التعليــم املتوســط ضمــن نشــاطات فرقــة املعجميــة 

والتقنــي  العلمــي  البحــث  ملركــز  العــام  للتوجــه  املواكبــة 

علــى  املحافظــة  إلــى  يرمــي  والــذي  العربيــة،  اللغــة  لتطويــر 

فــي كل املجــاالت، وهــو  العربيــة وترقيــة اســتعماالتها  اللغــة 

يشــرف  التــي  املشــاريع  مــن  مجموعــة  مــع  تتكامــل  جزئيــة 

إلــى  تســعى  والتــي  ميلــة«،  »طاهــر  الدكتــور  األســتاذ  عليهــا 

اســتثمار الدراســات النظريــة فــي مجــال الصناعــة املعجميــة 

مســاعدة  تعليميــة  أدوات  فــي  وتجســيدها  البيداغوجيــة 

التربويــة.  للمناهــج  ومكملــة 

يتلخــص املشــروع فــي محاولــٍة لتزويــد التلميــذ بمجموعــة مــن 

املصطلحــات العلميــة ومقابالتهــا األجنبيــة مــع تعريفــات فــي 

متناولــه، مدعمــة بأمثلــة أو صــور، وقــد مــر اإلنجــاز بعــدة 

العلميــة  أولــى اســتنباط املفاهيــم  فــي مرحلــة  تــم  إذ  مراحــل 

مــن كتــب التلميــذ  ملرحلــة التعليــم املتوســط بســنواتها األربــع 

إلــى املرحلــة  ومــن مجموعــة مــن املعاجــم األجنبيــة املوجهــة 

ذاتهــا، وتــم فــي مرحلــة ثانيــة وضــع مقابــالت لــكل مفهــوم مــن 

عــدة معاجــم عامــة ومتخصصــة ثنائيــة اللغــة، وفــي مرحلــة 

مجموعــة  وفــق  مناســب  مقابــل  مفهــوم  لــكل  اختيــر  ثالثــة 

التعريفــات  لتأتــي مرحلــة وضــع  عــدت ســلفا، 
ُ
أ مــن املعاييــر 

لــكل مصطلــح. املناســبة 

تهدف الفرقة من خالل هذا املشروع إلى وضع أداة تعليمية 

مســاعدة بيــن يــدي التلميــذ واألســتاذ، وتأمــل أن يســاهم فــي 

توحيــد اســتعمال املصطلحــات إذا اعتمــده مؤلفــو الكتــب 

املدرســية وشــبه املدرســية، كما يمثل نواة مشــاريع أخرى إذ 

تطمــح الفرقــة إلــى وضــع بنــك للمصطلحــات العلميــة.
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ARPHON القارئ اآللي للنصوص واألعداد العربية

Automatic reader of Arabic texts and numbers ARPHON

Lecteur Automatique de textes et nombres arabes ARPHON

 Arphon العربيــة  واألعــداد  للنصــوص  اآللــي  القــارئ  يعتبــر 

اللغــة العربيــة.  فــي  آليــة للنصــوص واألرقــام  برمجيــة قــراءة 

تقوم هذه البرمجية بصفة آلية بتحويل النصوص املكتوبة 

ينــدرج هــذا  إلــى كالم اصطناعــي،  واملشــكلة باللغــة العربيــة 

مــن  املنجــزة   البحثيــة  املشــاريع  مجموعــة  ضمــن  االبتــكار 

طــرف باحثــي قســم التبليــغ املنطــوق وعلــم أمــراض الــكالم، 

رها مركــز البحــث العلمــي 
ّ
والتــي تعكــس األهــداف التــي ســط

والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة اســتجابة ملتطلبــات البيئــة 

والعامليــة. الجزائريــة  املعرفيــة 

 ،Arphon وبفضل القيمة العلمية والتطبيقية للقارئ اآللي

واملداخــالت  املنشــورات  مــن  العديــد  موضــوع  اليــوم  يعتبــر 

علــى املســتويين الوطنــي والدولــي )تونــس، األردن، الســودان(. 

وذلــك راجــع للخدمــات التــي يقدمهــا،  فهــو يتميــز بإمكانيــة:

• قراءة التواريخ واألوقات اليومية عبر اإلنترنت؛

عبــر  الصوتــي  والبريــد  اإللكترونــي  البريــد  رســائل  قــراءة   •

الهاتــف.

اللغــة  وتعلــم  اإلمــالء  لتصحيــح  اإلنترنــت  عبــر  القــراءة   •

العربيــة.

•  قابلية توسيع قاعدة الصوت للقراءة املتعددة للناطقين 

)أنثى، ذكر، طفل، بالغ(.

علــى  املركــز  باحثــو  يعمــل  التــي  املشــاريع  باقــي  غــرار  علــى 

املركــز  طــرف  مــن  املتبعــة  السياســة  علــى  وبنــاءا  إنجازهــا، 

والتــي تلــزم املشــاريع العلميــة أن يكــون لهــا  آثــار اجتماعيــة 

واقتصاديــة، يعتبــر  القــارئ اآللــي ذا قيمــة نفعيــة كبيــرة إذ 

C.R.S.T.D.L.A

ARPHON 2.0

 Arabic Automatic Reader ARPHON 2.0
crstdla, BP 225 Alger Rostomia 16011 . Alger

htpp://www.crstdla .edu.dz

s
PP

Benbellil K , ferrat k ,Droua-Hamdani G ,Abbas M.
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املجتمعيــة. القطاعــات  مــن  العديــد  علــى  بالفائــدة  يعــود 

• اآلثار االجتماعية واالقتصادية:

املجال الطبي:

•  مساعدة املكفوفين )القراءة اآللية للصحف والفاكسات 

إلــى  ومــا  اإللكترونــي  البريــد  وحســابات  األخــرى  والنصــوص 

ذلــك( 

• املســاعدة فــي التواصــل الصوتــي لألشــخاص الذيــن يعانــون 

الصوتيــة  أوتارهــم  فقــدوا  )الذيــن  الحنجــرة  اســتئصال  مــن 

بعــد عمليــة جراحيــة(؛

• املعلومات املنطوقة )اإلعالنات، الخدمات العامة، إلخ(؛

• تأهيل اضطرابات اللغة )عالج النطق(.

املجال التعليمي:

• ســند للتعليــم عــن طريــق الكمبيوتــر )املــدارس االبتدائيــة، 

صعوبــات النطــق(؛

• املساعدة في تعليم اللغة العربية لألجانب كلغة ثانية.

• املساعدة على اندماج الجالية الجزائرية املقيمة بالخارج؛

• الدراسة عن بعد؛

• محو األمية.

مجال املواصالت:

• توفيــر خدمــات آليــة فــي مختلــف الخدمــات العامــة )توقعات 

الطقس، جداول مواعيد القطارات، الطائرات، إلخ(؛

• القراءة اآللية للرسائل عبر الهاتف املحمول.

•  املعلومات عبر الهاتف )الدالئل، معايير الشركة، إلخ(؛

- الخدمات املكتبية )البرقيات، الفاكس، إلخ(. 

Arphon est un logiciel de lecture automatique de 

textes et nombres en arabe. En d’autres termes, 

il permet de transformer automatiquement du 

texte écrit en parole synthétique arabe.

Caractéristiques

• Lecture automatique de dates et heures.

• Lecture automatique de mails sur PC ou GSM.

• Extensibilité de la base audio pour une lec-

ture multilocuteurs (masculin, féminin, enfant, 

adulte) 

Impact socio-économiques

• Aide aux aveugles

• Aide à la communication des personnes la-

ryngectomisées.

• Prestation de services à distance (horaires des 

transports, météo, autres informations).

• Apprentissage de l›arabe comme seconde 

langue.

• Analphabétisme

• Enseignement à distance
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تعليم العربية لغير الناطقين بها – إعداد دليل منهجي-

يتمثــل مشــروع تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا فــي 

إنجــاز  علــى  املقبليــن  للباحثيــن  موّجــه  منهجــي  دليــل  إعــداد 

لغيــر  العربيــة  تعليــم  مجــال  فــي  تعليميــة  وأدوات  دراســات 

ــذي يعــّد مــن املجــاالت الحيويــة التــي تجلــب 
ّ
الّناطقيــن بهــا، ال

فــي  واملختّصيــن  والّدارســين  الباحثيــن  اهتمــام  فأكثــر  أكثــر 

غــات؛ حيــث إن اإلقبــال الشــديد عليــه يتزايــد 
ّ
تعليميــات الل

يومــا بعــد يــوم. 

يمكــن  التــي  والخطــوات  الّتوجيهــات  دليــل 
ّ
ال هــذا  ويتضّمــن 

الّناطقيــن  لغيــر  العربّيــة  لتعليــم  طريقــة  بنــاء  فــي  اتباعهــا 

علــى  قادريــن  تجعلهــم  لغويــة  مهــارة  إكســابهم  بهــدف  بهــا، 

التــي  الوضعيــات  فــي  بهــا  والّتواصــل  غــة 
ّ
الل هــذه  اســتيعاب 

ذلــك. منهــم  تســتوجب 

أهداف املشروع:

يسعى هذا املشروع إلى تحقيق األهداف اآلتية:

وســائل  إعــداد  فــي  انتهاجــه  يمكــن  ــذي 
ّ
ال املســار  تحديــد   •

بهــا. ناطــق  غيــر  لجمهــور  العربّيــة  لتعليــم  وأدوات 

• تقديــم إطاللــة عــن الجهــود املبذولــة فــي هــذا املجــال مــن 

الخاّصــة  رائــق 
ّ
الط مــن  ملجموعــة  وصفيــة  دراســة  خــالل 

بذلــك.

