و2017  يىَيى-  انعدد انرابع- يجهة جايعة انسالو
.السياسة اللغوية ودورها في إحياء لغة األمة
*

 عمارية حاكم.د

Abstract
It seems to be very important to elaborate a united Linguistic Arab Policy which
can make Arab native speakers be on harmony either in the same country or
between Arab countries themselves. This Arab policy should assure the
competence of the Arabic Language to be the Language of Science, Literature,
Arts... as it was centuries before in the time of Khawarismi, Ibn Haytham, Abas
Ibn Fernas, Ibn Sina, Ibn Khaldoun, Ibn Rochd...ect. This Arab Policy should
promote a program that can further the aims and make the Arab Language in
forefront with other foreign languages especially with the wild use of
technologies in different domains which requires the development of learning
and education and modern skills pushing it into progress by establishing a
united Arab complex of terminologies.
Multilingual becomes a necessity and allows us to be wild opening on the other
side of the world and leads us to an efficient communication with the others. As
it is shown in the Holy Quran” ويٍ آياته خهق انسًاوات واألرض و اختالف أنسُتكى وأنىاَكى
 وقىل هللا تعانى يا أيها انُاس إَا خهقُاكى يٍ ذكر.  من سورة الروم22  اآلية.ٍإٌ في ذنك أليات نهعانًي
13 سورة الحجرات اآلية.”وأَثى وجعهُاكى شعىبا و قبائم نتعارفىا
In this paper we are going to shed light on how we can establish this policy in
the Arab countries and suggesting some solutions that we can see them very
useful.

. التكاصؿ المغكم: االختصاص. جامعة الدكتكر مكالم الطاىر سعيدة الجزائر:* المؤسسة
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الممخص:
لقد أصبح مف الضركرم رسـ سياسة لغكية عربية مكحدة ،لتحقيؽ

االنسجاـ بيف الناطقيف بيا كتقميؿ التناقضات كتيسير التناقضات داخؿ الدكلة
الكاحدة أك في دكؿ المجمكعة المغكية الكاحدة ،كمف شأف السياسة المغكية أف
تعمؿ كتؤكد عمى صبلحية المغة العربية ألف تككف لغة لمعمكـ كاآلداب كالفنكف

كاالجتماع كما كانت في عصكرىا األكلى ،فقد قدمت العربية لمحضارة اإلنسانية

الكثير مف العمكـ؛ كاألرقاـ الحسابية ،كالرياضيات (الخكارزمي) ،كالجبر

كالكيمياء (ابف الييثـ) ،كالطيراف (عباس بف فرناس) ،كالطب (ابف سينا) ،كعمـ
االجتماع (ابف خمدكف) ،كنظرية المعرفة (ابف رشد) ،كأرقى الشعر (الشعر

الجاىمي) ،كما قدمت العربية في ظؿ اعتناؽ اإلسبلـ آفاؽ العمـ التجريبي (عمـ

األجنة).

كعمى ىذا األساس يجب عمى سياستنا في الكطف العربي أف تؤسس

لمنيج يحقؽ األىداؼ كالغايات لؤلمة العربية جمعاء ،حيث يجعؿ العربية لغة
جديرة بالدخكؿ إلى ميداف سباؽ المغات الدكلي خاصة مع ظيكر الكسائؿ

كالكسائط التكنكلكجية الحديثة التي يجب استثمارىا كإستراتيجيات تعميمية كتثقيفية

كتكاصمية لكؿ جزء مف العالـ العربي ،كىذا يتطمب - :تأصيؿ كتطكير التعمـ

كالتعميـ كالمناىج – ربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ (ربط األجياؿ بالتراث) –
رسـ خطط منيجية دائمة كأخرل مرحمية مكاكبة لتطكرات العصر كمرتبطة

بنشاط العربي المتجدد – تحقيؽ سياسة لغكية فاعمة تعزز المغة القكمية –

التعريب الشامؿ لمتعميـ المدرسي كالجامعي – إنشاء المجمع المغة العربية القكمي

– تكطيف البحث العممي المتقدـ في لغة األمة – تحرير خطابات صناع القرار
بالعربية الفصحى...
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كال يجب أف نخاؼ مف التعدد المغكم
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض
آي ِات ِه َخ ْم ُ
تعالىَ « :و ِم ْن َ
ق َّ َ َ
ِ َ لِ َك َ ي ٍت
ين » ،سكرة الركـ اآلية
ات لِّل ْم َالِ ِم َ
َ

ألنو قدر محتكـ استنادان إلى قكلو
ف أَْل ِس َن ِت ُك ْم َوأَْل َو ِان ُك ْم ۚ إِ َّن
َو ْ
اخ ِت ََل ُ
 ،22كال مف الميجات الكطنية كال

اء لغكيان كمكسبان ثمينان إلثراء معجـ
مف المغات األجنبية ،بؿ يجب أف نعد ىذا ثر ن
المغة ،كمنح فرصة لبلنفتاح عمى اآلخر لبلستفادة مف خبراتو كاالطبلع عمى

ُّها َّ
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم
أفكاره كمف أجؿ تحقيؽ غاية اهلل مف قكلو تعالىَ « :يا أَي َ
الن ُ
وبا َوقَ َب ِائ َل لِتَ َ َارُوا » ،سكرة الحجرات اآلية ،13
ِّلمن َ َك ٍتر َوأُنثَى َو َج َ ْم َنا ُك ْم ُ
شُ ً
كىي التكاصؿ بيف بني البشر حيثما كجدكا ،ىذا التكاصؿ الذم ال يككف إال
بالمغة التي تمثؿ شخصية الناطؽ بيا ،تقكل بقكتو كتضعؼ بضعفو ،كما تمثؿ

مقدرتو عمى المشاركة في بناء صرح الحضارة اإلنسانية ،كلف يتحقؽ ألم أمة

مف األمـ التقدـ بغير لغتيا.

ككفؽ ىذا الطرح سأعالج في كرقتي البحثية إف شاء اهلل كيؼ نستطيع

برسـ سياسة لغكية محكمة إحياء لغة األمة كالمحافظة عمييا ،رغـ رياح العكلمة
ككسائؿ االتصاؿ الحديثة التي أصبحت تخدـ لغات أجنبية أخرل في مقدمتيا

اإلنجميزية ،مقترحةن بعض الحمكؿ التي أراىا ناجعة انطبلقان مف كاقع المغة
العربية في عقر دارىا.
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تمهيد:
كميزه بيا عف سائر مخمكقات الككف،
مف اهلل عمى اإلنساف بالمغة ّن
لقد ّن
إف القرآف الكريـ آخر كتاب
كدعاه إلى تعمّنميا في كؿ الكتب ( السماكية ،حتى ّن

سماكم قد دعانا إلى تعمـ المغة في أكؿ آية مف أكؿ سكرة نزلت عمى سيد الخمؽ
محمد -صمى اهلل عميو كسمـ -سكرة العمؽ ،في قكلو تعالى« :ا ق َأْ
اسِم َرِّلب َك
ْر ِب ْ
ق ِْ
ان ِم ْن َعمَ ٍت
ق  ،اق َأْ
ُّك ْاْلَ ْك َرُم  ،الَّ ِ َعمَّ َم ِبا ْل َقمَِم َ ،عمَّ َم
ْر َوَرب َ
ق َ ،خمَ َ
الَّ ِ َخمَ َ
نس َ
اا َ
ِْ
ان َما لَ ْم َي ْ مَ ْم » 1فالمتعف في ىذه اآليات الكريمات يدرؾ أف القراءة ال
نس َ
اا َ

يككف إال بالمغة ،كىذه المغة
ا
ككؿ مف القراءة ،كالكتابة ال
تككف إال بعد الكتابةّ ،ن
يمكف اإلنساف مف امتبلكو ( ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ)؛ كىي
ىي إلياـ مف اهلل ّن
تمؾ االستعدادات الفطرية التي تكلد معنا لتيبنا القدرة عمى تعمـ أم لغة في

الككف.

عدة في نشأتيا؛ مف
مرت بمراحؿ ّن
كتشير معظـ الدراسات ّن
أف المغة قد ّن
آد َم
ككنيا محاكاة ،إلى ككنيا الىكتية ،أكجدىا اهلل ـ صداقا لقكلة تعالىَ « :و َعمَّ َم َ
اء ُكمَّ َها » 2إلى ككنيا كضع كاصطبلح مف قبؿ جماعة في بيئة معينة،
ْاْل ْ
َس َم َ
تطكرت المغة ،بؿ ككؿ
اختارت أسماء لمسميات كاتفقت عمى ىذا الكضع ،كىكذا ّن

المغات المكجكدة في العالـ؛ كاف كنا نحف كمسمميف ال نؤمف بأنيا كضع

مف بيا
كاصطبلح إيمانا مطمقا ،ألف المغة ىي مف آيات اهلل كمف مكاىبو التي ّن
طكرت
نتنكر لكؿ الدراسات
عمى اإلنساف؛ إال ّنأننا ال يمكف أف ّن
ّن
الجادة التي ّن

 -1سكرة العمؽ ،آيات .4 ،3 ،2 ،1
 -2سكرة البقرة ،اآلية .31
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مجاؿ البحث في المغة بكؿ مستكياتيا ،اؿصكتي ،كالنحكم ،كالتركيبي ،كالداللي
كالتداكلي .

ضرات القديمة إلى
كبناء عمى األىمية العظمى لتكاصؿ األجياؿ منذ الح ا

تعد المغة أرقى كأىـ كظائؼ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف
اليكـ كالى أجياؿ الحقةّ ،ن
بني البشر؛ لماذا؟ ألننا نستطيع تعمّنميا كتعميميا لآلخر؛ كألف االختبلؼ ىك سنة
السماو ِ
ات
مف سنف اهلل في ككنو كما ّن
آي ِات ِه َخ ْم ُ
أكد اهلل تعالى في قكلو « َو ِم ْن َ
ق َّ َ َ
ف أَْل ِس َن ِت ُكم وأَْلو ِان ُكم ۚ إِ َّن ِ َ لِ َك َ ي ٍت
َو ْاْل َْر ِ
ين» 1،ككذلؾ في
ض َو ْ
اخ ِت ََل ُ
ات لِّل ْم َالِ ِم َ
َ
ْ َ َ ْ
ُّها َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم ِّلمن َ َك ٍتر َوأُنثَى َو َج َ ْم َنا ُك ْم ُ
شُ ً
قكلو تعالىَ « :يا أَي َ
الن ُ
لِتَ َ َارُوا 2،»...فإف التعدد المغكم مكسب ثميف يجب استثماره في كؿ مجاالت
الحياة ،ك ّنأكؿ ذلؾ التعميـ ،ألف التعميـ ىك أس رقي األمـ كالحضارات ،كبو
تتطكر كؿ مجاالت الحياة؛ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،حيث

إف إدارة التعدد المغكم مف قبؿ سياسة لغكية مخطط ليا تساعد عمى إيجاد
ّن
مجتمع المعرفة القادر عمى القياـ بالتنمية البشرية ،كلكف ما مفيكـ التعدد
المغكم؟

 مفهوم الت دد المغو  :التعدد المغكم في أبسط تعريؼ لو ىك «استعماؿ أكثرمف لساف كاحد؛ أم استعماؿ أكثر مف لغة كاحدة؛ حيث نقكؿ؛ ىذا شخص
متعدد المغة؛ كىذا مجتمع متعدد المغة؛ أك معجـ متعدد المغة أك متعدد
المغات» 3.كألسباب تاريخية كجغرافية كسياسية كاستعمارية كتجارية كلسانية ،ال

 -1سكرة الركـ ،اآلية .22

 -2سكرة الحجرات ،اآلية .13
 -3عمي القاسمي  ،التعدد المغكم كالتنمية البشرية،
األمينة ،الرباط ،المغرب ،2013 ،ص.220
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يكجد في العالـ قطر مف األقطار يتكمـ أىمو لغة كاحدة فقط ،حيث معظـ

أقر بو
األقطار لغاتيا متعددة؛ كعمى ىذا األساس :فالتعدد المغكم قدر محتكـ ّن
ُم ًة و ِ
ُّك لَ َج َ َل َّ
اح َدةً ۖ َوََل
اء َرب َ
اهلل تعالى في قكلو عز كجؿ َ « :ولَ ْو َ
اس أ َّ َ
الن َ
ش َ
1
ين».
ون ُم ْختَمِ ِف َ
َي َالُ َ
كجدير بالذكر ّنأنو ال ينشأ مجتمع إنساني إال تككف المغة أداة نشأتو،
كسبب بقائو؛ كمف فضؿ اهلل تعالى عمى اإلنساف ىك منحو القدرة عمى اكتساب

لغة مجتمعق منذ الطفكلة أك أم لغة أخرل حتى كىك في سف الرشد مف خبلؿ

ممارسة االستماع كالقياس؛ فيخطئ ثـ يصيب كىكذا مع المحاكلة كالمداكمة
أف التعمـ في مرحمة
يتعمّنـ اإلنساف ليس المغة فقط إنما كؿ الحرؼ كالميف .إال ّن
زكد
الطفكلة ليس ىك نفسو في ّن
سف الرشد ،حيث ال تعكد تمؾ االستعدادات التي ّن

اهلل بيا اإلنساف حاضرة في متناكؿ يده؛ لذلؾ فإف تعمـ المغات األجنبية لمناطقيف
بغيرىا في سف الرشد كفي بيئة مختمفة أك في بيئة المتعمـ اليدؼ ليست سيمة،

كلذلؾ تعددت الطرؽ البيداغكجية لتعميـ المغات األجنبية؛ كطريقة الترجمة ،كتعمـ

القكاعد ،أك الطريقة السمعية البصرية ،كخاصة مع ظيكر الكسائؿ التكنكلكجية

حكلت العالـ إلى قرية حيث يمكف الحصكؿ عمى أم معمكمة في
الحديثة التي ّن
ظرؼ زماني قياسي جدا .دكف تعب كال سفر كال إنفاؽ مرىؽ.
ق ما ىك تجارم ،كمنيا
كتختمؼ الدكافع إلى تعمـ المغات األجنبية ،إذ مف ا

ما ىك ثقافي ،كمنيا ما ىك تبميغي ،كميما اختمفت الدكافع كتشعبت المآرب فإف

فف التربية؛ فكمما ازدادت التربية قمّنت الجرائـ 2،عمى رأم
فف ّن الحككمة ىك ّن
 -1سكرة ىكد ،اآلية .118
 ،P.236/569 ،Bntham .J .Prrinciple of moral (1789) 1823 -2نقبل عف ـ.ـ لكيس
(المغة كالمجتمع) تر :تماـ حساف ،عالـ الكتب القاىرة ،طبعة  ،2003ص.17
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العالـ بنتاـ ) (Benthamكىذا ىك اليدؼ الذم يسعى إلى تحقيقو معظـ محبي
السبلـ العالمي .كلكف السبلـ العالمي ال يتحقؽ إال بفيـ اآلخر ،حيث يجب ربط

الرقمي
كؿ منا باآلخر حتى ال نعيش في عزلة .كقد تغمّنبت كسائؿ االتصاؿ ّن
أف كؿ
عمى قيكد الكقت كالمسافة ،كىذا يجبرنا عمى التفاعؿ كالمشاركة ،خاصة ك ّن
التطكر التكنكلكجي الرقمي
أدل
المعمكمات أصبحت متاحة لكؿ الشعكب ،حيث ّن
ّن
إلى فتح آفاؽ جديدة لبلتصاؿ الجماىيرم .فتنكعت مصادر المعرفة كالمعمكمات
1

كتيسر اكتساب معارؼ إضافية.

