بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .1بدايةً نود أن تعطينا نبذة عن المغة العربية وأهميتها.

لغتنا العربية َّ
شرفها اهلل عز وجل بأن جعمها لغة القرآن ،قاال تعاال " :وكاذل جعمنااق قرآنااً

عربياً لعمكم تعقمون" ،وهي لغة الحديث الشريف ،ولغة أهل الجنة ،ولغة الثقافة والحضارة ،وسعت

بكال مااا

كتاا اهلل لظاااً ومعنا ً  ،وهاي التاي ماا عجازت يومااً عان إماداد أهال العمام والثقافاة وا د
احتاجوا من ألظاا ومعان ،فهي كاالبحر الظيااا الاذي ت تتوقاف أمواجات وت تنقطاا يا ارتات ،وهاي
كمااا رآهااا م ااطظ

متمي اًز قا ماً ب

ا

ااورة وجااود ا مااة بأفكارهااا ومعانيهااا وحقااا ي نظوسااها وجااوداً

ااادي الرافعااي

ت؛ فهي قومية الظكر تتحد لها ا مة في

ماان المااادة ،والدقااة فااي تركيا

ور التظكير وأسالي

أ اذ المعنا

المغااة دلياال عما دقااة الممكااات فااي أهمهااا ،وعمقهااا هااو عمااي الاارو

ودليل الحس عم ميل ا مة إل التظكير والبحث في ا سبا

والعمل ،وكثرة مشتقاتها برهان عم

نزعة الحرية .وي ِّدي هذا القول ما منامت حافا إبراهيم عم لسان المغة حين قال-:
وس ا ا ا ا ا ااعت كت ا ا ا ا ا ااا

وما ا ا ااا ضا ا ا ااقت عا ا ا اان آي با ا ا اات وعاا ا ا ااات

اهلل لظاا ا ا ا ا ا ااً و ايا ا ا ا ا ا اةً

وتنس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايي أس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااما لم ترع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات

فكيا ااف أضا اايي اليا ااوم عا اان و ا ااف آلا ااة

فها ا اال سا ا ااالوا الغا ا ا اوا

أنا ا ااا البحا ا اار فا ا ااي أحشا ا ااا ت الا ا اادر ك ا ا اامن

عا ا اان

ا ا اادفاتي

وماان هنااا تكماان أهميااة المغااة العربيااة فااي أنهااا تع ا يد وساايمة لتشااكيل الثقافااة وتحديااد الهويااة وبنااا

الش

ية.

 .2ما السب

الطال

في قمة إقبال الطمبة عم ت

المغوية ،أم

المغة العربية ،هل هاذا ناابا مان نقا

عوبة في المغة نظسها؟

قااد يع ااود ف ااي ج ااز من اات إلا ا ض ااعف إمكان ااات الطالا ا

الر يس ،كما أنت ت يعود إل

 سوي العمل الذي كان يطمالعمل ن

المغوي ااة ،ولك اان ل اايس ه ااذا الس ااب

عوبة في المغة نظسها ،وانما يعود إل سببين هما-:
ت

عينيت عند ا تيار الت

 -وفرة ال ريجين من هذا الت

ات أ رى ير المغة العربية ،والطال

سابقاً.
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.

إمكاناات

يضا فر ة

 .3ما تداعيات ذل عم المغة العربية؟

من الطبيعي أن اإلقباال عما المغاة العربياة يوساا مان دا ارة اإلهتماام بهاا ،ويجعمهاا محاط

ا ناار ،ويقوي دعا م وجودها ،واستمرارها ،ويوسا انتشارها ،وهو بال ش يعد دماة لمغاة القارآن

الكريم ولدين اإلسالم العايم.

وفا ااي المقابا اال فا اامن اإلحجا ااام عا اان د ارسا ااة المغا ااة العربيا ااة يا ااؤدي إل ا ا فقا ااد ا ما ااة لهويتها ااا

ويتضعضااا كيانهااا ،وتغتاار عاان تراثهااا ،وتعجااز عاان فهاام كتااا

م در عزها ،وسر أنظتها وكبريا ها.

 .4بالنسبة لهذا العاام هال هناا ارتظاا فاي أعاداد الطمباة المت
نق

.

ربهااا (الق ارآن الك اريم) الااذي هااو
اين فاي قسام المغاة العربياة أم

فااي هااذا العااام ازداد إقبااال الطمبااة عم ا قساام المغااة العربيااة ،وذل ا لمتوسااا الااذي قاماات باات
عاادد كبياار ماان ريجااي المغااة العربيااة فااي

و ازرة التربيااة والتعماايم مشااكورة ،والااذي أدى إلا اسااتيعا

مدارسها وكذل وكالة الغوث.