باعهــا إلعــداد 
ّ
ات يمكــن  التــي  والخطــوات  املراحــل  تحديــد   •

توضيحيــة. بنمــاذج  مشــفوعة  العربّيــة  لتعليــم  وســيلة 

غــة 
ّ
الل تعليــم  مجــال  فــي  والبحــوث  الّدراســات  تشــجيع   •

لألجانــب.  العربّيــة 

حاجــات  علــى  بنــاء  تعليميــة  لوحــدة  نمــوذج  اقتــراح   •

غــة الفرنســية، يمكــن 
ّ
مجموعــة مــن املتعلميــن الّناطقيــن بالل

أخــرى. وحــدات  منوالهــا  علــى  تنجــز  أن 

القطاعات املجتمعية املستهدفة

ف للغات.
ّ
• مراكز التعليم املكث

• قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
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مجلة اللسانيات: حاضنة علوم اللسان وتكنولوجياته

- مجلــة علميــة دوليــة محكمــة متخصصــة فــي علــوم اللســان 

وتكنولوجياتــه، تهــدف إلــى توفيــر منصــة للباحثيــن للمســاهمة 

وفروعــه  اللســان  علــوم  مجــاالت  فــي  املبتكــر  العمــل  فــي 

التطبيقيــة ببحــوث أصيلــة عاليــة الجــودة مراعيــة للمناهــج 

العلميــة. 

 .1971 عــام  تأسســت  الجزائريــة  العلميــة  املجــالت  أعتــق   -

مــن بيــن 287 مجلــة مصنفــة )ج( فــي منصــة املجــالت العلميــة 

.)ASGP( الجزائريــة

-مؤسســها العالمــة عبــد الرحمــن الحــاج صالــح، وهــو األب 

الروحي ملركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 

العلميــة  للمجــالت  الجزائريــة  املنصــة  فــي   حاليــا  مفهرســة 

معامــل   ،)Google Scholar(العلمــي الباحــث   ،)ASJP(

التأثير العربي )AIF(، معامل التأثير واالستشهادات املرجعية 

العربــي )ARCIF( ، تعمــل أســرة التحريــر  علــى أن تكــون مجلــة 

اللســانيات  مفهرســة فــي املنصــات العلميــة.  

العامــة؛  اللســانيات  فــي:  األصيلــة  بالبحــوث  املجلــة  تهتــم 

اللســانيات التطبيقيــة؛ الصوتيــات فونولوجيــا؛ املعجميــات 

النصيــة  اللســانيات  والنحــو؛  التراكيبيــة  واملصطلحيــة؛ 

وتحليــل الخطــاب؛ التداوليــة؛ لســانيات التلفــظ وتحليــل 

املقــارن  والتعليــم  العربيــة  اللغــة  تعليميــة  املحادثــات؛ 

والصوتيــة  اللغويــة  االضطرابــات  الترجميــات؛  للغــات؛ 

واضطــراب الــكالم؛ علــم النفــس العصــب اللســاني؛ علــم 

ل�ق المركرن م�ب
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النفــس اللســان املعرفــي؛ اللســانيات الحاســوبية؛ العــالج 

للــكالم. اآللــي 

فــاق عــدد  تحميــالت املقــاالت املنشــورة باملجلــة  عــام 2021، 

يعــادل  مــا  املجلــة،  مــن  عدديــن  نشــر  تــم  بينمــا   ،  40000

تهتــم  التــي  التخصصــات  مختلــف  علــى  تتــوزع   ، مقــاال   36

بهــا املجلــة. وتشــير هــذه اإلحصائيــات للمكانــة التــي تتبوؤهــا 

مجلــة اللســانيات حاليــا، بمــا تقدمــه مــن بحــث علمــي جــاد 

وثــري يعكــس التــزام القائميــن عليهــا وحرصهــم علــى االرتقــاء 

باللغــة العربيــة مــن خــالل الدراســات ذات النوعيــة الجّيــدة . 

لبيبة لعمايرية
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اد حو�ر��ت الصن

ــا يــــــــتــــذكر أولـــــو األلـــــباب«، للـــعلماء املجــــاهـــديــــن فــي ســبيـــل إصـــــــــالح  مــــ
ّ
»قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون إنـــ

مــجــتــمــعـــاتــهــــــم الفـــــــضل علــى مــــــــــن دونــــــهــــــم، ولــذا يـــــــكون االقــــــتـــــداء بـــــــهم والــتــــنور بمعارفهــم وخبراتهــم مــــــــن الضــــــرورات، لذلــك 

حرصنا عـــــلى التـــحــــــاور مع البروفيسور »عمـــــار طـــــالـــــبي«، الذي جــمــــع بـيــــن العمل األكاديمي واإلصالحي والتنويري، واملعروف 

بغيرتــه عـــــلى مــقـومــــات أمـــته وثوابـتـــها. فكانــت غايــة هــذا الحــوار االقتـــــــــــــراب مــن تجــــــربته األكاديميــة الثريــة، والوقــوف عنــد 

رؤيتــه لواقــع اللغــة العربيــة فــي الجزائــر والتحديــات التــي وجــب مجابهتهــا للمحافظــة عليهــا، وســبل تطويرهــا وترقيتهــا.    

حاورته: لبيبة لعمايرية

مســيرتكم  عــن  نبــذة  بتقديــم  أســتاذ  تتكرمــون  س1:لــو 

األكاديميــة؟

العلــم  )يكــــررها(، أحـــــب  نفــســــي  أتحــدث عــن  أريــد أن     ال 

بريطانيــا،  ثــم  القاهــرة،  ثــم  بالزيتونــة،  درســت  واملعرفــة، 

متحصــل  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  ثــم 

فــــــي  دولـــــــــة  دكتــوراه  شــهادة  علــى 

جــــامـــــعــــــة  مــــــن  الـفــلــسفـــــة 

الــتـــدريــــــس  بـــــــــدأت  الجــــزائـــــر، 

عــــــام  الــــــجـــــــامـــــعــــات  فـــــي 

رئـــــــاســــــة  تـــولــــــيـــــت  ثــم   ،1963

بــكــــــلــــيــــــة اآلداب  الفلســفة  قــــــســــم 

جامعــة  رئيــس  ثــم  الجزائــر،  جـــامـــــــعـــــة 

بقسنطـــــينة،  االســـــالمية  لـــلــعــــلوم  القــــــــــــادر  عـــــبد  األمـيـــــــر 

ثـــــم عميـــــــــــد معهــد العلــوم االســالمية بجامعــة الجزائــر، ثــم 

رئيــس اللجنــة الوطنيــة للعلــوم الوطنيــة للعلــوم االجتماعيــة 

بــوزارة التعليــم العالــي بالـــــــــــجزائر، والـــــــعديد مــن املنــــــــاصب 

مثــل نائــب رئيــس املجلــس االســالمي األعلــى بالجزائــر، رئيــس 

تحرير مجلة حولية كلية االنسانيات والعلوم االجـــتــمــاعـيــة 

بــجــــامعة قطر، عضو لجنة تـرقــيـــة األساتــــــذة بكـــــلية العلوم 

فـــي  عضــو   ، قــــــطر  جــــــامــعــــة  واالجـتــمـاعـيــــة  االنــســانـيـــــة 

بــالــــــمجمع  عـــــضـــــو  الـــقــــــاهرة،  فـــــــي  العـربـيــــة  اللـغـــة  مـجـمــــع 

االســــالمــيــــــة  الـــحـــضـــــارة  لبحــوث  الــــملكي 

مـــجـــلـــــــس   فـــــي  عـــضــــــو  بــاألردن، 

أمــنــــاء الــمــنـــظــمـــة االســـالمــيــة 

الــطـــبـــيــــــــــــة. لـــــلـــعـــــلــــــــوم 

آثــــــار  نـشـــــر  مــــن  أول  أنـــا 

ولــدّي  بــاديـــس  ابــــن  الشـيــــخ 

قطــر  جامعــة  فــي  يــدرس  كتــاب 

الفلســفة«،   عالــم  إلــى  »مدخــل  عنوانــه 

رشــد  ابــن  شــرح  تحقيــق  منهــا   الـــمؤلفات  مــن  والـــعــديــــد 

فــي  الكليــات  كتــاب  تحقيــق  الطــب،  فــي  ســينا  ابــن  ألرجــوزة 

شيبــــــان.  ســعيد  األســتاذ  مــع  باالشــتراك  رشــد  البــن  الطــب 

واملحاضــرات. والدراســات  الــــمؤلفات  مــن  والــــعديد 

البروفيسور »عمار طالبي«

اللغة العربية تنمو باالستعمال وتقوى بقوة أهلها في العلم والحضارة
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 تفضلتــم بإعطائنــا نبــذة 
ّ
س2  مــا هــي آخــر مؤلفاتكــم، وهــال

عنها؟

   أنا بصدد التحضير ملجموعة من األعمال منها كتاب »ابن 

الهيثــم« ومنهجــه العلمــي، وكتــاب آخــر يتــــحدث عــن بـــــــداية 

الكــون وتوســعه،  نبـــــرز فــــيه أن الـــقرآن الكريــم قــد أشــار إلــى 

واضحــة،  آيــات  خــالل  مــن  وتوســعه  الكــون  تشــكل  كيفيــة 

فــي  تعالــى »يزيــد   فــي قولــه  فــي ســورة« فاطــر«   مــا جــاء  مثــل 

ذيــن كفــروا 
ّ
الخلــق مــا يشــاء«،  وكذلــك فــي اآليــة  »أولــم يــر ال

مــن  وجعلنــا  ففتقناهمــا  رتقــا  كانتــا  واألرض  الســماوات  أّن 

األرض  أّن  يعنــي  والرتــق  يؤمنــون«  أفــال  حــي  �ســيء  كّل  املــاء 

كانت ملتصقة فــفــصـــلـنــــاها، وكــــلمة فتقا تعـنـــــي االنــــفصال، 

وهــــــذه إشــارة إلــى صنــع األرض مــن طــرف الخالــق. 