 عولمة الثقا ة وتفاعل اْلجيال:أ .ال ولمة:
لمعكلمة مدلكالت لغكية متعددة ،فقد

سماىا بعض الميتميف

بالككنية) ،(Globalizationكبعضيـ اآلخر بما بعد اإلمبريالية

(Post

) impérialismأك ما بعد االستعمار ،كمنيـ مف ربطيا بالمشركع األمريكي
أف ىذا المشركع تعتبره
الجديد )(New america political project؛ عمى اعتبار ّن
ار عف طريؽ احتراـ مجمكعة مف قكاعد
أمريكا بأنو الييمنة التي تخمؽ استقر ان

المعبة الدكلية؛ كميما تعددت المفاىيـ ،فالعكلمة ظاىرة عالمية كاسعة أدت إلى

تكسعا يكما بعد يكـ ،إذ قم
إدماج المجتمعات الخاصة في مجتمعات تزداد ّن
ظاىرة التكحد اؿثقافي كاالقتصادم كالسياسي كاالجتماعي التي يشيدىا العالـ
اليكـ؛ إذف العكلمة ىي نظاـ عالمي جديد يقكـ عمى العقؿ اإللكتركني كالثكرة

المعمكماتية القائمة عمى المعمكمات كاإلبداع التقني غير المحدكد دكف اعتبار

 -1ينظر عبد الكريـ الدبيسي كزىير ياسيف الطاىات ،مقاؿ دكر كسائؿ االتصاؿ الرقمي في تعزيز
التفكع اؿثقافي مجمة االتصاؿ كالتنمية ،دار النيضة ،بيركت ،العدد  ،2012/6ص.24
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لؤلنظمة كالحضارات كالثقافات كالقيـ كالحدكد الجغرافية كالسياسية القائمة في
1

العالـ.

كالعكلمة مف كجية المنظكر العربي ىي « :نظاـ أك نسؽ ذك أبعاد
تتجاكز دائرة االقتصاد ،كأنيا نظاـ عالمي يشمؿ الماؿ كالتسكيؽ كالمبادالت

كاالتصاؿ كما يشمؿ مجاؿ السياسة كالفكر» 2،كبناء عمى أىداؼ العكلمة

أف
فالمبلحظ أنيا ّن
تركز عمى تبادؿ المعارؼ دكف قيكد ،كال يخفى عمى ذم عقؿ ّن
كؿ حضارة ليا عاداتيا كتقاليدىا ،كطقكسيا ،كمعارفيا ،كثقافتيا الخاصة بيا،

انطبلقا مف القيـ كاألخبلؽ ،كالديف ،كالمغة ،كالتاريخ كالعرؽ .ككؿ ىذه المنابع

أمة أك مجتمع.
تمثؿ الثقافة رمز ىكية كؿ حضارة أك ّن
ب .الثقا ة :الثقافة في أحد مفاىيميا العامة ىي الرؤية الشاممة لمحياة ،حيث

الديف كاألدب
تتألؼ مف مجمكعة مف المبادئ المستمدة مف مصادر ثبلثة ىيّ :ن

كالفف ،قذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تتألؼ الثقافة مف مجمكعة أفكار عامة

لكؿ مف
مف قبيؿ الحرية كالكطنية كالديمقراطية كالعدالة كالجماؿ كالفضيمة .إذ ّن
القيـ كاألفكار التأثير الباؿغ في تكجيو السمكؾ ،كفي رسـ صكرة مثمى لحياة

اإلنساف .كالتعميـ كالثقافة جناحاف لتنمية الفرد كتككيف قدراتو كسمككو كصياغة

فكره ككجدانو ،لنقؿ المعرفة مف العالـ الكبير إلى القاعدة الجماىيرية بمغة سيمة
كميسرة لمجميع.

3

 -1ينظر مقاؿ  ،عبد الكريـ عمي الدبيسي ،كزىير ياسيف الطاىات ،دكر كسائؿ االتصاؿ الرقمي في
تعزيز التنكع الثقافي ،ص.29-28

 -2محمد عابد الجابرم ،قضايا الفكر المعاصر ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط( 2ت).
 -3ينظر ،محمد شكقس الزيف  ،سؤاؿ الثقافة مف كجية نظر فمسفية ،مجمة عالـ المعرفة ،المجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت،ع/2ـ ،2014/43ص.181
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كلقد أخذت الثقافة مفاىيـ متعددة منذ عيد بعيد ،إذ يشكؿ مفيكـ

) (Cultureأحد األفكار الكبرل التي ساعدت البشرية عمى إنجاز الكثير مف
التقدـ العممي كالتطكر الفكرم ،فيي ذات طبيعة تراكمية كمستمرة تنتقؿ مف جيؿ

إلى جيؿ ،إنيا تمثّنؿ ميراثا اجتماعيا بكؿ منجزات البشرية .كتكجد في كؿ

المجتمعات البسيطة كالمعقدة ،المتقدمة كالمتخمفة ،كىي تؤدم كظيفة كبيرة في

تككيف الفرد كتكييفو مع الجماعة كتييئتو لمقياـ بكؿ النشاطات المنكطة إليو في

مجتمعو كباإلضافة إلى ذلؾ؛ فيي مفيكـ متعدد األبعاد ،كسيظؿ مفيكميا يشغؿ

ألف « لكؿ
مر الزمف ّن
العديد مف المفكريف السياسييف كالتربكييف كالمثقفيف عمى ّن
مجتمع ثقافة معينة ىي نتاج الفكر المجتمعي إضافة إلى كجكد إشكاليات لغكية،
1

كاشكاليات إيديكلكجية ،كاشكاليات تاريخية ،كأخرل تعميمية ثقافية».

المحرؾ األساس لنقؿ الثقافات مف
كميما تعددت المفاىيـ؛ تبقى المّنغة ىي
ّن
أكد ( تايمكر) عمى نقطتيف أساسيتيف
جيؿ إلى جيؿ ،كمف حارة إلى أخرل ،كلقد ّن

ىما :أننا نكتب الثقافة مف المجتمع الذم ننتمي إليو بكصفنا أعضاء فيو،

عدىا كقياسىا
أف الثقافة تتككف مف األشياء المادية التي يمكف ّن
كالنقطة الثانية ّن
كالمغة كالفنكف 2.حيث تحتؿ الثقافة النماذج التي يستعيرىا مجتمع ليستعيف بيا
في حياتو االجتماعية ،كتمؾ التي ينشئيا في بيئتو.

أمة
أف المغة ىي التي تنقؿ الثقافات ،يجب عمى ّن
اْلمة :عمى أساس ّن
كؿ ّن
المغة و ّ
أف تطكر لغتيا ،كأف تدافع عنيا ،كتحمييا مف كؿ خطر قد ييددىا ،فالمغة التي
ال تنتج كال تسكؽ بيا المعارؼ مصيرىا االنقراض كالتبلشي كالزكاؿ ،كالمغة

 -1ينظر ،عبد الكريـ الديسي كزىير ياسيف الطاىر  ،دكر كسائؿ اإلعبلـ الرقمي في تعزيز التنكع
الثقافي ،ص.27
 -2أحمد تركي ،الثقافة العربية في عصر العكلمة ،دار الساحي ،بيركت ،ص.15
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يعد الدفاع عنيا كاجبا تقتضيو
العربية مف بيف المغات السامية العريقة التي ّن
إف المغات ال تستعار أك
الضركرة الدينية ،كالسياسية ،كاالجتماعية كالثقافية « ّن
تستكرد مف خارج ،كما تستكرد السمع؛ إذ ىي قكاـ الشخصية الكطنية لكؿ شعب،

كمادة تراثيا الثقافي كمضمكنو ،فبل سبيؿ لشعب إلى التعبير عف شخصيتو إال
ّن
بمغتو الكطنية ،كال سبيؿ إلى حسف التعبير عنيا إالّن بتطكير لغتو بحسبانو تطكي انر

تتجرع لساف غيرىا
االحتبلؿ؛ أم
رديفان لثقافتو ،كاذا كاف لدكلة كاقعة تحت
ّن
1
تجرع ذلؾ أيضا».
مكرىة ،فبل شرعية إلكراه شعبيا عمى ّن
األمة ال يعني االنغبلؽ عمى
أف ّن
كتجدر اإلشارة إلى ّن
الدفاع عف لغة ّن

أم لغة
الذات ،كاّننما االنفتاح عمى لغة اآلخر تعمّنما كتعميما كثقافةّ ،ن
ألف تعمّنـ ّن
حد تعبير " كاتب ياسيف" ما المغة الفرنسية
أجنبية ىك مكسب ثميف كغنيمة عمى ّن
2

عدكىـ
إال غنيمة مف غنائـ الحرب ظفر بيا الجزائريكف بعد انتصارىـ عمى ّن

) (1966ىذا الكاتب الذم ما كاف يتقف المغة العربية ،لذلؾ كاف يكتب بمغة

يسمييا لساف الذئاب ،كبعد أف
كاف
االستعمار الفرنسي كبيا صاغ أدبو ،ؼ
ّن
إف الفرانكفكنية
دكف عبارتو المشيكرة « ّن
حصمت الجزائر عمى استقبلليا )ّ (1962ن
آلة سياسية تصنع االستعمار الجديد حتى تستمر تبعيتنا ،كلكف استخداـ المغة
الفرنسية ال يعني أف مف يستعمميا ىك عكف مف أعكاف السمطة الفرنسيةّ ،نإني
3

أكتب بالمساف الفرنسي كي أقكؿ لمفرنسييف إني لست فرنسيا».
 -1مقاؿ ،بياف المساف ،مجمة النيضة طباعة المعارؼ الجديدة ،الرباط،
ص.06

المغرب ،ع،2014/09

المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم (دراسة كتكثيؽ)  ،المركز العربي
 -2كنقبل عف  ،عبد السبلـ
ّن
لؤلبحاث كدراسة السياسات ،بيركت ،ط ،2014/1ص.13
 -3نقبل عف ،عبد السبلـ المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.13
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المجرد بإطبلؽ ،كىي المكجكد المبلزـ لنا في
إف المغة ىي الكائف
ّن
فإنو ال غنى لمعرب عف لغتيـ ،كال غنى لمغة العربية عف أبنائيا.
الكجكد ،لذا ّن
«فممعربية اؽبمية تاريخية كذاتية كبرل لمتفاعؿ مع معارؼ عصرىا كعمكمو،

عما فييا مف
كاستيعابيا كتكطمفىا معرفيا كمفيكميا كاصطبلحيا فييا ،ؼضال ّن
قابمية لتكليد كاشتقاؽ المفاىيـ كاالصطبلحات المناسبة لمتعبير عف المنتكج
المعرفي كالعممي العربي» 1،كلذلؾ فبل نيضة ممكنة لشعب إالّن بمغتو الكطنية،

يتـ أمر اإلنتاج ،كبسببيا يقكـ اؿتنظيـ
إذ تمثؿ المّنغة ثركة لؤلمـ ،إذ بالمغة ّن
كتنسيؽ التدبير ،كعبرىا ينتظـ التبادؿ في األسكاؽ كيتحقؽ التداكؿ في األعماؿ،
كثركة األمـ ال تتحدد بما تحت أيدييا مف مكارد في الفبلحة كالصناعة كالتجارة

كغيرىا مف األنظمة االقتصادية فحسب ،بؿ ّنإنيا تصدر أيضا عف مكارد إجرائية
2
مف أىميا كأثمنيا مكرد المغة.
كفي عيد الزراعة كالصناعة دعت كثير مف الدكؿ إلى تعمّنـ القراءة

كتطكر في االتصاؿ كالتعامؿ،
كالكتابة حتى يككف ىناؾ شعكر جماعي،
ّن
أف االتصاؿ المغكم كالمناىج االقتصادية متسانداف؛ ففي العالـ الحديث
«ككاضح ّن

التكسع في التعميـ النطقي كالكتابة مف أجؿ كجكد الكسائؿ المادية
لـ يتحقؽ
ّن
كالمدارس كالصحافة كاإلذاعة فحسب ،بؿّ ،نإنو تحقؽ كذلؾ لعدـ إمكاف
المتطكرة لبلتصاؿ المغكم ،مف أجؿ أف تؤدم المناىج
االستغناء عف الصكرة
ّن
االقتصادية الحديثة غرضيا ،كتنمك المغة الجماعية في المناىج ،ألنيما

تطكر المغة
متكامبلف تكامبل تاما كالمناىج متكاممة في نفس الكقت مف أجؿ ّن
 -1بياف المساف ،مجمة النيضة ،ص.07
 -2نفسو ،ص.09-08
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1

الجماعية ،فيذه المناىج تؤدم كظيفتيا مع قسط متزايد مف الشعكر الجماعي».

يحيؿ ىذا الكبلـ إلى أف الشعكر الجماعي متزاكج مع المغة تزاكجا ال انفصاـ لو.

