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استـــــهالل
حد
العر ّبية  ...هذه الّلغة المتناهية الجمال ,التي كادت تبلغ ّ

صم ,لحاجات خبيثة في نفوسهم ,يتّهمونها
الكمال؛ والتي ال يبرح َ
الخ ْ

تزداد
البر والعناية لكي
َ
بالقصور ...تحتاج من أهلها إلى شيء من ّ
كل المعاني الجديدة ,والمفاهيم الحديثة؛
بهاء وجما ً
ال ,وكي تَ َس َع ّ
ً
أي لغة عالمية أخراة.
َ
فتشمخ جنباً لجنب مع ّ

شعبيًا ,لم تأ ُل جهدًا في العناية بهذه الّلغة
رسميًا
ائر,
ّ
ّ
والجز ُ
وتطويرها ورعايتها ...ولو نظر ناضر ,بعين ًّ
ص َفة ,في أمر هذي
الن َ
العر ّبية وحالها؛ وكيف كانت عام اثنين وستين وتسعمائة وألف ,وعام

طور الذي حدث في االستعمال
ألفين في الجزائر َل ّ
تبين له ّ
أن التّ ّ
والتّعميم والتّرقية لدى الجزائرّيين كبير...

اجبنا معًا ـ دأبنا على
ّ
كننا ,نحن الجزائرّيين ـ وذلك حقنا وو ُ

أقل؛ مع ما نعلم ,أثناء
السعي إلى استثمار نتائج أعمالنا في زمن ّ
ّ
بأن هناك نوعاً من الحنين المفرط ,لدى بعض المواطنين
ذلكّ ,

ولعل ذلك أن
الجزائرّيين في ال ّشارع ,إلى استعمال الّلغة األجنبية.
ّ
أن الرِق َّي
ي ,وا ّما غلى ّ
توهِم ّ
إما إلى نقص في الوعي الحضار ّ
يعود ّ
شخصية ال ّشخص ّإنما يكمن في اللّغة األجنبية:
ي في
ّ
الحضار ّ
طعًا ,ورديئًا مهينًا؛ ال في استعمال العر ّبية التي يجب
ال متق ّ
استعما ً

أن تكون من أجمل لغات العالَم وأرقاها ح ّقاً...

أن الّلغة العبرّية التي
ّ
ونود أن نهمس في آذان بعض مواطنينا ّ

الصلوات والمقابر أمست
كانت منذ نصف قرن فقط لغة والبيع و ّ
اليوم لغة البحث واإلعالم والتَّدريس في هذا الكيان الذي يقال له
كل نحوها لّلغة
أن العبرّية مدينة دينون ًة كامل ًة في ّ
إسرائيل ...مع ّ
اليهود
النحو
العر ّبية ,كما نعرف ذلك دراسة .وكما ُيقر به
ُ
علماء ّ
ُ

بخاصة ,في اتّحاد
بعامة ,والجزائرّيون
ّ
ُ
أنفسهم ...أفال يف ّكر العرب ّ

ال ُيحت َذى في فعل الخير ,وفي إنجاز اْل َمآثر؟...
اآلخرين مها ً

الرابع من مجلّة اللّغة العر ّبية ْنزَدفه إلى القراء
وهذا العدد ّ

اده رعيل
المهتمين ,والعلماء والباحثين ...وقد أسهم في تحرير مو ّ
و ّ

من علماء العر ّبية
ومفك ِِريها ,من بالد المغرب ,وبالد المشرق معاً
ً
أدل
بهين وليس ّ
 .وكان تحقيق هذه الغاية في نفسها أم اًر ليس علينا ّ

الناشئة التي ال
على ذلك ,إال ثقة العلماء العرب ,في هذه المجلة ّ
تحقيقه,
نتشوق
قني الذي
َ
تزال تُّب َدعُ في سبيلها إلى ّ
ّ
قي التّ ّ
الر ّ
المطبعية التي
يتمحض لألخطاء
ونستشرف إدراكه؛ وخصوصاً ما
ّ
ّ

االستثنائية التي
الرغم من الجهود
ّ
ال تفتأ تالحقنا كاللّغة؛ وذلك على ّ

النصوص الواردة في هذا العدد ,وفي األعداد
تُبذل في تصحيح ّ
التي سبقته أيضا...

قوية ,وعزيمتنا راسخة ,من أجل اإلسهام في ترقيه
إرادتُنا ّ
اللّغة العر ّبية ,مع الهيئات األخر ِ
المخو ِل لها ذلك ,بكل الوسائل
ى
َّ
فصلية أن يكون من
الممكنة؛ ولعل نشر مقاالت وأبحاث في مجلّة
ّ

نود تسخيرها لتحقيق بعض غايتنا
بعض هذه الوسائل التي ّ
الحضارّية.

عبد الملك مرتاض
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ّ
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