اإلســالمي،  العالمــي  الفكــر  فــي  آخــر  كتيبــا  كذلــك  هيــأت     

أتكلــم فيــه عــن املفكريــن املســلمين مــن غيــر العــرب الذيــن 

الشــروق  فــي  مقــاالت  ولــدي  كثيــرا،  بهــم  االهتمــام  يتــم  لــم 

كتيــب.  فــي  ســأجمعها 

  أنــا بصــدد العمــل علــى كتيــب آخــر يتعلــق بتفســير ســورة 

الفاتحــة، وهــو كتيــب موجــه للمــدارس، يحتــوي مقدمــة فيهــا 

تفســير ملحمــد عبــده، ومنهــج جمــال الديــن األفغانــي، وهــو 

منهــج جديــد لتفســير القــرآن الكريــم يقصــد بــه نهضــة األمــة، 

التخلــف  مــن  لتخــرج  عليــه  تكــون  أن  يجــب  مــا  إلــى  وإشــارة 

والخمــول الــذي تعانــي منــه، وأتمنــى أن يجــد فيــه األســاتذة 

قاموســا  معــه  نقــدم  ونحــن  الطلبــة.  لينفعــوا  يفيدهــم  مــا 

األســاتذة  يســتوعبها  لــم  التــي  الصعبــة  الكلمــات  لتفســير  

والطلبــة، وأتمنــى أن يكــون نافعــا بــإذن هللا تعالــى.

س3 فــي ظــل االنفتــاح الــذي تشــهده الجزائــر علــى العالــم، 

العربيــة  الهويــة  مقومــات  علــى  املحافظــة  أصبحــت 

كبيــرا،  تحديــا  يمثــل  العربيــة  اللغــة  وتحديــدا  االســالمية 

التحــدي؟  هــذا  مجابهــة  رأيكــم  حســب  يمكــن  كيــف 

  الـــواقــــع أنــنــــا نــعــيـــــش أمــــــواجا أخــــرى غيــــر الثقافة العربية، 

حــــيـــــث تتعــرض اللغــة العربيــة للتشــويه حتــــى مـــــن اإلعـــــالم، 

وبالتالــي  األجنبيــة،  القوالــب  مــن  يتــــرجمون  فــاإلعـالمـيـــون 

التراكيــب  ناحيــة  مــن  الســليمة  اللغــة  عــن  لغتهــم  تنحــرف 

واملفــردات، إضافــة إلــى الذيــن يتكلمــون بالعاميــة فــي مختلــف 

وســائل اإلعــالم وهــو مــا يشــوه اللغــة العربيــة.  

البــــروفيسور  -يـضـيـــف  الـعـــــربية  اللـغـــــة  أصــبــحـــــت  لقــــد    

عـــمــار طــــالبي- في غاية الضعف فــــي الــمدارس، مــــع احترامي 

لألســاتذة، فــإّن بعضهــم يتحــدث بالعاميــة وال يحــرص علــى 

الـســـلــيـمــــة  اللــــغـــــة  يتحــرى  ال  وبالتالــي  بالفصحــى،  الــكالم 

الصافيــة الـسـهـــلة وغيـــــر الـــمشوهة ويخلطهــا بالعاميــة ومــا 

إلــى ذلــك )....(  يجــب أن نغيــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 

وآدابهــا البــد أن تســتند إلــى النصــوص العربيــة الفصحــى مــن 

الشــعر والنثــر، فهــي خــــارجـــــة عــن هــــذه النصــوص. ألّن اللغــة 

والجملــة  الكلمــة  مــع  تنتظــم  فالكلمــة  منتظــم،  نظــام  »هــي 

تنتظــم مــع الجملــة لبنــاء املعنــى، فهــي نظــام« . أمــا الكلمــات 

غيــر املنتظمــة فليســت مــن اللغــة، إّن الفصاحــة تأتــي مــن 

التراتيــب والجمــل املنتظمــة، والعالقــات فيمــا بينهــا، شــبكة 

العالقــات تلــك هــي التــي تــؤدي إلــى بنــاء املعنــى.... 

البــد مــن جعــل الطلبــة يتذوقــون القــرآن واألدب والعربيــة، 

والقــرآن الكريــم ليــس شــعرا أو نثــرا كمــا يــــقول ابــن خــــــلدون: 

قــرآن«....  ــما 
ّ
وإنــــ نثـــــرا،  وليــس  ليــس شــعرا  قــرآن،  »الــقــــرآن 

العربيــة،  اللغــة  يعشــق  التلميــذ  نجعــل  بــأن  نعنــى  نحــن 

عصرنــا،  لوســائل  يســتجيب  مؤثــر  علمــي  منهــج  باتخــاذ 

حتــى مــن النواحــي الصوتيــة يجــب أن تتكــون لــدى الطالــب 
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ويتذوقهــا ال أن يأخــذ قواعــد جافــة فقــط.  لذلــك املشــكلة 

تكمــن فــي األســتاذ أيضــا، نحــن ال نهتــم فــي مناهجنــا بكتابــات 

الجاحــظ مثــال، ليتعلــم الطالــب أســلوب العربيــة وذوقــــهـــــا، 

فـــيــــكرهها.  ال أن يتعلمهــا تعلمــا جافــا، 

  نحــن ندافــع عــن اللغــة العربيــة، قــال أحــد الهنــود »وجــب 

لغــة  العربيــة  اللغــة  يفهــم  علــى كل مســلم وجوبــا عينيــا أن 

إن لـــــم تـــحــــــرص وزارة التـــربـيــــــة الوطـنــيــــة عــلـــــى 

الخاصــة  الـــمدارس  فـــي  الـــمناهج  اقبة  مـــــر

وضبطهــا فـســــتضيع لغتنــا  )....( ندعــو الــوزارة 

لالهتمــام باللغــة العربيــة وتكويــن مــن يدرســها 

مــن األســاتذة.

مهــددة  أصبحــت  عامــة  بصفــة  هــي  الثقافــة،  ناحيــة  مــن 

مــــن الــــخـــــارج، فالثقــــــافة الغــربــيـــة لهــا شديــــد التأثيـــر  كمــا 

أنهــا رهيبــة األســاليب تجعــل الشــباب يتشــبثون بهــا، فنحــن 

الثقافــة  تحــاول أن تقولــب  التــي  العولـــــمة  مــن  تهديــد  أمــام 

االســالمية وتسيـطـــــر عـلـــــى الـــنفوس 

نحصــن  لــم  مــا  لذلــك  والذهنيــات، 

يتشــربها  شــبابنا  ونجعــل  ثقافتنــا 

ينســلخ  تجعلــه  الثقافــات  تلــك  فــإن 

عــن ثقافتــه، نحــن أمــام خطــر كبيــر، 

االقتصــاد  كمــا  بالثقافــة  نهتــم  ال 

فــي أوصالهــا«  »فـــالثقافة هــي روح األمــة ودمهــا الــذي يجــري 

الثقافــة«  »مشــكلة  كتابــه  فــي  بهــا  نبــي  بــن  مالــك  اهتــم  وقــد 

وأبــرز أهميتهــا، فليــس معنــى الثقافــة التعلــم وإنمــا هــي نســيج 

الحيــاة االجتماعيــة وليســت مجــرد معلومــات وإنمــا هــي دم 

عــن  تختلــف  يجعلهــا   ).....( األمــة  جســم  فــي  يســري  وروح 

الثقافــات األخــرى، والغلبــة تكــون ملــن ثقافتــه قويــة ومؤثــرة 

ويضعــف.  يتراجــع  ثقافتــه  تضعــف  ومــن 

  هــــنـــــاك مــــن يــــدعــــون لــثــقـافـــــة غــربــيــــة ويــحـتـقـــــرون ثقافتهم، 

ألن مــن جهــل شــيئا عــاداه، لقــد أصبحــوا جهــالء لعقيدتهــم 

بســوءها  الغــرب  بضائــع  لبيــع  وكالء  فأصبحــوا  وثقافتهــم، 

أيــن  الثقافــة،  بهــذه  تامــة  عنايــة  نعنــى  أن  البــد  وفضلهــا. 

إعالمنا لنشر الثقافة؟، أين شعراؤنا اليوم وكتابنا !؟ نحن 

ال نحتقر أي �سيء، هـناك شبــاب يـبـحثـون ويـحـاولون الرقـــي 

بـــها، نرجــو لهــم التفــوق، لكــن يجــب أن نحيــي ثقافتنــا بــأن 

تصبــح جــزءا مــن حياتنــا ولذلــك نحــن فــي خطــر يتهددنــا فــي 

الثقافــة كمــا يتهددنــا فــي السياســة 

والثــروة واالقتصــاد.