كىذا الشعكر يؤدم بدكره إلى ميبلد الفعؿ الجماعي يقكؿ إينشتايف )(Epstein

إف ىدفنا أف نخرج رجاال
الرسمي عف أىداؼ التربية السكفيمتيةّ « ،ن
كىك المتحدث ّن
ثـ نتقدـ بالدكلة السكفيمتية
يسيطركف تماما عمى المنيج الفني في عمميـ ...كمف ّن
الحد الفاصؿ في النياية بيف
إلى مكاف أقرب إلى العيد العظيـ الذم ينمحي فيو ّن
2
العمؿ العقمي ،كالعمؿ العضكم».

إف الكعي الجماعي بقيمة المغة أك بلغة األمة فرض
كنحف نقكؿ؛ ّن
أف األعراؼ قد أسممت
ككاجب ،قبؿ أف يككف مجرد عاطفة؛ يرل
ّن
المسدم ّن
مصير المغة ألضرب ثبلثة مف الخطابات ىي؛ الخطاب العاطفي ،كالخطاب

األيديكلكجي ،كالخطاب الغيبي ،حيث يمثؿ الخطاب العاطفي خطاب الحمية

تحركيا الجماعة كتتقد بيا األحاسيس ،بينما يدؿ
كاف ارزات األنا الجمعية التي ّن
المتحزب في سبيؿ الخيار الحضارم
الخطاب اإليديكلكجي عمى معنى االنخراط
ّن
كتحركو التراكمات النفسية التي جرفتيا سيكؿ األحداث المتعاقبة عبر
الشامؿّ ،ن
كحؿ
أف الصراع العسكرم قد خبا لييبوّ ،ن
التاريخ ،حيث يؤمف الضمير الجماعي ّن

يجسد رمزيتيا العميا إالّن المغة،
محمّنو صراع اليكيات ،كليس لميكية مف عماد
ّن
أف كؿ
الرغـ مف ّن
كيستمد الخطاب الغيبي كقكده مف القناعات اإليمانية؛ كعمى ّن

أف الغائب األكبر في معالـ القضية
ىذه الخطابات تخدـ المغة بنسب متفاكتة إالّن ّن
المغكية العربية ىك عمى كجو التحديد لحظة الكعي بضركرة إيجاد خطاب
 -1ـ ـ ،لكيس ،المغة في المجتمع ،ترجمة تماـ حساف ،ص.146-145
 -2نقبل عف المرجع السابؽ( ،المغة في المجتمع) ،ص.163
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يستجيب ألشراط المكضكعية العممية ،كيتكاءـ مع متطمبات التشخيص العقبلني،

جر إعكار االنبتات
دكف أف ينخرط في أعراض االستيبلب الثقافي أك م ّن
1
الحضارم؟
المسدم عف ىذا السؤاؿ يكمف في استثمار
إف جكاب عبد السبلـ
ّن
ّن
المسانيات لمعالجة القضايا المغكية بكصؼ المسانيات العمـ اإلنساني الشامؿ

بامتياز ،حيث ال تفاضؿ بالمنشأ كالتخميؽ بيف لغة كأخرل ،كال بيف ثقافة كسائر

الثقافات التي تخالفيا ،ك ىك األنمكذج الفرد النسكاب المعرفة في مصاىر

إف المرجك بذاتو ،ىك خطاب يحتكـ إلى المنجز
االنتماء اإلنساني الكامؿ؛ إذف؛ ّن
المسدم غاية في الدقة
المعرفي 2لمعالجة أم قضية لغكية ،كيبدك جكاب
ّن
كالمكضكعية مف ناحية تعميـ المغة أك تعمّنميا ،باستثمار مبادئ المسانيات؛ في

حيف إ ّنف الحفاظ عمى لغة األمة يتطمب سياسة لغكية مخطط ليا مف جيات
صناع القرار كخبراء سياسييف؛ كمتخصصيف لسانييف،
متعددة األطراؼ؛ يتقدميا ّن
محبييا كالغيكريف عمييا.
كأطباء نفسانييف ،كمدرسي المغة مف ّن
أف المغة العربية أصبحت تعاني مف
كال يخفى عمى أحد مف العربّ ،ن
التدني الكبير في عقر دارىا كبيف ذكييا ،إذ أصبح أبناؤىا ينفركف منيا ،بؿ

عدة أسباب ،أىميا التيميش
كيخجمكف مف اؿتخصص فييا ،كذلؾ راجع إلى ّن
الرسمي ،إذ ال زالت ىناؾ بعض اإلدارات التي تتعامؿ بالمغات األجنبية في
ّن

ككأف االستعمار لـ يغادرنا
مصادر الكثائؽ ،مشرقا ( إنجميزية) كمغربا (فرنسية)ّ ،ن
أف تككف
بعد« .ك تعكد الضائقة إلى حرماف العربية مف حقكقيا الدستكرية في ّن
المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.16-15
 -1ينظر ،عبد السبلـ
ّن
 -2ينظر ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.17-16

89

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و
لساف التعميـ كمّنو ،بأسبلكو كمكاده كافة ،كلساف اإلدارة كاالقتصاد كاألعماؿ،
عمى مثاؿ سائر الدكؿ الحديثة التي تتنزؿ لغاتيا الكطنية منزلة

عممة التداكؿ

مبرر لغكيا لو،
األساس في قطاعات المعرفة كاإلنتاج ،كالحرماف ىذا سياسي كال ّن
ألف تنيض بأدكارىا كاممة في مياديف المعرفة كاإلنتاج» 1،فقد
ألف العربية أىؿ ّن
ّن

بما يعد ابف سينا
كانت العربية لغة عمـ كحضارة ،كالتاريخ يشيد بذلؾ" :كر ّن
(980ـ1037-ـ) مف أبرز الكتاب الذيف كتبكا في الطب بالعربية ،كقد أشاد
(ميرىكؼ) بكتابو ( القانكف في الطب) بكصفو العمؿ الرائد لمتنظيـ العربي
كذركتو« ،تُرجـ ذلؾ الكتاب إلى البلتينية في القرف اؿثاني عشر ككاصؿ مسيرتو
ليييمف عمى دراسة الطب في أكركبا حتى القرف السادس عشر عمى األقؿ ،كيعد

ابف النفيس ) (Annalsالمتكفي 1288ـ كاحدا مف اؿشارحيف المتميزيف البف سينا،
مارس عممو بالقاىرة ،ككاف ّنأكؿ مف كصؼ الدكرة الرئكية لمدـ» 2،باإلضافة إلى
الرازم ( 860ـ926-ـ) رئيس أكؿ مستشفى أسس ببغداد ،كالكناش الممكي كتاب

بف العباس المجكسي ( ت 994ـ) كالكندم ( ت 874ـ) الطبيب العظيـ كالفمكي

كالرياضي المتخصص ،كالفيمسكؼ العظيـ الذم ترجـ كتابو "مختارات مف الفف
الطبي" إلى البلتينية عمى يد (جيرارد أكسيريمكنا) ،كىناؾ ابف رشد ،كابف زىر،

حيث كانت مصر مرك از جديدا لمفكر اؿغربي خاصة بعد تأسمس األزىر الشريؼ
3

الذم أنشئ مع تأسيس الدكلة الفاطمية.

 -1بياف المساف مف أجؿ المغة العربية ،ىبلؿ القكؿ ،مجمة النيضة ،ص.3

 -2محمكد فكزم المناكم  ،العمـ كالمغة (متى يتكمـ العمـ العربية؟)  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة( ،د.ط) ،2013 ،ص.172
 -3نفسو ،ص.173-172
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إف القصد مف العكدة إلى تاريخ العربية ،ىك تذكير لؤلجياؿ المتبلحقة
ّن
بأف العربية ىي لغة عمـ ،كليست كعاءا فقط ،لقد أنتجت العربية حضارة عريقة
ّن
الرغـ مف مجاكرتيا لعديد مف األقكاـ ،كتعامميا تجاريا مع كثير مف األمـ
عمى ّن

ثـ احتكاكيا باألعاجـ بعد
كالشعكب ،كىجرة أبنائيا إلى عكالـ مختمفة المغةّ ،ن
الفتكحات اإلسبلمية ،كظمت العربية إلى عيد بعيد لغة حضارة كعمـ كلـ تتعرض

ال إلى االضطياد كال إلى الصراعات كال إلى حركب لغكية ،رغـ الحركب

أف ىذه المنزلة العظيمة قد
الصميبية ،كحركب المسمميف مع المشركيف؛ غير ّن
فقدت في العصكر المتعاقبة ،منذ العصر العباسي الثاني إلى يكمنا ىذا ،كتعكد

كصناع القرار ،كالى اؿحركب في
األسباب كالدكافع إلى تيميشيا مف قبؿ ذكييا
ّن
كؿ مف المشرؽ كالمغرب العربييف ،حيث عممت معظـ الدكؿ االستعمارية عمى
حرؽ المساجد ،كمنع تعمـ العربية ،كفرض لغتيا عمى أبناء الدكؿ المحتمة ،كبعد

استقبلؿ ىذه الدكؿ بدال مف أف تيتـ بتدريس لغتيا ،راحت تيتـ بتدريس لغة

شرىـ" كبدال مف االنفتاح عمى تفكير اآلخر،
المعمرّ ،ن
بنية "مف تعمّنـ لغة قكـ أمف ّن
ّن
يمجدكف كيفتخركف بالمغة األجنبية ،فمف فتح مطعما يضع
راح أبناء العربية ّن
الفتة بمغة المستعمر ،كمف فتح محبل تجاريان يضع أسعا ار بمغة المستعمر ،ناىيؾ

عف الكارثة العظمى ،كىي اإلدارات كمؤسسات الدكؿ ككأنو ال تكجد مصطمحات
محؿ تمؾ المصطمحات األجنبية في المؤسسات االقتصادية ،كمع
عربية تحؿ
ّن
ظيكر التكنكلكجيات الحديثة فقد تعاظـ األمر حيث معظـ المصطمحات بالمغة
اإلنجميزية التي ىيمنت عالميا ،ككنيا صاحبة اإلبداع كاالبتكار.

كؿ
البد مف أخذ ّن
كازاء الكضع الراىف ،عصر الرقمنة كمجتمع المعرفةّ ،ن
االحتياطات لحماية لغة األمة ،حيث فستعمؿ ىنا مصطمح " أمة" بمفيكميا

تستمدىا مف رمزيتيا كحمكلتيا
كايحاءاتيا كظبلليا الداللية الخاصة التي
ّن
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الحضارية في الثقافة العربية ،أم بالمفيكـ الذم يجعؿ مف األمة كيانا أكسع

كأشمؿ مف الدكلة أك الشعب أك الكطف في المعجـ السياسي العصرم ،كيانا

مكحدا في االنتماء الحضارم كالثقافي متضامنا مف العكاطؼ كالمشاعر
عابر لمقارات ،متعاليا عمى األعراؼ كالقكميات ،مترفعا عف كؿ عكائؽ
كاألىداؼ
ان

االختبلؼ الطائفي كالمغكم .كما ىنالؾ مف ألكاف كأشكاؿ كجنسيات ،متجاك از
الضيقة كما رسمو االحتبلؿ
الحدكد الكىمية الناتجة عف التقسيمات السياسية
ّن
1
األجنبي مف خرائط كفؽ مصالحو كأىكائو كمطامعو.

كلكنيا مف أصؿ
كتشمؿ لغة األمة العربية الفصحى ليجات متعددةّ ،ن
أف ىذا ال يشكؿ مشكبل ،كال أم عائؽ في تطكر
جيفم كاحد كىك العربية ،غير ّن
الرسمية في المدارس
العربية الفصحى كال انقراضيا ما دامت ىي لغتنا ّن
كالجامعات كالمؤسسات ،كىذا ما نسميو مف كجية نظرنا تعددا طبيعيا ،حيث ال
يكجد في العالـ لغة ال تخمك مف الميجات أك مف العامية ،كلكف التعدد الذم

يجب الحذر منو كفي الكقت ذاتو استثماره لخدمة أغراض تنمكية (تعميمية،
اجتماعية ،ثقافية ،سياسية ،اقتصادية ) ىك ما يسمى في المسانيات االجتماعية

باالزدكاجية المغكية ،كا ّنف كاف ىناؾ مف منعتيا بالثنائية المغكية ،يقكؿ (مالمبرج)
كؿ تداخؿ بيف عدد مف األنظمة
إف ّن
( )Malmbergفي حديثو عف الثنائية ّ « :ن
يفترض كجكد شيء مف االزدكاجية المغكية» 2،كفي مقابؿ ىذا الرأم يصادفنا

رأم يجعؿ التقابؿ بيف لغتيف مختمفتيف ازدكاجا ،أ ّنما التقابؿ بيف الفصحى
 -1عبد العالي الكدغيرم ،لغة األمة كلغة األـ (عف كاقع المغة العربية في بيتيا االجتماعية
كالثقافية) ،دار الكتاب العممية ،بيركت ،ط ،2014/1ص.05
 -2ينظر ،منذر عياشي ،قضايا لسانية كحضارية ،دار طبلس ،دمشؽ ،ط ،1987/1ص.50

92

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و

1
الرفيع يمثؿ الفصحى ،بينما يمثؿ التنكع
كالعامية فثنائية لغكية ،حيث التنكع ّن
الكضيع العامية ،كحتى نخرج مف ىذيف المصطمحيف كاشكاليتوـ ا في الكضع

كاالتفاؽ ،نقكؿ التعدد المّنغكم ،حيث ال تدخؿ العامية (الميجة الدارجة) في التعدد

المغكم ،ألنيا ال ترقى إلى مصاؼ المغة الفصيحة المشتركة ،بسبب ضآلة
مفرداتيا كمصطمحاتيا ،كفؽر بنيتيا كتراكيبيا ،كمحدكدية نطاقيا الجغرافي ،فيي

تتبايف مف منطقة إلى أخرل ،كمف مدينة إلى مدينة ،كال تصمح لمتفكير المنطقي

التجريدم كال ؿلتعبير عف األبحاث العممية ،كال االستعماؿ المشترؾ الكاسع ،فيي
2

صالحة لبلستخداـ اليكمي السريع.