 .5ما اإلنجازات والظعاليات التي قام بها قسم المغة العربية؟
لقد قام قسم المغة العربية بمنجازات هامة منها-:

 وضاا طاة أكاديميااة محكماة تأ اذ عما عاتقهاا ت ااحيي ال مال الاذي لحااي بطالاأثنااا تعميماات ا ساسااي مااا قباال الجامعااة فااي طااة واعيااة واثقااة تتنااا م فيهااا ا

المعا رة ..من الل تأكيدق عما أهمياة العربياة الظ اح فاي ال طاا
م اان جه ااة ،واطالع اات عما ا آدا

المغ ااات ا

ااالة مااا

الثقاافي والعمماي

اارى وثقافته ااا واتس ااتظادة منه ااا ف ااي

إنسان فمسطيني قادر عم اإلبدا والعطا والتحدي.

العماام

اايا ة

 أم ا ااد قساا اام المغا ا ااة العربياا ااة المجتماا ااا الظمس ا ااطيني بالكظ ا ااا ات العممي ا ااة الالزم ا ااة لمماا اادارسوالمؤسسات الثقافية والجمعيات ا دبية والعممية.

 أقام قسم المغة العربية العديد من الندوات والمؤتمرات وا نشطة الثقافية والمقا ات ا دبياة،وماان أمثمااة ذل ا المااؤتمر ا ول بعن اوان " النحااو العربااي– مشااكالت وحمااول" عااام 1997
والمؤتمر الدولي الثاني العام لمغة العربية بعنوان" :قضايا ا د

والمغة العربية والتحديات

المعا رة" والذي انعقاد فاي الظتارة الواقعاة باين  /25 – 23اظر1421 /ه ا الموافاي -27
2222/5/29م ،وسا ااينام القسا اام بمشا ااي ة اهلل يوم ا ااً د ارسا ااياً حا ااول شا ااعر الا اادكتور الشا ااهيد
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الشاعر "إبراهيم المقادمة" في الذكرى ا ول تستشهادق بتااري 2224/3/8م ،وسيشاار
فيت مجموعة من عمما المغة العربية وا د .

ااناعة الثقافااة و اايا ة اإلنسااان الظمسااطيني فقااد سااعت

 -نا ا اًر هميااة المغااة العربيااة فااي

الجامعة اإلسالمية في تطوير القسم وتشجيا الدارساين فيات حياث منحات طمباة قسام المغاة

العربيااة ت

ا

آدا

إعظااا بمقاادار  %52ماان الرسااوم الد ارسااية لمحا اامين عما نساابة

 %65في الثانوية العامة.

 -وض ااا القس اام ط ااة لظ ااتي ت

جدي ااد "المغ ااة العربي ااة وال ااحافة" يجم ااا ب ااين المه ااارة

اا

المغوية ،وا دا الظني ال حظي ،وقد قدم ا وراي الالزمة لمتعميم العالي وينتار الموافقة.

 قام القسم بظتي برنامج لمماجستير عام 2222م في المغاة العربياة ،وذلا لتعزياز الكظاا اتالعممية في المجتما الظمسطيني ،وقد مني القسم عدداً من الطمبة هذق الدرجة العممية.

 لمقسم طة طموحة تفتتا برنامج الدكتوراق وذل تمتالكت اإلمكاناات الالزماة مان حياثالهي ااة التدريسااية المؤهمااة والم ااادر العمميااة المطموبااة لمبحااث والد ارسااة ،وقااد قاادم القساام

ال طط الالزمة لذل  ،وينتار موافقة التعميم العالي.
 .6هل من كممة توجهها إل الطمبة ب

و

هذا الموضو ؟

أقول بنا ي الطمبة بأن يستشاعروا عاماة هاذا الت

اتنتسااا

إلا هااذا القساام هااو تعميااي ا

ا

المنبثاي مان عاماة المغاة العربياة ،فامن

ااالة ،ون ارة لمغااة ول مااة التااي تعااد هاادفاً لكاال مسااتعمر
عان لغتات كاان مان الساهل عميات أن يتحاول عان

لمنيل منها ،فمذا ما تحقاي لات ذلا وتحاول الشاع

أفكااارق وعواطظاات آمالاات ،واتنقطااا عاان ماضاايت التميااد ،فتمزماات الذلااة ،ويمحقاات الهاوان؛ ناات مااا ذلاات
لغة شع

إت ذل ،وت انحطت إت كان أمرق في ذها

3

وادبار.