    إّن العالم يشن حروبا من أجل 

فاملجلــس  واالقتصــاد،  الثقافــة 

مراكــز  لــه  البريطانــي  الثقافــي 

االنجليزيــة  اللغــة  لتعليــم  كثيــرة 

ونشــرها، كمــا يســعى املجلــس الثقافــي الفرن�ســي لنشــر اللغــة 

معهــد  فــي  األملانيــة  اللغــة  درســت  أنــا  الفرنســية،  والثقافــة 

»Goethe« لتعليــم اللغــة األلـمـانـيـــة وانـقـطـعـــت بـعـــد مــدة، 

وانــخـــرطت لتقويــة لغتــي الفرنســية التــي كانــت ضعيفــة. فــال 

ضيــر فــي تعلــم لغــات أخــرى، لكــن ليــس أن تنســلخ عــن لغتــك 

وتلبــس جلــدا غيــر جلــدك.

    تصــر كثيــر مــن األســر اليــوم علــى تعليــم أوالدهــم لغــات 

والثقافــة  اللغــة  تعلــم  الخاصــة  املــدارس  وآالف  أخــرى، 

إن  لذلــك  حضارتهــم.  نشــر  علــى  يركــزون  وهــم  الفرنســية 

هــذه  مراقبــة  علــى  الوطـنـــية  التـــربـيـــة  وزارة  تــحــــرص  لــم 

الـمناهــــج وضـبـطـهــــا فستضيع لغتنا، يجب أن يحرصوا على 

بعــض  بهــا«)....(   
ّ
إال الســّنة  أو  الكتــاب  ُيــفــــهم  ال  قرآنيــة، 

تمجيدهــا  ويريــد  لهــا  أهميــة  ال  أخــرى  بلغــة  يأتــي  النــاس 

وإعطائهــا قيمــة.. حقيقــة االســالم لــم يحــارب أيــة لغــة )... ( 

اللغــة العربيــة أصبحــت مهمــة جــدا فــي تحقيــق الترابط بيننا، 

وجمــع الشــمل والـــــتـــفــاهــــــم خــاصــــــة فــــي الــجـــــانب الــثــقــافــــي، 

ال نريــد خــلــطــهـــــا بـلـــغـــــات أخــــرى حتــى ال تــصــبــــح مـــتـذبــذبـــــــــة.

••••••••
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ــي تــــــــدرس بهــا.  ــج التــ املحافظــة علــى اللغــة العربيــة والــمنــــاهــــــــ

اللغــات األجنبيــة وال يقبلــون  بعــض األســر يقبلــون علــى     

على اللغة العربية، ألنهم يرون في اللغات األجـــنـبـيــة ضمـــانــا 

لـمـسـتــــقبل أبـنـائــــهم الـوظـيـفـــي والتعليمــي، ال ضيــر ولكــن أن 

ال يكون ذلك عاما، بـحـيـــث يستــــأصل الناس من ثـقـافــتـهـــــم، 

والتعليــم لالهتمــام  التربيــة  ندعــو وزارة  نريــده.  مــا ال  وهــذا 

باللغــة العربيــة وتكويــن مــن يدرســها مــن األســاتذة.  البــد أن 

يمــّرن املعلــم علــى التعليــم بطريقــة فعالــة ومؤثــرة بوســائل 

جديــدة وليســت قديمــة متخلفــة.  

 يمكننا االستفادة من الطرق العاملية الفعالة لكن ال ينبغي 

أن نقلدهــا تقليــدا أعمــى.  كمــا ال ينبغــي التقليــد دون مراعــاة 

مســتوى طلبتنــا، نخــدع النــاس حينمــا يتخــرج الشــباب مــن 

الجامعــة لكنهــم دون املســتوى.  الّبــد أن نســتجيب لوســائل 

العصــر وأن نغيــر مــن وســائلنا، إذا لــم نقــوي ثقافتنــا ونجعــل 

أثــــــرا  ونـــــصبــــــح  ونتفــكك،  سنـــضــيــــع  فإننــا  يتشــربها  شــبابنا 

يـــــحـــــكــــى. 

بالعاميــة وتشــجيع  يهتــم  مــن  هنــاك  التعليميــة)....(  املناهــج  تجديــد  إلــى  التوجــه  إلــى  النخبــة  أدعــو 

بـتـــكــريـــــم عـــالــــــم أو مــفكـــــــــــر بــالفنانيـــــن وأهــــل الـــكــــرة أكثــــر مــن االهــتــمــــام  الــــفلـــكــــلــــور، ويـــهــتـــمـــــون 

نحــن مقصــرون جــدا، أتحــدث هنــا عــن النخبــة السياســية 

والثقافيــة، ال نلمــس لهــا غيــرة علــى القيــم التــي تجمعنــا فــإذا 

ليــس  بيننــا االســالم فهــو  القيــم تمزقنــا، يجمــع  مــا تمزقــت 

إيديولوجيــا بــل هــو للعامليــن كلهــم، ال يعــادي قومــا لفائــدة 

االنســان  يحتــرم  وإنمــا   )....( عــرق،  لفائــدة  عرقــا  وال  قــوم، 

باعتبــاره إنســانا مكرمــا خلقــه هللا مــن مــادة واحــدة. 

الــمــنـاهــــج  تـجـديــــد  إلــــى  الـتــوجــــه  إلـــــى  الـنــخــبــــة  أدعـــــو    

وتــشجـيــــع  بــالـعـــامــيــــة  يــهــتـــــم  مــــن  هـــــنــــاك  الـتــعلـيـمـيـــة، 

الفلكلور، ويهتمون بالفنانين وأهل الكرة أكثر من االهتمام 

مفكــر. أو  عالــم  بتـــــكريم 

 الجهـود تبقــى مخـزونة فـي الــــرفوف وال يستفيد منها الـمجـــتـــمع، 
ّ

الــمـشكــل فـي مجامع اللغة العربية أن

يــجـــب تــطــبــيــق مـــا يـتـــوصــلــون لـــه فـي الـمدارس والـكـتــب الـمدرسيــــــــة وغـيــــــــرهـــا.

وبعــث  العربيــة،  اللغــة  تطويــر  ســبل  تــرون  كيــف  س4   

وقوتهــا؟ مجدهــا 

  نحــن مقصــرون فــي ترقيــة اللغــة العربيــة، يتــم تعليــم العلــوم 

الطلبــة  يســتطيع  ال  وهنــا  أجنبيــة،  بلغــات  مثــال  كالفيزيــاء 

بلغــات  يــدرس  منهــم  كثيــر  يجــب.  كمــا  املفاهيــم  اســتيعاب 

أجنبيــة لكــن املفاهيــم تبقــى متذبذبــة فــي أذهانهــم.  مقارنــة 

علــى  تفوقــوا  العربيــة  باللغــة  تعلمــوا  مــن  فــإن  بالتجــارب، 

غيرهــم ممــن تعلمــوا بلغــات أجنبيــة. مالــم نجعــل العربيــة هــي 

لغــة العلــوم فإنــــــــنا نبقــــــــــــــــى ســجناء وال نبــدع إال نــادرا....

لتعليــم  أداة  نـجــعلــــها  أن  يـجـــب  العربـيــــة،  اللغــة  لتــرقــــية    

العلوم، إذا صدقت النية فإن الســبيل ميســر، والعيب فــــي 

إخــوانـنـــا األساتــــذة ألنـــــهم لــم يبذلــوا جهــدا فــي التعليــم باللغــة 

العباقــرة  لغيرهــم،  يكتبــون  علمــاء  نجــد  لألســف  العربيــة، 

والوســائل  التكريــم  يجــدون  ألنهــم  منهــم  الغــرب  يســتفيد 

يزيدهــا  وإبعادهــا  العلــوم  عــن  العربيــة  اللغــة  تغريــب   ).....(

تخلفــا وهــي تنمــو باالســتعمال وتقــوى بقــوة أهلهــا فــي العلــم 

الســجن ال يمكـــــنــــــــــــــنا  هـــــــــذا  مـــــــن  نخــرج  لــم  إذا  والحضــارة، 

والتطــور. الرقــي 
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نـحــــن قـــصــرنـــا فــي حـــق اللـــغـــة 

العـــربــيــة لــما فــرض عـــلــينا 

االستـــعــمــــار التعـــليم بلغــته 

وثــقــافــتــــه

العلــوم  يعلمــون  العربيــة  العربيــة مصــدر  الجزيــرة  فــي  حتــى 

باللغــة االنجليزيــة، وهــذا مــا ُيؤســف لــه ألنهــم اســتكانوا لهــا، 

لقــد قامــت األردن بتجربــة تدريــس الطــب باللغــة العربيــة، 

لــم  أخــرى  فــي دول  لكــن  مبــادرة محمــودة وناجحــة،  وكانــت 

يقبــل األســاتذة وأصابهــم الكســل، لــم يريــدوا التعليــم باللغــة 

أداة  العربيــة  اللغــة  التخــاذ  ندعــو  نحــن  لذلــك  العربيــة، 

العلــوم. إلدخــال 

 أّمــا املجامــع، فهنــاك العديــد منهــا فــي الــدول العربيــة، يوجــد 

في القاهرة، األردن، في تونس دار الحكمة، 

كل أمــة لهــا مجمــع، لكــن املشــكل فــي مجامــع 

تبقــى مخزونــة  الجهــود  أّن  العربيــة   اللغــة 

املجتمــع،  منهــا  يســتفيد  وال  الرفــوف  فــي 

يجــب تطبيــق مــا يتوصلــون لــه فــي املــدارس 

والكتــب املدرســية وغيرهــا. 