كعمى ىذا االعتبار ،فمـ يعد التعدد المغكم يشكؿ خط ار عمى انقراض

ألف النظرة القكمية المنغمقة قد تغيرت ،حيث أصبح التعدد المغكم يساىـ
المغاتّ ،ن
بشكؿ كبير في التنمية البشرية خاصة ،إذ لـ يعد مفيكـ التنمية االقتصادية يأخذ

نمك اإلنتاج في الببلد ،كزيادة الدخؿ القكمي ،كلكف ىذا المفيكـ قد
في النظر ّن
تطكر ليشمؿ الجكانب االجتماعية كالثقافية كالسياسية لتككف التنمية شاممة،
ّن
بحيث يطمؽ عمييا اسـ " التنمية اإلنسانية" أك "التنمية البشرية" التي تتخذ مف

ليعبر عف إشباع حاجات المكاطنيف األساسية مف
الرفاق االجتماعي «معيا ار ليا ّن
ّن
سكف كغذاء كتعميـ ... ،فيي ال تقتصر عمى عنصر مف عناصر اإلنتاج ،بؿ
تشمؿ اإلنساف كاألرض معا ،...كينطبؽ عمييا القكؿ العربي القديـ الذم يجعؿ

 -1ينظر ،أنيس فريحة ،نحك عربية ميسرة ،دار الثقافة بيركت ،د.ط ،د.ت ،ص.135-134
 -2عمي القاسمي ،مقاؿ  ،النقد المغكم كالتنمية  ،مجمة المساف العربي مكتبة كمطبعة األمنية ،الرباط،
العدد ،2013/71 ،ص.221-220
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مف ميمة الدكلة "استصبلح العباد كعمارة الببلد" فالدكلة ىي التي تخطط لمتنمية
1

البشرية كتنفذىا كترعاىا».

بأف تعدد األلسنة كاف
إف ّن
الدفع بتياّنر التعددية إلى المكاجية ( عمما ّن
ّن
مكجكدا في المجتمعات منذ القدـ كلـ تخمقو التيارات أك اإليديكلكجيات الحديثة،
رغـ ّنأنيا تزعـ اكتشاؼ أىميتو حيف رفعت شعار حمايتو كالدفاع عنو) ،كانما
ردة الفعؿ المقابمة لتيار
قكم كىك المتمثؿ في ّن
كاف ىنالؾ عامؿ إيديكلكجي ّن
العكلمة ( الثقافية كالمغكية الجارؼ) ،فخكؼ الدكؿ األكركبية الكبرل مف سيطرة

اإلنجميزية دفعيا ببل شؾ إلى رفع شعار التعددية المغكية إشفاقا عمى لغاتيا

كحماية ليا مف التراجع كاالنييار ،كليس خكفا عمى المغات الضعيفة كالصغيرة
2

كما يشاع.

أف فرض اإلنجميزية عف طريؽ العكلمة المغكية عمى
كال يخفى عمى أحد ّن
العالـ يمثؿ خط ار عمى المغات الكبرل المركزية كالكطنية ،كخاصة في الدكؿ التي

أما المغات الصغيرة فالعكلمة تضمف ليا
يرتبط اسميا باسـ لغتيا ّن
الرسميةّ ،ن
مقعدىا كال تستيدفيا ألنيا ال تنافسيا ،كمف بيف المغات الميددة العربية كالفرنسية
كاإلسبانية كاأللمانية كنحكىا ،حيث تتغير المغات تحت مفعكؿ بناىا الداخمية

كاحتكاكيا بالمغات األخرل كالمكاقؼ السياسية التي تعمؿ عمى التدخؿ السريع
لمحفاظ عمى لغة اليكية.

السياسات المغوية :في األكضاع المكسكمة بالتعدد المغكم قد تضطر الدكؿ إلى
ترقية لغتيا إذا رأت أف ىناؾ خط ار ييددىا كيحدؽ بيا ،كىذا الذم يحدث حاليا
 -1نفسو ،ص.221
 -2عبد العمي الكدغيرم ،لغة األمة كلغة األـ ،ص.66
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البد مف تكثيؼ الجيكد لمحفاظ
لمعظـ لغات العالـ الكبرل ،كخاصة العربية التي ّن
المؤدم إلى المجيكؿ؛ لقد بات ضركريا االحتكاـ
الرقمي
ّن
عمييا في ىذا العصر ّن

كؿ الغيكريف عمى العربية في العالـ العربي ،كاذا
إلى سياسة لغكية مف قبؿ ّن
كانت العكلمة تشكؿ خط ار في بعض جكانبيا؛ فبل ننكر جكانبيا األخرل
اإليجابية المتمثمة في التكاصؿ السريع بيف كؿ الدكؿ عبر الشبكات ككؿ المكاقع

االلكتركنية فما مفيكـ السياسة المغكية؟
مفهوم السياسة المغوية:

ظير مصطمح السياسة المغكية ) (Planification Linguistiqueعاـ

 1959عمى يد عالـ المسانيات االجتماعية إينار أكجف ) (Einar Hangالذم كاف
1

يسعى إلى بناء ىكية كطنية لمنركيج بعد قركف مف الييمنة الدانماركية.

تدخؿ اإلنساف منذ احتاج
إف المساءلة المغكية ليست باألمر الجديد ،فقد ّن
ّن
يكسع نطاؽ ىذا التكاصؿ الذم كاف إشاريا في
إلى التكاصؿ مع غيره إلى كؿ ما ّن

تميز اإلنساف عف سائر المخمكقات؛ ثـ
مراحمو األكلى ،فمـ مجد غير المغة التي ّن
حددىا ركماف جاكبسكف في
إنيا أرقى كظائؼ االتصاؿ كالتكاصؿ الست التي ّن

نظرية التكاصؿ ،كعمى ىذا األساس فقد حاكؿ الناس كضع القكانيف كاإلفصاح

عف االستعماؿ المغكم الحسف أك التدخؿ في صكرة المغة ،كما انتصرت السمطة
السياسية دائما ؿىذه المغة أك لتمؾ ،مختارة تسيير الدكلة بمغة بعينيا ،أك فرض

لغة األقمية عمى الجماعة ،غير أف السياسة المغكية مف حيث ىي تحديد
االختيارات الكبرل في مجاؿ العبلقات بيف المغات كالمجتمع ،كتطبيقيا ،أم بما

 -1ينظر ،لكيس جاف كالفي  ،السياسات المغكية ،ترجمة ،محمد يحياتف
الجزائر ،ط ،2009/1ص.08
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يدعى بالتييئة أك التنشئة أك التخطيط المغكم ،ىي مفاىيـ حديثة قد ال تغطي
1

الممارسات المغكية القديمة إال جزئيا.

كبناء عمى حداثة المفاىيـ ،فالسياسة المغكية في تعريؼ عمي القاسمي

ىي «نشاط تضطمع بو الدكلة ،كتنتج عنو خطة تصادؽ عمييا مجالسيا

التشريعية ،كيتـ بمكجبيا ترتيب المشيد المساني في الببلد ،خاصة احتيار المغة

كينص عمى السياسة المغكية لمدكلة في دستكرىا أك قكانينيا أك
الرسمية،
ّن
ّن
أنظمتيا ،كأحيانا ال تكجد نصكص قانكنية متعمقة بالسياسة المغكية ،ؼتستشؼ
2

تمؾ المّنغة مف الممارسات الفعمية».

كاعتمادا عمى األىمية الكبرل لمسياسة المغكية عاد إينار راكجيف

مكضكعيا عاـ  1964في االجتماع الذم نظّنمو"كيمياـ برايت"))Wiliam Bright

عد فيما بعد معمما لظيكر عمـ االجتماع المغكم ،كلقد
في جامعة  UCLAالذم ّن
حضر ىذا االجتماع كؿ مف ( برايت ،أكجف ،لبك ؼ ،تمبرز ،ىايمس ،سماراف،

جسكف )...،كفي عاـ  1970اجتمع الفريؽ نفسو بحضكر " فيشماف)(Fichman
ؼ

فاكتممت القائمة التي مثّنمت عمـ االجتماع المغكم في الكاليات المتحدة األمريكية،
حيث رقب " التييئة المغكية" إلى "جرف المعمكدية" )،(Fronts baptissimaux

3

ؼزامف عمـ االجتماع مع تحديد فيشماف لمسياسة المغكية بكصفيا عمما تطبيقيا،
ت

قدـ بيار إتماف البكرتاف) (Pierre la porteinالسياسة المغكية بكصفيا
في حيف ّن

 -1ينظر السياسات المغكية ،ص.07

 -2السياسة المغكية في البمداف العربية  ،عمي القاسمي( ،اإلعبلـ نمكذجا) www.manfata.com
يكـ  12فيفرم  ،2011عمى الساعة .9:45
 -3ينظر ،لكيس جاف كالفي ،السياسات المغكية ،ص.09-08
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اإلطار القانكني كالتييئة المغكية كمجمكع األعماؿ التي تيدؼ إلى ضبط
1

عدة لغات.
كضماف منزلة ما لمغة أك ّن

الرسمية التي تتخذىا
كفي أصؿ التداكؿ العربي تمثؿ السياسة المغكية «المكاقؼ ّن
اؿحككمات تجاه استعماؿ المغة كرعايتيا ،سكاء كانت ىذه المكاقؼ مدعكمة
بالفعؿ كإقرار القكانيف أك تمكيؿ البرامج ،أك كانت مدعكمة بالخطب كالق اررات
2

المنمقة عمى الكرؽ».
ّن
الرسمية
الرسمي ألجيزة الدكلة مع المغة الكطنية ّن
كانطبلؽ مف التعامؿ ّن
البد مف إنزاؿ المغة الكطنية ،لغة األمة
كالمغات األجنبية داخؿ الكياف السياسي ّن
كتطكرت لما حافظت
المنزلة األكلى ،كما تفعؿ معظـ الدكؿ العظمى التي ارتقت
ّن
عمى كيانيا المغكم ،كاذا كانت السياسة المغكية تطمؽ عمى مجمكعة مف
االختيارات الكاعية ،كالتدابير المتعمقة بالعبلقات بيف ( المغة/المغات) كالحياة

فإف التخطيط المغكم ىك التطبيؽ الفعمي ليذه السياسات حيث يمثؿ
االجتماعية؛ ّن
"القرار الذم يتخذه مجتمع ما لتحقيؽ أىداؼ ك أغراض تتعمؽ بالمغة التي
يستخدميا ذلؾ المجتمع" لحماية المغة القكمية مف التحديات المحدقة بيا ،مف

مثؿ تحديثيا أك حمايتيا مف المنافسة المغكية األجنبية ،كمكاجية التعدد المغكم،
الرسمية لغة التعميـ كاإلدارة كالعمـ
أك طغياف العاميات عمى المغة الفصحى ّن
يتكفؿ بالتخطيط نخبة متخصصة مف صناع القرار ،كلسانييف،
كاإلبداع ،حيث ّن
كعمماء النفس ،كأطباء ،كعمماء االجتماع كغيرىـ.

 -1المرجع نفسو ،ص.11-10
 -2المصطفى تاج  ،نحك سياسة لغكية متسامحة في زمف العكلمة  www.altasamuh.com ،يكـ
 12فيفرم  ،2011عمى الساعة .01:45
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كعمى قذا األساس؛ فمصطمح التخطيط المغكم ،ىك تمؾ المساعي

كالجيكد المبذكلة لمتأثير عمى سمكؾ اآلخريف ،بما يتعمّنؽ بالتحصيؿ المغكم،

كبفية المغة ،كتاريخ المغة ،كتحديد كظيفتيا كقيمتيا بيف أبنائيا كعالميا ،كمف ىنا

فالعبلقة بيف السياسة كالتخطيط المغكييف فيي عبلقة تبعية؛ ق اررات السمطة تمثؿ
(السياسة) كاالنتقاؿ إلى العمؿ يمثؿ ( التخطيط) كمف أحد أىـ أىداؼ التخطيط

كعمـ ىك إبراز دكر المغة في بناء الدكؿ بعد مراحؿ االستعمار كالعكلمة".

1

المغة والهوية:

ألف المغة تمثؿ ىكية الشعكب ،تقكل بقكة شعكبىا كتضعؼ بضعفيـ،
ك ّن
كيتطكر ،يضعؼ أك يقكل ،ينتشر أك يتبلشى كينقرض،
ألنيا كائف حي يحيا
ك ّن
ّن
يعبر بيا كؿ قكـ أغراضيـ ،كىي مف األكضاع البشرية كأدب لغة
ك ّن
ألنيا ألفاظ ّن

أمة ىك ما أكدع في شعرىا كنثرىا مف نتائج عقكؿ أبنائيا كصكر أخيمتيـ
أم ّن
كطباعيـ؛ مما شأنو أف ييذب النفكس ،كيثقؼ العقكؿ ،كيقكـ األلسنة؛ كألنيا
كسيمة معرفة تاريخ األـ ـ الذم ىك معرفة أخبار الماضيف كأحكاليـ مف حيث
معيشتيـ ،كسياستيـ ،كأدبيـ،

2

كألف المغة تمثؿ مكضكعا ثقافيا يعتمد عمى

"الثقافة بالمعنى الذم يميز اإلنساف عف غيره مف الحيكانات" ،كألف إخراج

لتحؿ مكانيا لغة أخرل ،ىك أشبو
المجتمع مف لغتو أك إخراج لغتو منو،
ّن

 -1ينظر ،سعد بف ىادم القحطاني  ،التعريب كنظرية التخطيط المغكم ( ،دراسة تطبيقية عف تعريؼ
المصطمحات في السعكدية) ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط ،2002ص.70

 -2ينظر ،السيد أحمد الياشمي  ،جكاىر األدب ،د ار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت  ،لبناف ،
ط ،1999/1ص.243
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بالتيجير القسرم مف الكطف أك الحمى؛ ال يكجد مجتمع إالّن كلديو لغة كديف،
1

الديف ألف اإلنساف يسكف لغتو.
كربما كاف تغيير المغة أصعب مف تغيير ّن

كازاء ما يشكمو كضع المغة مف أىمية كخطر يتيدد الدكؿ كاألمـ

كالشعكب؛ رأل بعض عمماء االجتماع أنو يجب االىتماـ بكؿ ما يمت لمغة
بصمة ،كىذا ال يتحقؽ إال عف طريؽ سياسة لغكية محكمة مف قبؿ متخصصيف

كغيكريف عمى لغتيـ ،كلقد « نشر فيشماف كفرجسكف كداس قكبتا )(Das Gupta

عاـ  1968كتابا جماعيا لمقضايا المغكية في البمداف النامية ،كخبلؿ السنة

الجامعية  1969-1968اجتمع أربعة باحثيف ىـ :جيك تير ند ارس ؽكبتا
) (Jyotitnidrass Guptaكجكشك فيشماف ) (Joshum Fishmanكبيكرف