علينــا  فــرض  ملــا  العربيــة  اللغــة  حــق  فــي  قصرنــا  نحــن 

نمطــه  علينــا  وفــرض  وثقافتــه،  بلغتــه  التعليــم  االســتعمار 

وثقافتــه ومازلنــا نعانــي القهــر، أثنــاء االســتعمار ُمنــع التعليــم 

تخريــج  بــه  يقصــد  الفرنســية  اللغــة  تعليــم  وكان  الزوايــا  فــي 

لــم  اليــوم  جعلنــا  مــا  وهــذا  الفرنســية،  لــإدارة  املوظفيــن 

الفرنســية. باللغــة  التعليــم  مــن  التحــرر  نســتطع 

 س5   يعمل مركزنا على تطوير والرقي باللغة العربية من 

خــالل الدراســات واألبحــاث التــي تجــرى علــى مســتواه، مــا 

هــي التوجيهــات التــي تقدمونهــا للباحثيــن فيــه؟

التابعــة  اللســانيات  مجلــة  فــي  األبحــاث  علــى  اطلعــت   

لـمـركـــــز الـبــحــــث الـعــلمــــي والـتقــنـــي لـتطـــــوير اللغــة العربيــة، 

الباحثيــن  بعــض  يحــاول  جّيــد،  وبعضهــا 

فهــم االشــكاليات اللســانية، ولكــن املشــكلة 

فــي اللســانيات،  تبقــى أن هنــاك اختالفــات 

للقيــام  والعمــل  االجتهــاد  منهــم  نتمنــى 

أن  حيــث  اللســانيات.  فــي  موحــد  بقامــوس 

املشــكلة فيهــا اصطالحيــة، والبــد مــن ضبــط 

املصطلحــات، وأن تكــون عربيــة موحــدة وبطريقــة موحــدة، 

والــــمـــــشــــارقــــــة  الــــمــــغـــــاربــــــة  بــيـــــــن  اخــــتــــالفـــــــــا  الحظنــا  ألننــا 

مـــــــثــــــــــال. 

ليت الباحثين في مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية  يجتمعون في جمعية لــــســــانـــيـــة عــــربـــيــــة 

ويــنــشـــغــــلون بــكـــتــــابـــــة قــــامـــوس أو مــعجـــم يـــــجــمع كـــل األلــفاظ العـربــية

عربيــة  لســانية  جمعيــة  فــي  يجتمعــون  ياليتهــم  لذلــك 

وينشــغلون بكتابــة قامــوس أو معجــم فــي هــذا اإلطــار، مــثــــل 

مــعــجــم الـطــب الـذي قـام بــه مجموعة من الباحثين، فلماذا 

ال يفعلــون مثــل هــذا الصنيــع فهــو مهــم. نحــن مقصــرون فــي 

حــق لغتنــا، فمثــال املعجــم الكبيــر فــي القاهــرة، وهــو قامــوس 

يجمــع كل األلفــاظ العربيــة، تكّونــت أربــع لجــان للعمــل عليــه 

وكنــت منضمــا لهــم، ومازلنــا فــي انتظــار إنهائــه. 

التواصــل  علــى  عبــاس  مــراد  املديــر  الســيد  نشــكر  أخيــرا، 

معنــا، ونشــكره علــى جهــوده فــي ســبيل ترقيــة اللغــة العربيــة.
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اح�ث اء ال�ب �نصن

مركز علمّي لخدمة لغة عاملّية

إّن العصر الحاضر، املتمّيز بااِلكتشافات املعرفّية املستمرة، 

منظومــة  اســتحدث  الســريعة،  التكنولوجّيــة  وبالتطــورات 

تواصلية افتراضّية جعلت اللغات الطبيعّية تخضع المتحان 

اللســانية  فاتهــا 
َّ
مؤل بفضــل  العربيــة،  اللغــة  لكــّن  مصيــرّي؛ 

املهتميــن  جهــود  وكــذا  األجيــال،  بيــن  املتوارثــة  املســتفيضة 

فــي اجتيــاز هــذا  بهــا تعليميــا، وعلميــا، وتكنولوجيــا، نجحــت 

ااِلمتحان العويص بأمان لتحتل حّيزا دائم التوّسع في الفضاء 

التواصلــّي الجديــد، ولتحافــظ بذلــك علــى مكانتهــا العلّيــة بيــن 

اللغــات النافــذة.

فــي قدرتهــا    إّن اللغــات البشــرية ال تتفاضــل فيمــا بينهــا إال 

بســالم،  يــه 
ّ
لتخط الزمــان  تحديــات  أمــام  الصمــود  علــى 

اللغــة العربيــة؛ فهــي  لــم تقــدر عليــه ســوى  وهــذا الصمــود 

أي  فــي  مهــا 
ّ
يتعل مــن  ــن  ِ

ّ
مك

ُ
ت التــي  العالــم  فــي  الوحيــدة  اللغــة 

فــات فنونهــا األدبيــة 
َّ
زمــان ومــكان، مــن قــراءة وفهــم كل مؤل

والعلميــة، القديمــة منهــا والحديثــة، فرمــوز كلماتهــا مســتقرة 

التــي يعــود  فــي أمهــات املعاجــم  قــاّرة  منــذ وضعهــا، ومعانيهــا 

لتأليفهــا. علمــّي  منهــج  ابتــكار  أســبقية  العربيــة  لعلمــاء 

 تلقــى اللغــة العربيــة فــي عصــر ااِلنفجــار املعرفــّي والتحــّدي 

التكنولوجــّي، اهتمامــا علمّيــا بالغــا، وإقبــاال تعليمّيــا متناميا، 

يــا وعاملّيــا.
ّ
محل

العربيــة،  اللغــة  لتطويــر  والتقنــّي  العلمــّي  املركــز  ويعــّد 

 رائــدة فــي ترقيــة اســتعمالها   واســتثمارها فــي شــّتى 
ً
ســة مؤسَّ

 
ٌ
ثمــرة التســعينات،  مطلــع  ــأ 

َ
نش

ُ
امل املركــز  فهــذا  املياديــن؛ 

والصوتيــات  اللســانيات  ملعهــد  منطقــّي  علمــّي  وامتــداد 

تكويــن  بهــدف  الّســتينات  فــي  ااِلســتقالل  غــداة  حــَدث 
ُ
امل

باحثيــن ُملّميــن بأســس املــدارس اللســانية العربيــة والغربيــة، 

وأدواتهــا. العلميــة  املناهــج  وبأحــدث 

البشــرية  اللغــات  التكنولوجيــة  الثــورة  عصــر  وضــع  لقــد 

والتقنــّي  العلمــّي  املركــز  لكــّن  حقيقيــة،  تحّديــات  أمــام 

بيــن  تكامليــة  نظــرة  ــس وفــق  املؤسَّ العربيــة،  اللغــة  لتطويــر 

ــرا بــوادر 
ّ

التخصصــات اللغويــة والعلمّيــة البحتــة، ملــس مبك

ــزة  املتمّيِ اللغــة  بهــذه  العنايــة  إلــى  فبــادر  املعرفــّي،  التحــّول 

املســائل  إلــى  التقليديــة  املســائل  مــن  إلخراجهــا  بالحيوّيــة، 

اللغــة،  جوهــره  مجــال  مــن  فمــا  العصريــة؛  الحداثيــة 

كالتعليــم، والترجمــة، والــذكاء ااِلصطناعــّي، إال وتجــري فيــه 

البحوث بما يخدم حاجات العصر دون تفريط في أصالتها.

رتيبة حتداشت: باحثة دائمة/قسم تعليم اللغة العربية        

والتعليم املقارن للغات
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املوقع االلكتروني للمركز بحلة تفاعلية وخدماتية مضمونة

حتميــة  االلكترونيــة  املواقــع  أصبحــت 

بوابــة  فهــي  العصــر،  هــذا  فــي  رقميــة 

لعوالــم أخــرى تســبح فــي فضــاء األنترنــت 

الفسيح، وتختلف باختالف تصاميمها 

والغــرض الــذي انشــأت مــن أجلــه ســواء 

صحفــي  أو  تجــاري،  أو  تعريفــي،  كان 

أو اجتماعــي، وحتــى شــخ�سي، وتعــد هــذه املواقــع همــزة وصــل 

الذيــن  واألشــخاص  املؤسســات  بيــن مختلــف  وفّعالــة  ِشــطة 
َ
ن

يرغبــون فــي التعــّرف علــى نشــاطات هــذه املؤسســات وخدماتهــا، 

مــن جديــد  يتــّم عرضــه  مــا  مــع  بالتفاعــل  لهــم كذلــك  وتســمح 

األخبــار، واملعلومــات املّتصلــة بحصيلــة أعمالهــا وانجازاتهــا.

املواقــع  هــذه  أهميــة  جيــدا  تــدرك  العلمــي  البحــث  مراكــز  إن 

قضايــا  بمتابعــة  املهتــم  للمتصفــح  توفرهــا  التــي  والخدمــات 

تصميمهــا  فــي  ُروِعــَي  إذا  خصوصــا  ونتائجــه،  العلمــي  البحــث 

وكــذا  الفنيــة،  التصميــم  ومهــارات  التقنيــة  املعاييــر  أحــدث 

محتوياتــه،  تحميــل  وإدارة  املوقــع  لشــكل  الجيــد  التخطيــط 

التصميــم،  أساســيات  فــي  الالزمــة  املراحــل  اتبــاع  خــالل  مــن 

ومــن هــذا املنطلــق قــام مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر 

باعتبــاره  بتطويــر موقعــه االلكترونــي،  العربيــة مؤخــرا  اللغــة 

قنــاة حيويــة تصــّور نشــاطاته وحراكــه العلمــي املوجــه أســاس 

العربيــة  باللغــة  املرتبطــة  والدراســات  البحــوث،  لتطويــر 

وباحثيــن  طلبــة  مــن  للمهتميــن  اتاحتهــا  وبالتالــي  وترقيتهــا، 

املشــترك. االهتمــام  ذات  ومؤسســات  ومهندســين 

تصميــم  فــإن  املوقــع،  بتســيير  املكلفــة  املهندســة  وحســب 

املوقــع واخراجــه فــي حلتــه الجديــدة تــم  باالعتمــاد علــى برنامــج 

تطويــر  برامــج  بقيــة  عــن  يميــزه  ملــا  نظــرا   ،)Word presse(

منهــا: االلكترونيــة  املواقــع 

• امكانيــة التغييــر فــي اســتمارات العــرض بســبب وجــود آالف 

األشــكال املصممــة بشــكل إبداعــي يمكــن تطبيقــه بــكل بســاطة 

وهــذا يتميــز بــه مــن أول إطــالق اإلصــدار.