جرنكد) (BJORD Jernaudكجكاف ركبف ) (Joan Rubanاجتمعكا في (Center

) East -Weastبياكام لمنظر في طبيعة اؿتخطيط المغكم» 2،كتبعا ألىمية
السياسة المغكية كالتخطيط المغكم عاد عمماء االجتماع األربعة السابؽ ذكرىـ

تـ استدعاء اثني عشر شخصا
إلى مكضكع القضايا المغكية ،كلكف ىذه ّن
المرة ّن
(أنثركبكلكجيكف ،لسانيكف ،عمماء اجتماع ،اقتصاديكف )... ،حيث اشتغؿ كؿ

ىؤالء في مجاؿ السياسة أك التخطيط المغكم ،كقد تـ خض عف ىذا االجتماع
كتاب عنكانو )? ( (Can language be plannedىؿ يمكف تخطيط المغة؟)

كعمى أساس أف المغة ىي رمز ىكية الشعكب كاألمـ ،فإف أمر الحفاظ

عمييا أك تدىكرىا ىك أمر سياسي بالدرجة األكلى ،كأما ظيكر مصطمحي

السياسة كالتخطيط المغكييف فقد ظي ار بعد السنكات التي تمت مباشرة تصفية
 -1ينظر ،مجمة النيضة ،مقاؿ ،الفضؿ شمقات المغك كالدكلة المفقكدة (اإلنساف يسكف لغتو) ،طباعة
المعارؼ الجديدة ،الرباط ،المغرب ع ،9خريؼ  ،2014ص.15
 -2لكيس جاف كالفي ،السياسات المغكية ،ترجمة محمد حتياتف ،ص.09
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االستعمار في العديد مف البمداف اإلفريقية كاآلسيكية ،كمكازاة مع ذلؾ ظيرت

تأمبلت حكؿ العبلقة بيف المغة كالقكمية ) (Lanaguage and Nationalismeفي

كتابات ج .فيشماف كالكاقع المغكم لممستعمرات القديمة

(Linguistique et

) Colonialisme 1974مع ( لكيس جاف كالفي) ،كالمبلحظ أف التشديد حصؿ
عمى البمداف الحديثة التي استرجعت سيادتيا كىي في طريقيا إلى النمك ،كقد

أشرؼ الفرنسي ركبير شكدنسكف ) (Robert Kodinsonعمى سمسمة مف الكتب
بعنكاف ( المغات كالتنمية) ،ككأف السياسة المغكية كلدت كإجابة لمشاكؿ البمداف
السائرة في طريؽ النمك ،أك األقميات المغكية ،ككأف أكركبا ال يعنييا أمر السياسة

المغكية.

 .2المغة والتنمية:
كانطبلقا مف المغات كالتنمية؛ فمـ يعد مصطمح التنمية يعني االقتصاد

الدخؿ القكمي ،بؿ تطكر
كحده ،أك يأخذ في النظر نمك اإلنتاج في الببلد كزيادة ّن
ىذا المفيكـ يشمؿ الجكانب االجتماعية كالثقافية كالسياسية ،لتككف التنمية شاممة
بحيث يطمؽ عمييا اسـ "التنمية البشرية" أك "التنمية اإلنسانية" 1،كلقد «بينت

المشاكؿ المغكية بالكبيؾ كالكاليات المتحدة الناجمة عف اليجرة اإلسبانية ثـ في
أكركبا ،نتيجة بناء المجمكعة االقتصادية األكركبية ،بأف السياسة كالتخطيط
المغكييف ليسا مرتبطيف بالتنمية فحسب ،أك بأكضاع ما بعد االستقبلؿ ،إف
النص المؤسس (ألكجف) حكؿ النركيج كاف مف شأنو أف يكحي بتمؾ العبلقات
بيف المغة (المغات) كالحياة االجتماعية ،كىي في ذات الكقت مشاكؿ ىكيات

كثقافة كاقتصاد كتنمية ،كىي مشاكؿ تطكؿ جميع البمداف ،كىكذا سيتـ الكقكؼ
 -1عمي القاسمي ،مقاؿ ،التعدد المغكم كالتنمية البشرية ،مجمة المساف العربي ،ع ،71ص.221
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عمى كجكد سياسة لغكية لمفرانككفكنية كاألنجمكفكنية إلخ .مف كجية النظر ىذه،
1

كاف بركز أمـ جديدة مؤش ار كأمارة عمى ذلؾ».
المغة والوع الجديد:

أماـ الكعي بالخطر الذم يتيدد المغات بات مف الضركرم إعادة النظر
في كاقع المغة العربية في العالـ العربي ،كمساءلة الذات عف ىذا الكاقع المخجؿ
الذم أصبحت عميو لغة الضاد ،العربية التي كانت لغة العمـ كالحضارة كالثقافة؛

إننا نعمؽ دائما ما آلت إليو لغتنا األـ مف تدىكر عمى الغرب كعمى العكلمة؛ كقد
يككف ىذا في بعض جكانبو صحيحا؛ كلكف إذا كنا عمى كعي بالمشيد المغكم

العربي الجديد ،الذم يكحي بأننا في حضرة معالـ غير مألكفة كقد فخاليا شبيية
باليقظة الحميدة ،فمماذا ال نقؼ أماـ ىذا الكضع كقفة المتأني الذم يريد أف

يراجع صيحة الفزع التي سبؽ لنا أف صحناىا؛ ال باالنخراط في الحماسة

المتدفقة أك في النضاؿ الفكرم المنفعؿ ،كإنما بالتشخيص المعرفي الذم يتعقؿ
يفرط في مكاثيقو المبدئية ،أك يستخؼ بأكصاؿ
خفايا الصكرة كمككناتيا دكف أف ّن
2
االنتماء.
يتطمب التشخيص المعرفي إذف؛ التعقؿ كالتمحص ،كالدراسة التحميمية

لؤلكضاع؛ كتمثؿ الغيرة عمى المغة العربية قبؿ كؿ شيء تعبي ار عف االرتباط
العضكم بيف الفرد كجماعتو ،كىي إخبلص لمتربة التي كلد عمييا اإلنساف،
ككفاء عميؽ لقيـ الكطف كالجماعة ،فاإلنساف يحيا بالمغة ،كتعيش تغيراتيا

كتطكرىا بحكـ أنيا كائف ينمك مع النمك التدريجي لمكاقع ،ليذا تكجد المغة مع
ّن
 -1لكيس جاف كالفي ،السياسات المغكية ،ص.14-13
المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.25
 -2ينظر عبد السبلـ
ّن
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الفرد كجكدا كينكنيا ،تتقكل بقكتو ،كتتحصف بحرصو كصدؽ غيرتو عمى كجكدىا

في حياتو ،لكف ىذه الغيرة ال يمكف أف تشتعؿ ممتيبة إالّن إذا كجد مف يحمييا
حماية عممية مبنية عمى أسس دقيقة كمتينة ،ككفؽ سياسة كطنية كاضحة المعالـ
1

كاألبعاد.

استراتيجيات السياسة المغوية ال ربية :
 .1اَلهتمام بالمغة والشأن التربو الت ميم :

عمى أساس المعالـ كاألبعاد؛ تبنى السياسة كالتخطيط المغكييف لحماية

كلعؿ أ ّنكؿ مدخؿ لحماية المغة العربية
اليكية الحضارية كالتاريخية لممجتمع،
ّن
كبالطبع كؿ المغات ىك الشأف التربكم التعميمي؛ فالمدرسة ىي ّنأكؿ منطمؽ يجب

العناية بو؛ إذا كنا نبغي فعبل االرتقاء بالعربية كالحفاظ عمييا كممارستيا بيف

ذكييا؛ يجب أف تككف البداية بالنشء الجديد بتعميـ ق أبجديات المغة العربية
كأديباتيا لغرسيا في نفسو؛ كبتكعيتو عمى أف المغة اليكمية المستعممة في البيت

كفي الشارع ليست ىي لغة اليكية كال ىي لغة العمـ ،بؿ إنيا لغة التكاصؿ
كقضاء المآرب في المجتمع الصغير فقط؛ الذم ىك األسرة ،أك المدينة ،كلكنيا

لف ترقى ألف تككف لغة العمـ كالحضارة كالثقافة كاإلبداع ،كما يجب أف نرسخ في

ذىنو بأف المغات األجنبية؛ ليست ىي لغة ىكيتنا ،كانما نحف نستعيف بيا
ألغراض اجتماعية ،كأخرل اقتصادية ،كتعميمية ،لكنيا تبقى دائما لغة غريبة
عنا ،نستعيف بيا ،لكف ال نتبناىا؛ ألف لغتي ىي جسدم عمى حد تعبير الشاعر
ّن
محمكد دركيش « :مف أنا؟ ىذا سؤاؿ اآلخريف كال جكاب لو ،أنا لغتي ،أنا لغتي
 -1مصطفى شميعة كمكسى الشامي  ،المغة العربية كسؤاؿ اليكية ،مطبعة ألغك برانت ،فاس،
المغرب ،ط  ،2013ص.73

102

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و

1
حد تعبير الفضؿ
ما قالت الكممات  :كف جسدم فكنت لشعرىا جسدا» ،كعمى ّن
2
شمؽ "فاإلنساف يسكف لغتو".

فالمدرسة ىي أكؿ مدخؿ لسؤاؿ المغة كاليكية ،بما تمثمو ىذه المؤسسة

مف أىمية في إيجاد اإلنساف المحافظ عمى جذكر ىكيتو ،فمف المدرسة تككف
االنطبلقة إلى جميع مرافؽ الحياة االجتماعية بما فييا المرافؽ اإلدارية ككافة
المؤسسات التي تعكس إعبلناتيا كشعاراتيا ىكية المجتمع كىكية القائميف عمى
أف التشكيؿ
سياستو ،كقد أكد كثير مف الدارسيف كالميتميف بالقضايا المغكية عمى ّن
ترسخ
البدئي األكؿ ىكية األفراد كالجماعات ،ينطمؽ مف الفصكؿ الدراسية التي ّن

االنتماء كاالنتساب إلى الجماعة ذات المقكمات الحضارية كالمغكية الكاحدة،

كذلؾ مف خبلؿ التربية عمى القيـ الذم مشترؾ في زرع بذكرىا كؿ المتدخميف في
شؤكف المغة كالفاعميف كرجاالت الفكر كالسياسة كالمنظّنريف ،ككؿ مف لو صمة
بالشأف التربكم التعميمي بدءا مف السمطة الكصية ( رئيس الحككمة ،الكزراء،
3

المفتشيف ،المديريف) كانتياء بالمعمّنـ داخؿ الفصؿ.

البد لممتخصصيف مف إعادة النظر في كؿ
كفي سياؽ التربية كالتعميـّ ،ن
تقدـ لمتمميذ ،مف الكتاب المدرسي ،إلى اإلجراءات ،إلى
المكاد التعميمية التي س ّن

أساليب التدريس ،إلى البرامج كالمقررات التي تتضمف الجكانب التعميمية

كالمعرفية كالقيمية التي يراد إيصاليا كتبميغيا إلى التمميذ قصد تككينو كبناء
شخصيتو البناء المنسجـ كالمتكامؿ مع البنية الثقافية كالقيمية

التي تتكافؽ

كمتطمبات المجتمع أكال كالعصر ثانيا ،كتخضع المنظكمة التربكية التعميمية بكؿ

 -1محمكد دركيش ،أنا لغتي ،مجمة النيضة ،ص.122
 -2الفضؿ شمؽ ،المغة كالدكلة المفقكدة ،مجمة النيضة ،ص.15
 -3ينظر ،مصطفى شميعة كمكسى الشامي ،المغة العربية كسؤاؿ اليكية ،ص.74-73
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أطكارىا بما في ذلؾ التعميـ العالي كالبحث العممي إلى سمطة تتكفؿ بعممية
سياس التعميمية المغكية المقررة ،تمؾ التي يفترض أف تككف
تخطيط بنكد اؿ ة

سياسة كطنية تسير عمى حماية المغة الكطنية الرسمية لمبمد؛ كيجب التنبيو إلى

أف ىذه السياسة تمثؿ مسؤكلية كبيرة كدقيقة بحكـ أنيا تنطمؽ مف ىاجس الحفاظ
عمى ىكية الكطف الصغير أكال الكطف الكبير (العالـ العربي) ثانيا ،إذ كبل

الكطنيف ينضكياف تحت راية المغة الجامعة؛ التي ىي العربية التي نفخر بيا،
عزنا كشرفنا كيكفي أف اهلل شرفيا بأف أنزؿ بيا كبلمو المعجز لكؿ
كىي رمز ّن
كبلـ ا لبشر عمى اختبلؼ ألكانيـ كألسنتيـ كأجناسيـ كحدكدىـ الجغرافية مصداقا
ُّها َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم ِّلمن َ َك ٍتر َوأُنثَى َو َج َ ْم َنا ُك ْم ُ
شُ ً
لقكلو تعالىَ « :يا أَي َ
الن ُ
1
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض
آي ِات ِه َخ ْم ُ
لتَ َ َارُوا ۚ  ،»...كفي قكلو كذلؾَ « :و ِم ْن َ
ق َّ َ َ
2
ف أَْل ِس َن ِت ُكم وأَْلو ِان ُكم ۚ إِ َّن ِ َ لِ َك َ ي ٍت
ين».
َو ْ
اخ ِت ََل ُ
ات لِّل ْم َالِ ِم َ
َ
ْ َ َ ْ

كباعتبار المعمـ مدخبل إلى الترغيب أك التنفير مف المغة العربية طبقا

المعنية أف تختبر معمـ المغة قبؿ
لمستكل أدائو لتبلميذتو ،يجب عمى السمطات
ّن
التعييف مباشرة أماـ لجنة مف كبار كأقدـ أساتذة التخصص في العمكـ المغكية
كالنحكية كتحميؿ النصكص؛ اختبارات شفاىية حتى تستطيع الحكـ عمى
صبلحيتو ألف يعطي عطاءا متمي از في مادتو أـ ال؟ كيتبع ىذا دكرات تككينية
تقكـ بيا المراكز النكعية لتعميـ العربية ،أيف تمقى بيا محاضرات لكبار أساتذة
المغة كالنحك كالببلغة ،كبعض أعضاء مجمع المغة العربية ،مما يسيـ في ربط

 -1سكرة الحجرات ،اآلية .13
 -2سكرة الركـ ،اآلية .22
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كيمكنو مف متابعة إنجازات المجامع كاألقساـ 1،مف
المعمـ بحركة الثقافة العربيةّ ،ن

معاجـ ،كجمع المصطمحات ،ككؿ ما استجد في ميداف تعميـ العربية ،كخاصة
مع مكجة الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كدكرىا في االنفتاح عمى اآلخر.

 .2الدعوة إلى اَلنفتاح عمى ا خرّ :نإننا نعيش في عصر يحتـ عمينا معرفة
يسرت كسائؿ االتصاؿ الحديثة كؿ صعب ،كقربت
أكبر عدد مف المغات ،كلقد ّن

كؿ بعيد ،كأماـ ىذا الكضع ،ال يجب أف نرتبؾ أك أف نفيـ التعدد المغكم فيما
سطحيا خاطئا ،أم بمعنى تجميع كمي لعدد مف المغات عمى حساب العمؽ
لمجرد التظاىر كالتباىي؛ بؿ يجب تقميص الدكر
المعرفي كالمردكدية التعميمية
ّن
الذم يجب أف تضطمع بو المغة أك المغات األجنبية ،كتحديد اليدؼ مف تعميميا
كاستعماليا ،كىك التفتح عمى العالـ كالتكاصؿ معو ،كاالستفادة منيا في اكتساب
أنكاع الخبرة المحتاج إلييا ،كاالستعانة بيا في البحث العممي كالتبادؿ التجارم

كعدـ تجاكز ىذه الحدكد بالسيطرة أك الييمنة أك الحمكؿ محؿ لغة السيادة
2

تيميشيا كما ىك كاقع العربية الحالي.

أك

يشير كاقع العربية الحالي؛ أف تعميـ العمكـ؛ كالطب كاليندسة كالفيزياء،

كعمكـ االقتصاد كمعظميا تمقف بالمغات األجنبية؛ الفرنسية في دكؿ المغرب

العربي الكبير ،كاإلفجليزية في دكؿ المشرؽ العربي؛ حتى أصبح ينظر إلى مف

ال يجيد ىاتيف المغتيف في العالـ العربي بأنو جاىؿ كمتخمّنؼ ،بؿ كقد يستي أز منو

في المطاعـ كالفنادؽ ،كبعض المؤسسات االقتصادية ككذلؾ في المستشفيات،
 -1عبد اهلل التطاكم  ،المغة كالمتغير الثقافي ،الكاقع كالمستقبؿ الدار المصرية المبنانية ،القاىرة،
ط ،2005/1ص.47-46

 -2ينظر ،عبد العالي الكدغيرم  ،لغة األمة كلغة األـ (عف كاقع المغة العربية في بيئتيا االجتماعية
كالثقافية) ،دار الكتب العممية بيركت ،ط ،2014/1ص.58

105

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و
كازاء ىذه السخرية؛ أصبح المكاطف العربي يخجؿ بعربيتو ،كيسعى جاىدا لتعميـ
المغات األجنبية ،حتل يرفع مف قيمتو كقدره كسط أقرانو ،كلعؿ ىذا الشعكر
النفسي ىك الذم حطّن مف قيمة العربية ،لغة األمة ،كشجع معظـ الشباب خاصة
عمى اكتساب المغات األجنبية.

إذف نحف أماـ كضع خطير يتيدد العربية ،كالمشكؿ ليس في االنفتاح

عمى اآلخر ،كال في العكلمة كال في كسائؿ االتصاؿ الحديثة؛ بؿ المشكؿ فينا
نحف العرب ،كعمى حد التناص الذم كضعو عبد اهلل التطاكم" ،مف حكمة

الشافعي المشيكرة بإبداؿ (الزماف) بالمساف":

ن يب لساننا وال يب ينا وما لمساننا عيب سوانا
كلقد دافع عف فصحانا عبر التاريخ غير نفر كضعكا ىميـ في اؿذكد عف

العربية الفصيحة ،كعف أىميا ،كمف الطريؼ أنيـ ليسكا عربان خمصان؛ فػ (سيبكيو

الفارسي) ألؼ كتابان في النحك العربي ما سبقو إليو أحد كال ألؼ بعده أحد،

ك(الجاحظ الفارسي) صاحب فضؿ في الدفاع عف العربية كالعركبة بمألفو البياف
كالتبييف ،ك(عبد القاىر الجرجاني) صاحب دالئؿ اإلعجاز كأسرار الببلغة كغيره
مف العمماء كالمفكريف كالمفسريف الذيف يعرفكف أف الثقافة ىي أصؿ االنتماء
كمحكر الكالء ،فدانكا لمعربية بكؿ ما يممككف دكف تعصب لمكلد أك لنشأة أك

لنزعة عرقية أك عنصرية ،فممؤكا العالـ بفصحانا ،كدانكا ليا بالكالء ،كصاركا
أساتذة مف أىميا ،كىنا أصبحت الثقافة العربية إنسانية بما تحممو الكممة مف

دالالت؛ لـ تعرؼ حكاجز األجناس كال األدياف كاال ما سادت بيف أقاصي
األرض كأدانييا 1،بالشكؿ الذم يشيد بو تاريخ األمـ كالحضارات.

 -1عبد اهلل التطاكم ،المغة كالمتغير الثقافي ،ص.42
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فإذا غيرنا يذكد عف لغتنا ،بؿ إف ىناؾ مف يتنافسكف الكتسابيا كاتقانيا

نطقان كممارسة لعدة أغراض (تجارية ،حبان في اإلسبلـ ،الحصكؿ عمى كظيفة

الترجمة أك اإلعبلـ ،)...فإنو مف الكاجب أف نحافظ عمى ىذه المغة كأف نستثمر

في لغة اآلخر.

بأخذ كؿ ما ىك إيجابي كتسخيره لمحفاظ عمى لغتنا العربية؛ يجب أف

نحافظ عمى إرث الماضي ،كنساير مقتضيات الحاضر ،كأف نتعمـ مف اآلخر

كيؼ استطاع أف يحافظ عمى لغتو ،ككيؼ تمكف مف مسايرة الركب الحضارم،
يجب أف نتساءؿ كذلؾ عف السبؿ التي تحفزه عمى االبتكار كاإلبداع كاإلنتاج

العممي كالمعرفي؛ فبالتشخيص المعرفي ،كالتحميؿ الدقيؽ لؤلكضاع ،كبتتبع تاريخ
ضيعو أبناؤىا لعدـ استغبلليـ لكؿ
التطكر ،فستطيع أف نعيد لمعربية مجدىا الذم ّن
ّن
الفرص المتاحة لمتطكر ،فكمما ظير عمـ جديد ،تجنبكه أك نظركا إليو نظرة
الغازم ،في حيف كاف يجب استثمار كؿ ظاىرة عممية جديدة في أكانيا كفي

مجاالتيا ،فنحف نظرنا إلى العكلمة عمى أنيا استعمار مقنع ،كنظرنا إلى
التكنكلكجيا كالشابكات عمى أنيا استعمار كىيمنة لمغة اإلنجميزية ،كبدؿ أف

نتصرؼ تصرفا إيجابيا لتقبؿ ىذه التطكرات التي ىي في حقيقتيا طبيعية كناتجة
ّن
كجؿ إلى تطكير
عز ّن
عف الفكر اإلنساني الذم يسعى دائما ،كرّنبما بكحي مف اهلل ّن

سبؿ العيش إلدراؾ حقيقة يغفميا كثير مف الناس كىي قكلو تعالى « :كما أكتيتـ
مف العمـ إال قميبل» فالعمـ ،بحر كاسع؛ كشكاطئو ال يمكف إدراؾ حدكدىا .كبدؿ
التجاكب مع التطكرات الحديثة انطكينا أك انشغمنا عف الدفاع عف لغتنا ،كبدؿ أف

نقؼ عند سفاسؼ األمكر ،يجب أف نستثمر التعدد المغكم في ترجمة إرثنا

العربي إلى لغات اآلخر؛ بؿ كالى كؿ لغات العالـ حتى يقرأنا اآلخر الذم يممؾ

اعتقادا خاطئا عف العرب كالعربية؛ فتاريخنا الحافؿ باإلنجازات العممية العظيمة
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في كؿ مجاالت الحياة ،بدءا مف ثقافتنا الدينية إلى المغكية إلى الببلغية
النقدية كاألدبية ،باإلضافة إلى الطب (ابف سينا) ،الرياضيات
كالمعجمية ؼ

(الخكارزمي) ،إلى عمـ االجتماع (ابف خمدكف) ،الفمسفة ( ابف رشد) ،التصكؼ

(الحبلج ،ابف عربي ،رابعة العدكية) ،إلى السياسة ،كحكـ الخبلفة في عيد عمر
بف عبد العزيز ،كعمر بف الخطاب (رضي اهلل عنيما)  ،حيث عرؼ العرب
الديمقراطية قبؿ أف يعرفيا الغرب.

كعمى العمكـ؛ «تظؿ العممية التعميمية في حاجة ماسة إلى اصطناع

االزدكاجية المتكقعة بيف مصادر الثقافة العربية كمصادر الثقافات األجنبية ،مما

يحتـ عمى الدارس ضركرة تعمّنـ إحدل المغات األجنبية -عمى األقؿ -كاتقانيا
نطقا ككتابة ،لتككف سندا لو في االطبلع عمى الثقافات األجنبية ،كمحاكلة

اختراؽ حكاجز المكاف كاقتحاـ مجاالت الفكر ،كمناقشة فكر اآلخر عف فيـ

ككعي مف قبيؿ اإلثراء لفكر األمة كلغتيا ،كىك ما يتأكد مف خبللو منطؽ
االنتماء لمثقافة األـ مف جانب ،كما قد يضيؼ إلييا بما يثرييا كيزيدىا عمقا
1

كنضكجا مف جانب آخر».

كباإلضافة إلى فيـ ككعي اآلخر تككؿ لو ميمة الترجمة مف المغات

األجنبية إلى العربية ،كمف العربية إلى المغات األجنبية لتعريؼ األجانب
بحضارتنا العربية العريقة منذ ما قبؿ اإلسبلـ إلى أزىى عصكرىا كخاصة في

صدر العصر العباسي األكؿ.

كتظؿ الترجمة نافذة فكرية كمدخبل حضاريا نطؿ منو عمى فكر العالـ

مف حكلنا ،أك يطؿ عمينا ذلؾ الفكر مف خبللو ،بما يضمف ليكيتنا العربية مزيدا
 -1عبد اهلل التطاكم ،المغة كالمتغير الثقافي ،ص.58
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مف التكاصؿ كعدـ االنغبلؽ ،كما يضمف ليا مزيدا مف الصقؿ كاالنفتاح عمى
كؿ ثقافات اآلخر كمناىج فكره كمكاد إبداعو ،فالترجمة ركف أساس يضمف
لممكتبة العربية المزيد مف النضج كاالكتماؿ كالثراء مف خبلؿ تزايد إيقاع التفاعؿ
1

المعرفي كالحكار العقمي كحتى الكجداني مع معطيات الثقافات المحيطة بنا.

عمى أف تككف ىذه الترجمة تحت الرقابة الصارمة خاصة في مجاؿ ترجمة

القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ حتى ال يقع ىناؾ تقصير حكؿ فيـ النص

القرآني ،كلنا في ترجمة العرب القدامى ما يشجعنا عمى المطالبة بتدريس

الترجمة في كؿ مراحؿ التدريس خاصة الثانكم كالجامعي.
 .3تف يل دور المجامع ال ربية:

إف فكرة إنشاء مجامع المغة العربية مرتبطة
يقكؿ عبد السبلـ
ّن
المسدمّ « :ن
تاريخيا باالحتماء مف الغزك المغكم ،بدأت في سكريا عاـ 1919ـ يكـ كانت المغة

التركية تحتكر فضاء فسيحا مف التداكؿ ،كالسيما في أجيزة اإلدارة ،كالدكاكيف،

كتأسس مجمع القاىرة عاـ  ،1932كمجمع بغداد عاـ 1947ـ ،ثـ تتالى

استحداثيا بتسميات تختمؼ في الشكؿ ،كقد تختمؼ مف حيث المضمكف،
ف  :في عماف ،كتكنس ،كالخرطكـ ،كطرابمس ،كالجزائر كالرباط،
كالغايات المعؿ ة

ككاف في إنشاء بعضيا قصص شديدة التشكيؽ كما حصؿ لممجمع العممي

المبناني كحتى لمجمع المغة العربية الفمسطيني ،كاذ قد خيؼ منذ البدايات أف

يفضي التعدد إلى تشتت الجيكد كازدياد التبايف في ابتكار المصطمحات ،فقد

التأـ في دمشؽ منذ عاـ 1956ـ مؤتمر المجامع الثبلثة القائمة يكمئذ ( السكرم،
كالمصرم ،كالعراقي ) كأكصى ببعث اتحاد المجامع المغكية العممية العربية
 -1عبد اهلل التطاكم ،المغة كالمتغير الثقافي ،ص.108
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«ككاف لزاما لمتكصية أف تنضج عمى ميؿ فمـ يتحقؽ إنجازىا إال في ،1971

ككاف في أثناء ذلؾ قد انبعثت مؤسسة أخرل ىي مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط

) (1961التابع لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ» 1.كبعد ىذه المجامع،

أنشأت مجامع أخرل في السعكدية عاـ  ،1999كالككيت  2009بسعم حثيث مف
الصحافة الككيتية ،كلكف ىؿ قامت ىذه المجامع بكظيفتيا كما ينبغي؟

ظف بعض أعضاء ىذه المجامع أ ّنف المغة العربية
بناء عمى الجيؿ؛ ّن
كؿ الخطابات
ليست في حاجة إلى حماية كىي في عقر دارىا ،كبعيدا عف ّن
اإلنشائية ،كبكؿ تعابيرىا الفصيحة فيما يتعمؽ بالمغة العربية كالدفاع عنيا ،لـ

2
إف حاؿ المغة
حد تعبي عبد السبلـ
ّن
تتقدـ العربية قيد أنممة ،كعمى ّن
المسدمّ « :ن
العربية -عمى مدل عقكد دكلة االستقبلؿ -لـ تكف في يكـ أفضؿ مما كانت
3

عميو في أمسو».