•  يتميــز Word presse عــن غيــره مــن املواقــع اإللكترونيــة فــي 

إتاحــة التحكــم والســيطرة الكاملــة مــن قبــل املســتخدم علــى 

محتــواه واختيــار األنســب.

•  من املمكن تأسيس صفحة على الوورد غير متغيرة.

علــى  رســوم  أي  تطبيــق  عــدم  أيضــا   ميزاتــه  أهــم  مــن   •

مســتخدميه، ولكنــه يتطلــب علــى األفــراد تعلــم التعامــل مــع 

بــكل  الهوســت والدوميــن حيــث تســاعدهم علــى اســتخدامه 

ســهولة.

مــن  فقــد أصبــح  املوقــع  تمــت علــى  التــي  التحديثــات  بعــد    •

الهواتــف  خــالل  مــن  واســتخدامه  معــه،  التعامــل  املمكــن 

فقــط. الكمبيوتــر  أجهــزة  وليــس  الذكيــة 

•  يمكن ارســال إشــعار للمســتخدم في حالة تمت االشــارة إلى 

مدونــة مــن قبــل مدونــة شــخص آخــر.

عند إعداد الواجهة املرئية للموقع تم االستاد على مجموعة 

�ب �ي الو�ي
ن ول�ق � حب
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من النقاط أهمها: 

تجربــة  تحســين  اجــل  مــن  الصفحــة  عناصــر  ترتيــب   •

املوقــع مــع  التعامــل  فــي  املســتخدم 

•  الوصول الى املعلومة بسرعة

•  املحافظة على التسلسل الهرمي ملكونات املوقع بصريا

)la charte grafigne(  •

• نوعية الخط،  األلوان، اختيار الصور بعناية

•  تسهيل التنقل بين صفحات املوقع

cité web res-( متجــاوب  موقــع  بنــاء  علــى  الحــرص   •

ponsive( يتوافــق مــع جميــع أحجــام شاشــات األجهــزة ، وأن 

يكــون ملوقــع الويــب إصــدارات تتناســب مــع جميــع األجهــزة 

ومقاســات الشاشــات املختلفــة لتؤمــن للمســتخدم تجربــة 

تصفــح مميــزة ويســتطيع بذلــك الوصــول إلــى جميع معلومات 

املوقــع.  تبويــب  وعالمــات 

تســعى مصلحــة االعــالم والوثائــق العلميــة والتقنيــة لتوفيــر 

بمــا  املركــز  ملوقــع  املتصفــح  يحتاجهــا  التــي  املعلومــات  كل 

للمســتخدم  يمكــن  التــي  اإللكترونيــة  املواقــع  مــع  يتناســب 

الخــاص  الخــادم  بيانــات  علــى  تغييــرات  وإحــداث  تعديلهــا، 

بهــا أثنــاء االســتخدام، حيــث يــؤدي إجــراء تغييــر علــى إحــدى 

الصفحــات  جميــع  فــي  التغييــر  هــذا  ظهــور  إلــى  الصفحــات 

األخــرى املوجــودة عبــر املوقــع، ويمتــاز هــذا النــوع مــن املواقــع 

حتــوى املوجــود عبــر املوقــع، 
ُ
بتوفــر مــا يعــرف بنظــام إدارة امل

وُيطــّور هــذا النــوع مــن املواقــع اإللكترونيــة باســتخدام لغــات 

 ،)ASP.NE( ولغــة   ،)PHP( لغــة  مثــل:  مختلفــة،  برمجــة 

وغيرهــا وفيمــا يأتــي بعــض املكونــات الرئيســية التــي تتواجــد 

فــي املوقــع اإللكترونــي للمركــز:

• الصفحــة الرئيســية Home page: التــي يتــم مــن خاللهــا 

الوصــول إلــى جميــع الصفحــات األخــرى املوجــودة خاللــه.

يتــم  Hyper links: وهــي روابــط  التشــعبية  • االرتباطــات 

االنتقال من صفحة أخرى عبر املوقع من خالل النقر عليها.

Navigation Bar: وهــو شــريط عــادة  التنقــل  شــريط    •

مــا يظهــر فــي جميــع الصفحــات املوجــودة عبــر املوقــع، حيــث 

 عبــر شاشــة صفحــة ُمعينــة.
ً
ُيمكــن مــن خاللــه التنقــل ســريعا

أســفل  فــي  عــادة  يتواجــد  جــزء  وهــو   :Footer التذييــل:   •

كل صفحــة إلكترونيــة موجــودة عبــر املوقــع، ويتضمــن هــذا 

الجــزء معلومــات عــن املوقــع؛ وعناويــن االتصــال الخاصــة 

باملركــز، كمــا يتضمــن هــذا الجــزء بعــض الروابــط خارجيــة 

التــي تشــير إلــى مواقــع مماثلــة.

اجــراء  هــو  املوقــع  علــى  ادخلــت  التــي  التحديثــات  بيــن  مــن 

تــم بواســطته نقــل توطيــن موقــع املركــز مــن مركــز البحــث 

تجربــة  كانــت  حيــث  املركــز  خــوادم  الــى  العلمــي  اإلعــالم  فــي 

التقنــي  الطاقــم  يمتلكهــا  التــي  الخبــرة  لقلــة  نظــرا  صعبــة 

املركــز  إدارة  وضعتهــا  التــي  الثقــة  وبفضــل  بذلــك،  املكلــف 

رغــم التجربــة القليلــة التــي رافقــت عمليــة تحويــل التوطيــن 

الــى الخــوادم الجديــدة تكللــت العمليــة بالنجــاح، وتــّم اقتنــاء 

أجهــزة تعمــل علــى حمايتــه مــع بقيــة الخــوادم مــن أي قرصنــة 

محتملــة، وفــي هــذا الصــدد يتــم العمــل بالتنســيق مــع مديريــة 

لألمــن  الفرعيــة  واملديريــة  الرقمنــة،  وتطويــر  الشــبكات، 

املعلومات على مستوى الوزارة من أجل التصدي للهجمات 

املصلحــة  عملــت  ،كمــا  يوميــا  لهــا  يتعــرض  التــي  الســبرانية 

 )SSL(   ) Secure Socket Layer( على تثبيت شــهادة األمان

لخــوادم املركــز، وهــي عبــارة عــن طبقــة حمايــة تعتمــد علــى 

تشــفير عمليــة تبــادل املعلومــات مــن خــالل صفحــات الويــب 

علــى شــبكة اإلنترنــت.

  ابتسام ستر هللا
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ضمانا لسالمة املوظفين 

              املركز يعتمد بروتكول صحي ملجابهة مخاطر فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(

يعيــش العالــم بأســره منــذ أكثــر مــن عاميــن فــي قلــب عاصفــة 

وبائيــة غيــر مســبوقة، ضربــت اســتقرار العديــد مــن الــدول 

على مختلف األصعدة ومناحي الحياة، وال شك أن الحديث 

أو  املســتجد،  كورونــا  فيــروس  حــول  يحــوم  املقــام  هــذا  فــي 

مــن  نوعــا جديــدا  الفيــروس  هــذا  ويعــّد   ،19 كوفيــد  مــرض 

عائلــة الفيروســات التاجيــة، ويرتبــط هــذا الفيــروس بمــرض 

فقــد  الشــديدة(،  الحــادة  التنفســية  )املتالزمــة  الســارس 

للمتالزمــة  املســبب   --2 كورونــا  فيــروس  اســم  عليــه  أطلــق 

التنفســية الحــادة والشــديدة )Sars-COV-2(، و تــم اإلبــالغ 

مدينــة  فــي   2019 نوفمبــر   17 فــي  بــه  إصابــة  أول حالــة  عــن 

ووهــان التابعــة ملقاطعــة هوبــي بجمهوريــة الصيــن الشــعبية، 

حتــى  جديــد  مــرض  مــع  يتعاملــون  أنهــم  األطبــاء  يــدرك  ولــم 

جانفــي  شــهر  وبحلــول  العــام،  نفــس  مــن  ديســمبر  أواخــر 

مــن عــام 2020 أخــذ الفيــروس باالنتشــار الواســع – وســط 

كثيــر مــن الرعــب - وقفــز إلــى العديــد مــن الــدول فــي كل أرجــاء 

تســجيل  عــن  إال  االعــالم  وســائل  فــي  حديــث  وال  املعمــورة، 

أرقــام مقلقــة فــي صفــوف اإلصابــات والوفيــات جــراء العــدوى 

الفيــروس الخطيــر. بهــذا 

تتــراوح أعــراض كوفيــد 19 مــا بيــن بســيطة إلــى شــديدة وتشــمل 

الحمــى، القشــعريرة، والصــداع، والســعال، واحتقــان األنــف، 

والتهــاب الحلــق، وضيــق التنفــس، إلــى جانــب اإلســهال وفقــدان 

حاســتي الشــم والتذوق، وقد يتســبب املرض لبعض املصابين 

بالتهاب رئوي شديد وتكّون جلطات دموية تهدد حياة األنسان 

وقــد تف�ســي بــه إلــى الوفــاة، كمــا تكمــن خطــورة هــذا الفيــروس 

بأنه شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من 

خالل تطاير قطرات الرذاذ الصغيرة املنبعثة من األنف والفم 

عنــد الســعال أو العطــس، وحتــى عنــد ملــس األســطح والوســائل 

امللوثة بالفيروس.

الحيــاة  مالمــح  مــن  الكثيــر  الوبائيــة  األزمــة  هــذه  غيــرت 

املعهــودة، وألقــت بظاللهــا علــى املنظومــة الصحيــة للكثيــر 

ســير  وأربكــت  الثالــث،  العالــم  دول  خاصــة  الــدول  مــن 

فــرض  الــذي  املؤسســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، األمــر 
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حتميــة تبنــي بعــض االجــراءات الوقائيــة، والتدابيــر الصحيــة 

وتطويــق  الجائحــة  زحــف  مــن  الحــد  بهــدف  االســتعجالية 

أو  لإفــراد  الشــخ�سي  املســتوى  علــى  ســواء   االنتشــار  بــؤر 

االجتماعــي، وأيضــا وفــق مــا يتــالءم مــع خصوصيــات األماكــن 

التــي يعملــون فيهــا حفاظــا علــى ســالمتهم وســالمة األشــخاص 

تعطيــل  غيــر  ومــن  جهــة،  مــن  معهــم  يتعاملــون  الذيــن 

أخــرى. جهــة  مــن  املهنيــة  الحيــاة  وســيرورة  ملصالحهــم 

اعتمــدت  العالــم  بلــدان  مــن  العديــد  غــرار  علــى  والجزائــر 

جملــة مــن االجــراءات والبروتكــوالت الصحيــة التــي تضمــن 

فــي مختلــف  ســالمة األفــراد والســير الحســن للجانــب املنهــي 

القطاعــات واملؤسســات، وبهــذا الصــدد قــررت وزارة التعليــم 

شــامل  صحــي  بروتكــول  اعتمــاد  العلمــي  والبحــث  العالــي 

ودعــت كافــة رؤســاء ومــدراء املؤسســات الجامعيــة والبحثيــة 

إلــى تطبيقــه، تبعــا ملــا جــاء فــي التعليمــة التــي بعــث بهــا األميــن 

حفــظ  بتعليمــات  واملتعلقــة  العالــي  التعليــم  لــوزارة  العــام 

واحترامهــا  اعتمادهــا  الواجــب  الســالمة  وقواعــد  الصحــة 

املؤسســات. هــذه  داخــل 

وعلــى إثــر ذلــك تــم تشــكيل لجنــة محليــة علــى مســتوى مركــز 

البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة تســهر علــى 

الصحــي،  البروتكــول  هــذا  فــي  الــواردة  التعليمــات  تطبيــق 

واتبــاع التدابيــر الوقائيــة الالزمــة ضمانــا لســالمة املوظفيــن 

جانــب  إلــى  املركــز،  مســتوى  علــى  للعمــل  الحســن  والســير 

بمســتجدات  املرتبطــة  واألرقــام  البيانــات  ومتابعــة  رصــد 

الوضعيــة الصحيــة وارســالها بشــكل دوري للجهــات الوصيــة 

املكلفــة بمتابعــة تطــورات هــذا الوبــاء علــى مســتوى املديريــة 

العامــة للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي واالبــالغ عــن 

أي طــارئ صحــي مســتعجل ناتــج عــن تفاقــم األزمــة الوبائيــة 

الالزمــة. التدابيــر  التخــاذ 

رغم أن هذه الجائحة تجاوزت الســنتين منذ تفشــيها إال أنها 

مازالــت تفتــك يوميــا بــأرواح البشــرية فــي كل أنحــاء العالــم، 

وحتــى كتابــة هــذه األســطر تــم احصــــــاء 412 مليــون إصابــة 

 our world in و 4.82 فــي صفـــــوف الوفيــات حســـــب موقــع

االجــراءات  واتبــاع  الحمايــة  أســباب  اتخــاذ  وتبقــى   ،   data

القنــاع  وارتــداء  والتعقيــم  التلقيــح  فــي  واملتمثلــة  الوقائيــة 

لتفــادي  األنجــع  الســبيل  الجســدي،  والتباعــد  الواقــي، 

الفيــروس. بهــذا  االصابــة 

  ابتسام ستر هللا
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سندت إليه أمانة املركز فكان أهال لها
ُ
»محند قا�سي« ....... رجٌل أ

الـسيـــد: »محـنــــد قـــــا�سي«: مـتـــحصل علــى شــهادة ليســانس فــي 

الحقــوق، أربعــون عامــا مــن العطــاء، رفيــق الــدرب اإلداري 

لألســتاذ »عبــد الرحمــان الحــاج صالــح« -رحمــه هللا-، وهــو 

كثيــرا مــا ردد: »لقــد كان األســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح 

لــــكـنــــه رزقـنــــي  تـعالـــى ولــدا ذكــــــــرا،  لــم يرزقنــي هللا  لــي:  يقــول 

بــــــك، أنـــت ولــــدي!«.  ولقــي فــي حياتــه املهنيــة الطويلــة قامــات 

علميــة وطنيــة ودوليــة، تعامــل معهــا األســتاذ الراحــل عبــد 

للمؤسســة  الســفير  نعــم  فــكان  صالــح،  الحــاج  الرحمــن 

البحثيــة التــي خدمهــا بــكل حــب وإخــالص وتفانــي، بعيــدا عــن 

والضوضــاء. األضــواء 

محطــات  علــى  عيــان  شــاهد  قا�ســي«:  »محنــد  الســيد:     

بــــــدأ  بالجزائــر؛  اللســاني  البحــث  تاريــخ  فــي  تاريخيــة فاصلــة 

العلــوم  بـ»معهــد  املا�ســي،  القــرن  سبـعـيـنــــيات  فــــــي  عــمــلــــه 

اللســانية والصوتيــة« الــذي تحــول ســنة 1986 إلــى »وحــدة 

إعــادة  بعــد  اللغــوي«  والتبليــغ  اللســان  علــوم  فــي  البحــث 

هيكلــة وتنظيــم »جامعــة الجزائــر« التــي كان املعهــد تابعــا لهــا، 

ثــم إلــى مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، 

.1991 فــي عــام 

الســيد: »محنــد قا�ســي«: حينمــا ُعــرض عليــه منصــب األميــن 

يــوم حســم  وذات  ســنوات،  ثــالث  مــن  امتنــع ألكثــر  العــام، 

األســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح األمــر قائــال: » قا�ســي، 

ملــاذا تتهــرب مــن هــذا املنصــب؟!  ألســت تعمــل عمــل األميــن 

العــام منــذ عــدة أعــوام؟ البــد لهــذا الجهــد أن يثمــن«، وهكــذا 

التــي  املســؤولية  تحمــل  علــى  محنــد  قا�ســي  الســيد  وافــق 

استشــعر ثقلهــا، وتجشــم عناءهــا بحكمــة وصمــت واقتــدار، 

علــى امتــداد عقــود. 

يــعــمــــل  لــم يكــن مســؤوال إداريــا    الســـيد: »مـحــنـــد قــاســــي:  

لســاعات محــددة مقابــل أجــر مــادي عــادل، بــل كان إنســانا 

شــغوفا بالعمــل، لقــد ســكنه حــب العربــيـــــة والــــــمركز، فــكان 

يرعــاه كمــا يرعــى الوالــد ولــده، والبســتاني حديقتــه، والفنــان 

لوحتــه، يهتــم بمرافقــه، كمــا يهتــم بملفاتــه اإلداريــة، يســهر 

املركــز  يفقــد  ال  أن  علــى  ويحــرص  بنفســه،  �ســيء  كل  علــى 

بريقــه وإشــعاعه، وأن ال تمــس ســمعته، ولــو كان ذلــك علــى 

حســاب راحتــه الشــخصية، فكــم بقــي إلــى ســاعات متأخــرة 

مــن الليــل منهمــكا فــي عملــه، وكــم ضحــى بإجازاتــه الســنوية 

لصالــح املركــز والعربيــة.

   بحــب وإخــالص ال تخطئهمــا العيــن، لــم يمنعــه كبــر الســن 
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وحالوتــه   وتقلباتــه  الزمــان  ظــروف  تثنــه  ولــم  العطــاء،  مــن 

التفانــي  بيــن  فجمــع  وواجبــه،  بمهامــه  القيــام  عــن  ومرارتــه 

والعطــاء الخالــص، والتواضــع واألمانــة فــكان أهــال ملنصــب 

ــى.
ّ
العامــة، فكّفــى ووف األمانــة 

مــن  وخالطــوه،  معــه  عملــوا  مــن  شــهادات  أجمــع  وقــد     

أخالقــه،  دماثــة  علــى  املستخدمــــــــين،  وعـــــــموم  املسؤوليـــن 

واملبــادرة  املســؤولية  بــروح  وتحليــه  وتضحياتــه،  وتفانيــه 

والتعــاون.