كعمى أساس الكعي المغكم الجديد؛ كتحكؿ العالـ إلى قرية ،كتطكر كؿ

كسائؿ االتصاؿ الحديثة؛ أصبح ضركريا تفعيؿ دكر مجامع المغة العربية في كؿ
أقطار العالـ العربي ،كذلؾ بالتنسيؽ كتكحيد الجيكد كاآلراء؛ بعقد اجتماعات كؿ

مرة في دكلة مف دكؿ العالـ العربي ،كبالتكاصؿ اليكمي عبر كسائؿ االتصاؿ
ّن
الحديثة ،كاالقتداء بمناىج الغرب ككؿ السبؿ التي مف شأنيا تحبيب المغة العربية
ثـ
أكال إلى أبنائيا كخاصة األطفاؿ كالشباب ألنيـ ىـ مستقبؿ المغة العربيةّ ،ن
نشرىا عمى أكسع نطاؽ في العالـ.
 -1عبد السبلـ المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.111

 -2ينظر ،عبد الغني أبك العزـ  ،مقاؿ التخطيط المغكم لبلرتقاء بالتنمية البشرية  ،مجمة النيضة ،
ع ،9ص.75
 -3عبد السبلـ المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.112
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كلكنيا ستذلؿ بجيكد كؿ
أف ىذه الميمة ّن
تعد مسؤكلية كبيرةّ ،ن
إننا نرل ّن
صناع القرار ،ككؿ المتخصصيف مف لسانييف كأنثركبكلكجييف كعمماء اجتماع
ّن
كعمماء اؿنفس ،كاعبلمييف كميندسيف كحتى عمماء االقتصاد ،ألننا في عيد يحتـ
م كؿ المغات األجنبية،
عمينا االستثمار في المغة ،في لغتنا األـ لغة األمة ،كؼ

خاصة الفرنسية كاإلنجميزية ،كاذا كاف ما قدمتو المجامع كالمؤسسات المغكية

العربية مف إنجازات ال يستياف بقيمتيا العممية؛ إالّن ّنأنيا ظمت تشتغؿ في غياب
تخطيط لغكم شمكلي كمؤسس لمستقبؿ المغة العربية ،كمف منطمؽ ّنأنيا تحتؿ

حي از جغرافيا كاسعا عمى مستكل متكممييا ،باعتبار التخطيط المغكم قاعدة
ّن
لبلرتقاء بالمغة نحك مجتمع المعرفة كالتنمية البشرية كاالقتصادية ،شأنيا شأف كؿ
1

مخطط يراد تطبيقو.

كيعد التخطيط المغكم معيا ار لكؿ التكجيات السياسية المغكية لذلؾ فيك
ّن
يدعك لممعاينة كالتفصيؿ في كاقع المغة العربية في كؿ قطر مف أقطار العالـ

العربي ،كاذا كانت المغة القكمية تكجد في قمب البنى االجتماعية كاالقتصادية
فؤلنيا مرتبطة بما يخطط ليا مف تكجيات إستراتيجية قائمة عمى
كالفكريةّ ،ن
يعتد
دراسات ميدانية جغرافية مؼ
صلة لكاقع المغة العربية ،كإذا كاف العالـ كمّنو ّن
بالتخطيط المغكم مف األكلكيات ،فؤلنو يقكد بالضركرة بمكاصفاتو العممية إلى
2

تحديد الرؤية المستقبمية.

البد لممجامع المغكية العربية كضع برامج
كعمى ضكء الرؤية المستقبمية ّن
م في العالـ العربي ،حيث تككف البداية
مكحدة كاستراتيجيات محكمة لتكحيد التعؿـ
 -1ينظر عبد الغني أبك العزـ ،التخطيط المغكم لبلرتقاء بالتنمية البشرية ،مجمة النيضة  ،ع ،09
ص.75
 -2نفسو ،ص.8
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بتدريس كؿ ما لو عبلقة بالتراث كاإلرث الحضارم كتاريخ الحضارة العربية

كاإلسبلمية في كؿ مجاالت الحياة ،ككذا عبلقة العربية بجاراتيا مف األقكاـ
كالشعكب قبؿ كبعد اإلسبلـ ،ككيؼ أنيا تأثرت كأثّنرت دكف تفتيت لغتيا أك
فبلبد ليذا الجيؿ كاألجياؿ القادمة مف معرفة تاريخيـ المجيد كمف
تشتيت شمميا،
ّن
االعتزاز بمغتيـ العربية ،كبعمماء العرب كالعربية مف فبلسفة ،كأدباء ،كشعراء،

حؾـ العرب كالمسمميف
كعمماء اجتماع ،كعمماء التفسير كأطباء كبالخمفاء كب ا
الذيف ازدىرت العربية في عصكرىـ.

كلمعربية تاريخ ضارب «في جذكر التاريخ كأعماؽ الزماف؛ كلمعربية

أعبلميا الكبار الذيف ممؤكا الدنيا فك ار كعمما في زحاـ ظبلـ أكركبا كقتامة

تاريخيا الكسيط؛ فكاف جابر بف حياف في الكيمياء ،كابف الييثـ في البصريات،

كالرازم في الطب ،كالخكارزمي في الرياضيات ،كاإلدريسي في الجغرافيا،

كالطبرم في التاريخ ،كابف سينا مكسكعة جامعة بيف الفمسفة كالطب كالشعر
كالقانكف كالتاريخ كالنقد ،ككاف ابف رشد كالكندم كالفارابي كغيرىـ مف أعبلـ

ارتفعت قاماتيـ كقامة ثقافتيـ العربية بما ال يدانييا في أمة أخرل بيف عمـ
التعصب،
كفكر ،ظمت مقكماتو الطبيعية كالعقمية كرحابتو اإلنسانية بمنأل عف
ّن
1

فمـ تمارس قي ار ،كلـ تنطمؽ مف عنصرة كال أحقاد».

حبيـ لمعربية كتيافتيـ عمى اكتساب المغات
إف ما يفتقده ىذا الجيؿ ىك ّن
تقدـ شيئا ليـ ،فمـ يعد لدييـ ذلؾ اإليباء
أف العربية ال ّن
األجنبية ،العتقادىـ ّن
الحمية التي عيدناىا كقرأنا عنيا في تاريخ العرب كالعربية،
العربي ،كال تمؾ
ّن

 -1عبد اهلل التطاكم ،المغة كالمتغير الثقافي ،ص.213
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كىذا الكضع يستدعي تغيي ار جذريا لمناىج التعميـ ككف أكؿ ما يتمقاه ىذا النشء

ىك التربية كالتعميـ.
 .4الت ريب:

البد مف التعريب في نظاـ التعميـ كاإلدارة كفي ميداف البحث العممي
ّن
ادعاء باكتفاء ذاتي لغكم ،أك
كقطاع اإلنتاج كاألعماؿ ،مف دكف تعصب أك ّن
غناء عف المغات العالمية ،كما تحممو معيا مف معارؼ كثقافات ،كما تختزنو مف

إمكانات معرفية ال مجاؿ إلنكارىا ،كمف المبادئ التي يجب ترسيخيا في أذىاف
ألمة بغير لسانيا كال مكاف في تجارب
النشء الجديد ألنو ال نيضة كال تنمية ّن
1
التاريخ لفرضياّنت مزعكمة.
كمف فكائد التعريب زيادة عف ككف ما يقرأه العرب في كؿ القطاعات

المعربة ،مما
مدكنا بالعربية ،تحصيؿ كميات ىائمة مف المفردات كالمصطمحات
ّن
لكنو يكثؽ في المعاجـ.
ّن
يتـ تداكلو ،كمنيا ما ييمؿ ّن
يعد ذخيرة لغكية منيا ما ّن

صناع القرار « :التعريب الشامؿ لمتعميـ
كالمطمكب مف المجامع العربية ككذا ّن
المدرسي كالجامعي كانشاء مجمع المغة العربية القكمي ،كتكطيف البحث العممي

المتقدـ في لغتنا القكمية ،كتحرير خطابنا القيادم بالعربية الفصيحة ،كترتيب
ّن
2
دكر رساؿم لسفارات الدكؿ العربية بالخارج».
ككؿ الباحثيف بؿ كالمثقفكف
أف جيكد المجامع العربية ّن
كتجدر اإلشارة إلى ّن
الممتزمكف عمى جية النيكض بأكضاع المغة العربية مف الداخؿ إحياءا كتطكي ار

اصطبلحي ،كعمى جبىة " التحسيس" بمركزية العامؿ المغكم في مشركع
ة
كتغذية
 -1ينظر ،عبد اإللو بمقزيز ،مقاؿ العربية منطمقات كأىداؼ ،ط ،5مجمة النيضة ،ع.2014/9
 -2حسف بشي  ،السياسة المغكية العربية  ،منيج لمتأصيؿ كالتطكير كمكالة العصر ،كتاب الندكة
الدكلية حكؿ التعدد المساني كالمغة الجاعة ،ج ،2014/1ص.84

113

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و
االستقبلؿ الكطني كالنيضة القكمية كالتقدـ االجتماعي كالعممي لف تنجح كفؤكد

أّننيا لف تنجح إذا لـ يكف ىناؾ جيد مماثؿ مف قبؿ الدكلة الكطنية ألنيا ىي
صاحبة القرار كالتنفيذ ،فمنذ نيؿ االستقبلؿ السياسي كدكؿ العالـ العربي في
تبعية إلى مستعمرييا في معظـ قطاعات الحياة الحساسة؛ االقتصادية كاإلدارية،

كاالجتماعية ،كالعممية ،حيث خمقت ىذه التبعية فجكة ال تزاؿ في اتساع متناـ

أضر بكضع المغة العربية في عقر دارىا ،حيث اتسعت مساحات نفكذ المغات
ّن
األجنبية في قطاعات اإلنتاج كالعمؿ كاإلدارة ،كالخدمات العامة كالتربية كالتعميـ
كاالتصاؿ كاإلعبلـ كالحياة العامة ،بما في ذلؾ؛ مجاؿ التخاطب اليكمي كالتبادؿ
االجتماعي كالمغكم لمقيـ ،حيث تزامف اتساع رقعة المساحة المغات األجنبية مع

تضاؤؿ كضمكر مساحة حضكر المغة العربية كاشتغاليا في الـ جاالت

كالقطاعات المشار إلييا ،كيعكد االختبلؿ في التكازف بيف المساحتيف إلى
1

الرسمية ألنظمة الحكـ القائمة كلمنخب الجديدة الحاكمة اليكـ.
السياسات ّن
كبناء عمى السياسات الرسمية ألنظمة الحكـ في العالـ العربي المكالية
لمغرب بذريعة أف التعريب ال يبلءـ متطمبات العصر تعميما كاقتصادا كبأنو غير

قادر عمى المنافسة العالمية ،تكلّند جيؿ مف المتعمميف المنفصميف عف ىذا
العصر؛ حيث تحضر عندىـ المغة العربية حضك ار باىتا أك شبو رمزم ،كىذا

الكضع سمح لمغات األجنبية بالتمادم كالتغمغؿ في كؿ أنظمة الدكؿ العربية،
كلعؿ الذم زاد الطيف بمّنة ىك مدخؿ التعميـ الخاص خاصة في دكؿ المشرؽ
ّن
بحجة «التخفيض مف أعباء التنمية االجتماعية» بإشراؾ القطاع الخاص
العربي ّن
الذم صمـ برامجو عمى فكرة «ربط التعميـ بالتنمية» كتكسؿ المغات األجنبية أداة

 -1ينظر ،عبد اإللو بمقزيز ،المغة العربية منطمقات كأىداؼ ،ص.14
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في ذلؾ التككيف في المقاـ األكؿ بذريعة اتصاؿ التنمية في ببلدنا العربية
تضاءؿ حضكر العربية بحجة أنيا ليست لغة العمـ،
بمحيطيا العالمي 1.ؼ
كتراجعت مردكدية التعميـ الكطني لكؿ دكلة عربية

 ،كبدؿ التحصيؿ العممي

لخدمة الكطف كاليكية العربية ،بدأ االستثمار في التعميـ مف أجؿ تحقيؽ األرباح
بيف الجامعات المتكأمة أك الدكلية.

ضد المغة العربية في عقر دارىا،
كأماـ سياسة التصفية كالتبديد المنتيجة ّن
فنحف أماـ جبىتيف ،جية البفاء كالتأىيؿ ،كجية الدفاع كالتأميف؛ األكلى تتحقؽ
بالعمـ كالثقافة كالبحث العممي المنصرؼ إلى تنمية القدرة العممية كاالصطبلحية

لمغة العربية .كتبسيط قكاعدىا النحكية كالصرفية ،كتيسير طرؽ تمقينيا كاكتسابيا
لمناشئة ،كمراجعة برامجيا في المدارس كالجامعات ،كرعاية البحث العممي فييا

الرسمي عميو ،كدعـ أطرىا المؤسسة العممية مثؿ مجامع المغة العربية.
كاإلنفاؽ ّن
كتتحقؽ الجبىة الثانية بالنضاؿ الثقافي كاالجتماعي -المدني كالسياسي -ضد

تخكؿ لو نفسو أف يدعك إلى العامية أك يمجد المغات األجنبية أك يحرض
كؿ مف ّن
الميجات األخرل عمى أف تصبح ىي كذلؾ لغة رسمية ،فالنضاؿ األكؿ بنائي
كطكيؿ األمد ،كج ـ قكرق األكاديميكف كالباحثكف ،كالنضاؿ الثاني دفاعي ينتمي

التمسؾ بحقكؽ المكاطنة ،جميكره كؿ المكاطنيف ،ككما يحتاج األكؿ إلى
إلى
ّن
أطر خاصة بو ،يحتاج الثاني إلى أطره الشعبية المناسبة ،فالعربية ىي الكينكنة،
2

كىي الكطف.