   وقد عبر السيد »محند قا�سي« عن خالصة خدمته ملركز 

البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة بقولــه: »لقــد 

بذلــت جهــدا كبيــرا مــن أجــل نجــاح هــذا املركــز، وحرصــت 

علــى خدمتــه، وكرســت كل حياتــي خدمــة لــه وللتعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي، ألّن املركــز جــزء منــي. دافعــت عليــه بيــدي 

علــى  بعملــي  أقــوم  أن  أجــل  مــن  كثيــرا  وعانيــت  وبأفــكاري، 

أكمــل وجــه«.

  فهنيئــا للمركــز بأمثــال هــؤالء الرجــال، وهنيئــا للعربيــة بابنهــا 

البــار الســيد قا�ســي محنــد الــذي لــن توفيــه هــذه الصفحــات 

عقــود  أربعــة  بتفاصيــل  اإلحاطــة  يمكنهــا  وال  حقــه،  بعــض 

مــن  اعتــراف وتقديــر  التفاتــة  مــن حياتــه، ولكنهــا  لهــا  وهبهــا 

جيــل جديــد يحمــل املشــعل، ويعاهــد هــؤالء الصادقيــن بأنــه 

ســيبقى مشــتعال منيــرا مــا بقيــت الســموات واألرضيــن.



37

إحتفاًء بترقيتهم لرتبة مدراء بحث

املركز يكرم إطاراته

وقدرهــم  بمكانتهــم  واالعتــراف  الباحثيــن،  تكريــم  يعتبــر  

بعــه املركــز العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، 
ّ
نهجــا يت

كونهــم ركيزتــه وعمــاده، فــي هــذا االطــار  تــم صبيحــة الثالثــاء 

28 ديســمبر 2021 بمقــر املركــز بوزريعــة، تكريــم الباحثيــن 

الذيــن تمــت ترقيتهــم إلــى رتبــة مديــر بحــث، ويتعلــق األمــر بــكل 

مــن الدكتــور الباحــث »كمــال فــرات«، والباحثــات  » حبيبــة 

بودلعــة«،   »كريمــة أوشــيش«، »فوزيــة بــداوي«.

عمليــة  ضمــن  تمــت  املبــادرة  هــذه  أن  اإلشــارة،  تجــدر 

اســتكمال إجــراءات انتخــاب رئيــس املجلــس العلمــي للمركــز 

الباحثــة  انتخــاب  عــن  أســفرت  والتــي  الجديــدة  عهدتــه  فــي 

املنتخبيــن  األعضــاء  بحضــور  وذلــك   ، بودلعــة«  »حبيبــة 

وتلمســان.  ورقلــة  البحــث  ووحدتــي  املركــز  مــن  ســابقا 

الباحث: كمال فرات                                                        

الرتبة: مدير بحث                                                             

مدير قسم التبليغ املنطوق 

وعلم امراض الكالم                    

الباحثة : بداوي فوزية                                                                       

الرتبة: مدير  بحث                                                                                          

باحثة دائمة/ قسم التبليغ 

املنطوق وعلم امراض الكالم                    

  الباحثة : حبيبة بودلعة

  الرتبة : مدير بحث

مدير قسم اللسانيات العربية

 واملعجميات واملصطلحات العربية

الباحثة : أوشيش كريمة

 الرتبة: مدير بحث   

مدير قسم تعليم اللغة العربية

 والتعليم املقارن للغات

لبيبة لعمايرية
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إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد

د. يوسف وغليس

منشورات االختالف - الجزائر - 2009

»املصطلحــات خالصــات الُعــالم، ُرحــاق املعــارف، ورحيقهــا املختــوم، هــي أبجديــة التواصــل 

املعرفــي، ومفاتيحــه األولــى ...«

•••••

 لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب

محمد خطابي - املركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - املغرب - 2012 )ط3(

»... حيــن يرتكــز االهتمــام مــن القــارئ علــى مــا يكــون خلــف االتســاق أي مــا هــو خلفــه مــن 

إلــى  النص/الخطــاب  اتســاق  مــن  ينتقــل  هــذا االهتمــام  فــإن  ابتكاريــة،    إبداعيــة  قصديــة 

النــص« بنــاء انســجام  فــي هــذه الحالــة يعيــد  انســجامه، أي أن املتلقــي، 

�ق �ي �ن
�ق م ال�ق اه�ي لم�ن

ل
�ق  ر�ي

�ش م ال�ن حب
مع

 la( اســتدعى تشــعب مياديــن العلــم الواحــد وتخصصهــا اســتحداث مصطلحــات جديــدة نذكــر منهــا مصطلــح القاموســية

dictionnairique(  الــذي ظهــر حديثــا ليتقابــل مــع مصطلــح الّصناعــة املعجميــة )la lexicographie( ، ظهــرت املقابلــة بيــن 

املصطلحيــن عنــد بيرنــار كيمــادا  )Bernard Quemada(واملــراد بالصناعــة املعجميــة األبحــاث التــي تؤســس للمعاجــم ســواء 

تعلقــت بالبنيــة الكبــرى أو الصغــرى فــال يكــون الغــرض منهــا تجاريــا بــل علميــا، وال ينتــج عنهــا قامــوس بالضــرورة، فــي حيــن تتعلــق 

القاموســية باإلنجــاز الفعلــي للقامــوس وإخراجــه فــي شــكل منتــوج يوّجــه إلــى فئــة مســتهدفة.

عناوين مختارة من مكتبة املركز

بين الصناعة املعجمية والقاموسية

�ق العدد �ب مك�ق
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توحات اللغوية انتشار اللغة العربية ووالدة اللهجات في القرن األول الهجري
ُ

الف

محمد الشرقاوي - دار التنوير - بيروت - القاهرة - تونس - 2013

» يقــدم هــذا الكتــاب نظريــة متفــردة فــي التاريــخ لواحــدة مــن أهــم مراحــل اللغــة العربيــة هــي الفــرن 

األول الهجــري، يتتبــع املؤلــف رحلــة الفتوحــات اللغويــة التــي اســتبدلت اللغــات القائمــة فــي البلــدان 

املفتوحــة باللغــة العربيــة«

•••••

تدريس فنون اللغة العربية

د. علي أحمد مدكور - دار الفكر العربي - القاهرة - 2014

ــف ليســتفيد منــه طــالب كليــات التربيــة، 
ّ
» هــذا كتــاب فــي تدريــس فنــون اللعــة العربيــة ومهاراتهــا، أل

وكليــات املعلميــن علــى اختــالف مســتوياتهم، وكذلــك املتخصصــون واملهتمــون  باللغــة العربيــة علــى 

تنّوع مشــاربهم«

•••••

التوسع في املوروث البالغي والنقدي دراسة مفهوم اإلبداع باللغة عند العرب

د. حسين جدوانة – مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع - األردن – 2010

» هذه الدراســة موقوفة على مفهوم التوســع باللغة، وهو اإلبداع باللغة أي بواســطتها، وتتجاوز 

مــا ســماه يوســف بــكار األبــداع فــي اللغــة أي اإلبــداع فيهــا الــذي عرفــه العــرب نقــاًدا وشــعراء وأجــازه 

النقــد حيــن أخــذ بمبــدأ التوســع فــي اللغــة«

  ابتسام ستر هللا





،  شارع جمال الدین األفغاني ص.ب  225 الرستمیة- بوزریعة 16011. الجزائر

1, rue Djamel Eddine al-Afghani B.p 225 Rostomia – Bouzaréah, 16011. Alger

E.mail: contact@crstdla.dz. E.mail: Nachriat.Eldhad@crstdla.dz

023 18 00 97 : Fax/الفاكس 023 18 00 95 : Tel/الهاتف

1

     نشــرية إعالميــة تصــدر عــن مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، بمعــدل عــدد كل أربعــة 

أشــهر، ترصــد ديناميكيــة البحــث ومختلــف النشــاطات علــى املســتويين البحثــي واإلداري للمركــز ووحدتيــه 

بورقلــة وتلمســان.

مبــرزة  العلميــة،  وخدماتــه  عمومــا  للمركــز  االجتماعيــة  املرئيــة  تعــزز  اتصاليــة  دعامــة  الضــاد،  نشــرية     

مجهــودات القائميــن علــى مختلــف أقســامه لتحقيــق غايــة إنشــائه املتمثلــة فــي تطويــر اللغــة العربيــة وترقيتهــا.

    يتســع هــذا اإلصــدار الــدوري، ليقتــرب مــن صفــة املجلــة مقدمــا إســهامات املختصيــن والكفــاءات الوطنيــة 

فــي تطويــر اللغــة العربيــة. 

   تتوجــه نشــرية الضــاد للمهتميــن بنشــاطات املركــز والتطــورات التــي تعنــى بترقيــة اللغــة العربيــة، ويحتضــن 

طاقــم النشــرية بســرور املنتميــن للعربيــة الخادميــن لهــا، كل االقتراحــات واإلضافــات التــي تطــور خدماتــه.

لـو مل تُكْن أمُّ اللغـاِت هَي املُنى
                                         لكرسُت أقالمي وِعفُت ِمدادي

       
 

لغـٌة إذا وقــعـْت عـىل أسامِعنا
                                         كــانـــْت لـــنا برداً عىل األكباِد

 
 

سـتظـلُّ رابــطـًة تــؤلّـُف بيننا
                                         فهــَي الرجـــاُء لناطـــٍق بالّضــاِد*

*حليم دّموس ( 1888-1957)، ولَد يف زحلة، عاش يف الربازيل وتويف يف دمشق