 .5توجيه ااعَلم لخدمة المغة ال ربية الفصحى:
 -1ينظر ،عبد االلو بمقزيز ،المغة العربية منطمقات كأىداؼ ،ص.52
 -2ينظر ،عبد اإللو بمقزيز ،المغة العربية ،منطمقات كأىداؼ ،ص.56-55
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ال تنمك التكنكلكجيات في فراغ اجتماعي ،إنيا تأخذ مكانيا ضمف

سياقات مجتمعية تممؾ خصكصيات تاريخية لكنيا تندرج في الكقت ذاتو في

الحراؾ العالمي الذم ال يمكف االنفبلت منو 1.كلقد ساىمت كسائؿ االتصاؿ
منا باآلخر ،كبالتالي فإف المجتمع البشرم
التكنكلكجيا الحديثة في ربط كؿ كاحد ّن
لف يعيش في عزلة بعد اآلف ،فقد تغمبت ىذه الكسائؿ عمى قيكد الزمف كالمسافة،
كىذا يجبرنا عمى التفاعؿ الجمعي كالمشاركة ،كما انتشرت شبكات االتصاؿ عف
بعد كشممت مختمؼ أنحاء العالـ مف أجؿ إتاحة المعمكمات لكؿ الشعكب،
أضافت كسائؿ إعبلمية جديدة إلى الكثير مف الشعكب كاألمـ كالحككمات ،مثمما

كضعت في يد خصكميا أدكات إعبلمية جديدة ،فمتاح اليكـ أماـ األطراؼ
المختمفة :الصحافة اإللكتركنية ،كالمدكنات ،كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كالبريد
االلكتركني ،كالفاكس  2،كالتمفزيكف ،كالصحافة المكتكبة كالمذياع ،كالبلبتكب،

مما يسمح باالتصاؿ الجماىيرم عبر العالـ ،فتنكعت
كالياتؼ المحمكؿ ،كغيرىا ّن
مصادر المعرفة كالمعمكمات كتيسرت عممية االكتساب عمى أكسع نطاؽ.

لقد أحدثت التكنكلكجيات الحديثة ثكرة عارمة في كؿ قطاعات الحياة،

مفر منو؛ كاف
كمف المستحيؿ عدـ التفاعؿ معيا ،ألنيا تفرض نفسيا بشكؿ ال ّن
تعد كال تحصى ،فإف العمـ سبلح ذك حديف " كما
ؾاف ال ننكر إيجابيتيا التي ال ّن

ىبت بأشكاؿ جديدة مف االتصاؿ كالتكاصؿ لمناس
يشاع"؛ كاذا كانت رياحيا قد ّن
كتكحد مكاقفيـ كتسيّنؿ تحركاتيـ كثكراتيـ؛ فإنيا في الكاقع
عبر الحدكد لتجمعيـ
ّن

 -1ينظر ،الصادؽ رابح ،قراءة في الرىانات الثقافية كاالجتماعية لتكنكلكجيات السمسمة المدنية ،مجمة
االتصاؿ كالتنمية،ع ،1دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف ،2010 ،ص.05

 -2ينظر ،عبد الكريـ الديسي كزىير حسف  ،دكر كساءؿ االتصاؿ الرقمي في تعزيز التنكع الثقافي،
مجمة االتصاؿ كالتنمية ،ع ،2016/6ص.24
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قد أحدثت تشتتا لمقارات كالمناطؽ كاألكطاف إلى غير رجعة ،حيث مف سمبياتيا
أنيا أعادت رسـ خارطة العالـ عمى طريقة كمزاج المييمنيف عمييا ،حيث حممت

مكجات التغيير إلى العالـ في سنكات ،كفي بضع أسابمع سمطت عمى بمداف
1

تمرد كثكرات تتفجر ىنا كىناؾ.
العالـ العربي حركات ّن
كازاء سمبيات كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية الحديثة كايجابياتيا كفي

مقدمتيا التمفزيكف كالصحافة المرئية كالمقركءة ،كاف يجب الحذر مف السمبيات

أف األشكاؿ اإلعبلمية ال يخمك منيا بيت أك
كاستثمار اإليجابيات ،خاصة ك ّن
منزؿ ،فيي متاحة لمجميع ،كلك بشكؿ متفاكت إف ميمة اإلعبلمييف ( صحافييف

كمذيعيف ،كمنشطيف ،كمخرجيف ،ككاتبي سيناريك ،كأصحاب الدعاية كاإلشيار)

إف ليـ دك ار فعاال في غرس
ىـ كذلؾ خدـ لصاحبة الجبللة " المغة العر ة
بي "ّ ،ن
النطؽ كممارسة المغة العربية الفصحى ،األمر ليس بالييف ،كلكف شيئا فشيئا،
كخاصة مع المسمسبلت كاألفبلـ؛ فمعظـ النساء الماكثات في البيكت،
كالمتقاعديف يتابعكف شاشات التمفاز كاالطبلع عمى معظ ،القنكات ،كمتابعة

األخبار ككذلؾ خاصة مف طرؼ الرجاؿ ،كمتابعة أخبار الرياضة مف قبؿ

الشباب ،كمتابعة حصص األدب مف قبؿ األكادممييف كالمثقفيف كالمبدعيف،

باإلضافة إلى حصص الطبخ كالجماؿ ،كالرسكـ المتحركة ( أطفاؿ) كحصص

طبية ،كأخرل ترفييية ،ىذه النشاطات كالبرمجيات التي تقدـ عادة بمغة االتصاؿ
مبتذلة ال ىي مف العربية الفصحى ،كال ىي مف العاميات المحمية ،بؿ ىي مزيج

مف كؿ ىذا باإلضافة إلى لغة المستعمر؛ إننا كالحالة ىذه ،في حاجة ماسة إلى
التكجيو مف قبؿ الدكلة كمف قبؿ ذات الفرد الذم يؤدم كظيفتو ،كىك عمى كعي

 -1ينظر ،مي العبد اهلل ،االتصاؿ كرياح التغيير ،مجمة كالتنمية ،ع ،2011/2ص.05
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بأنو بتأدية ىذه يخدـ لغتو التي ىي رمز ىكيتو .كمف ىذا المنطمؽ يجب أف يقدـ

لمجميكر كؿ ما يبث بالمغة العربية الفصحى ،كخاصة تمؾ اإلشيارات التي تأتي
كفكاصؿ في األفبلـ كالمسمسبلت.

كأماـ الحداثة الغربية عمكما كالعكلمة المعاصرة خصكصا « :أصبح

النظاـ السمعي البصرم المتمثؿ في عشرات اإلمبراطكريات اإلعبلمية كشبكات

التكاصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت ىك المصدر الجديد األقكل إلنتاج القيـ

كالرمكز كصناعتيا ،ككذلؾ لتشكيؿ الكعي كالكجداف كالذكؽ» 1.كعمى أساس ىذا

الكعي لمدكر العظيـ لئلعبلمييف ،فإنو مف الكاجب عمييـ أف ال يتخمكا عف ىذه
المسؤكلية التي تدخؿ ضـ ف مبادئ الذكد عف لغة األمة كاحيائيا ،كتطكيرىا ؛

فميس المعمـ كحده مف يتحمؿ كيتكبد عناء ىذه المسؤكلية ،بؿ إننا كمنا معنيكف
بيذه المسؤكلية أفرادا كجماعات كدكال ،تحت راية األمة (العالـ العربي).

فاإلعبلمي مثؿ المعمـ ألف دكره نقؿ األخبار بصدؽ ،كاإلرشاد كالتكجيو كالتثقيؼ
كخدمة كؿ األىداؼ النبيمة لمكطف كلممكاطنيف ،كليس دكره الفرجة كالتميية

كازجاء الكقت.

يطكؿ الحديث عف تشخيص كاقع المغة العربية المتدني حتى بيف

األساتذة كالطبلب ،ناىيؾ عف المجتمع كالجميكر العربي عبر كؿ األقطار

دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى الجيؿ بقيمة لغة األمة ،كبأنيا لـ
العربية كىذا إف ّن

يحتؼ بيا في مجاليا األكؿ الذم منو تنتقؿ العدكل إلى كؿ مجاالت الحياة،

كىك التعؿمـ ،فقد جعمت المغة العربية دائما مف حيث االىتماـ في مركز ثانكم ،
 -1عبد الكريـ الدبيسي  ،كزىير ياسيف الفاصؿ  ،دكر كسائؿ االتصاؿ الرقمي في تعزيز التنكع
الثقافي ،ص.35
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مع العمـ «أف المغة ىي المعمار الخفي الذم يتشيد الفكر كيستقيـ ...إف العربية
تمقي بتاريخيا تحديا كبي ار أماـ العمـ اإلنساني ،كىذا التحدم يبتيج بو العمماء

الذيف أخمصكا لمعمـ ميجتيـ ،كلكنو يغيظ سدنة التكظيؼ األممي ،كيستفز دعاة

الثقافة الككنية؛ كالسيما منذ بدأت المعرفة المغكية المتقدمة عمى المستكل العالمي

تؾتشؼ ما في التراث العربي مف مخزكف ىائؿ يتصؿ بآليات الكصؼ المغكم،

مككنات المنظكمة الصكرية الراقية
كيقؼ عمى الحقائؽ النحكية العجيبة ،كيستميـ ّن
التي انتيى إلييا النحك العربي؛ مف حيث ىك إعراب ،كمف حيث ىك منطؽ
1

قياسي ،كمف حيث ىك كذلؾ عمـ بأصكؿ الظاىرة المغكية الكمية.»...

أف لمعربية حضارة راقية؛ كاف أراد أف يستدؿ عمى ذلؾ
ال ينكر إال جاحد ّن
فميعد إلى تراثيا العظيـ؛ إال أننا لـ نتشبث بيذا اإلرث الحضارم الذم سعت
كتسعى بعض الدكؿ إلى أف تنسبو إلى رجاالتيا كأعبلميا؛ حيث إف كثي ار مف

كدرست ألبناء الغرب عمى أنيا مف لدف عمماء غرب،
العمكـ العربية قد ترجمت ّن
في حيف إنيا مف لدف العرب القدامى كالطب عند ابف سينا ،ككذلؾ عمكـ
كلعؿ أف مكقفنا ىاىنا ليس ىك المقارنة كال لمف
الرياضيات كالفيزياء كالكيمياءّ ،ن
األفضمية ،أك مف ىك صاحب السبؽ ،ألف العمـ رحـ بيف أىمو سكاء اتفقكا أـ

اختمفكا؛ كلكننا نعتبره تذكي ار فقط ،مف أجؿ االعتبار كزرع الحماسة في قمكب
المتمقيف العرب لمغيرة عمى لغتيـ كالقياـ بالذكد عنيا كحمايتيا مف كؿ ما قد ييدد
استقرارىا بيف ذكييا.

كختاما؛ فإنو ميما تعددت المقترحات كالرؤل كالبدائؿ لمنيكض بالمغة

م في كؿ مراحمو كمستكياتو ،كبتكجيو اإلعبلـ لخدمة
العربية؛ مف االىتماـ بالتعؿـ
 -1عبد السبلـ المسدم ،اليكية العربية كاألمف المغكم ،ص.266
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المغة العربية ،كبالترجمة أك بتعريب كؿ كافد ،كبتعريب

التعميـ في كؿ

التخصصات حتى تمؾ العمكـ الدقيقة كالطب كالفيزياء ،كالكيمياء ،كاليندسة،

كغيرىا؛ كبفرض المغة العربية في األقساـ األجنبية ،التي بحمكؿ نظاـ ( ؿ ـ د)

قد تخمت عف مقياس تدريس العربية ككنيا ال تضيؼ شيئا لمطالب الذم ىك
بصدد تحضير شيادات عميا في المغات األجنبية ،كعمى الرغـ مف كؿ مداخؿ

اإلصبلح ،كانشاء المجامع المغكية العربية ،ككذا المشاريع الفكرية المستقبمية في
ربط كؿ الجامعات العربية ببعضيا لمنيكض بالمغة العربية ،كبدكر الخارجيات

مجرد اقتراحات ،أك حب ار عمى كرؽ،
العربية في نشر المغة العربية؛ يبقى كؿ ىذا ّن
ما لـ تتدخؿ الدكلة باإلشراؼ عمى كؿ ىذه المشاريع كالمقترحات كالمؤتمرات
المادم كالمعنكم ،كبالمصادقة عمى تمؾ المشاريع
كالنشاطات؛ تتدخؿ بتدعيميا
ّن
المخطط ليا عبر سياسة لغكية محكمة مف قبؿ متخصصيف في كؿ المجاالت
تمت لمغة العربية بصمة.
التي ّن
كنعتقد أننا أسيمنا كلك بالنزر القميؿ في تكضيح صكرة كاقع العربية،

س
بتشخيصو المعرفي القتراح بعض البدائؿ التي لك ّ مت من قبل الدولة كبحما ة
الناشطيف كالفاعميف ألتت أكميا .ككما قاؿ ديغكؿ « :لقد صنعت لنا المغة
الفرنسية ما لـ تصنعو الجنكد» كالمغة في صميـ السياسة ،كاف الصراع ىك

حد تعبير عبد
مككف أساسي في تاريخ البشر عمى ّن
محكر ّن
محرؾ لمسياسة ألف ّن
المسدم؛ فالمعركة اليكـ ىي معركة لغكية كمعرفية كثقافية ،ألف المغة
السبلـ
ّن
الرحى ضمف ىذه الحرب الجديدة ،حرب االختراؽ الثقافي الذم
كاقعة في قمب ّن
جرب اإلنساف كؿ أنكاع األسمحة كي
تحتكـ إليو إستراتيجية االستيداؼ؛ لقد ّن

ؾ
دمرت العالـ كأباحت سؼ
يعيش دائما ىك السيد؛ كبعد ما رأل أنيا كميا قد ّن
دمو؛ انتيج سياسة أرقى كرّنبما أقؿ دمكية؛ كىي حرب المغات؛ حرب العمـ
120

يجهة جايعة انسالو  -انعدد انرابع  -يىَيى 2017و
كالمعرفة ،كقضية المغة ىي قضية األمف القكمي بكؿ مضامينو كارتداداتو؛ كألف

مف يتصدل لمحرب كيخطط ليا ىـ دائما الحكاـ كالقادة باستشارة أصحاب
الحكمة كالرأم السديد ،فإف إحياء لغة األمة كالحفاظ عمييا كالذكد عنيا ىي

مسؤكلية الدكلة أكال ألنيا صاحبة القرار كصاحبة التنفيذ ،كأما الفئة المثقفة أك
المدبرة ،كأما الشعكب فإننا نعتقد أنيا ستبارؾ ىذا
المتخصصة فيـ ذكك العقكؿ
ّن
العمؿ الجميؿ الذم «ىك الذكد عف المغة لحماية اليكية».
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