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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 رــديــصــت

, ذلـك ألن ثمـة فَِكـرًا عـدة »اهلاجس اللغوي«لقد آثرت أن يكون عنوان هذا الكتاب 
واحـدًا, وإنـام هـي عبـارة عـن  ليس ختطر يف البال; وتستقر يف العقل والصدر فتغدو هاجساً 

ة من اهلواجس, متنيت عىل قارئي العزيز أن يتبينها يف هـذا الكتـاب بعـدما رأيـت أهنـا جمموع
من أولويات البحث يف قضايا لغتنا العربية احلبيبة, لغتنا األم, لعّل وعسـى أن يكـون يف  تعدّ 

 .تسليط األضواء عليها بعض من فائدة
ا لغتنــا العربيــة, ومــن اهلــواجس اللغويــة التــي تؤرقنــا تعــدد املشــكالت التــي تواجههــ

وانخفاض مستوى األداء اللغـوي يف واقعنـا العـريب إن يف العمليـة التعليميـة التعلميـة أو يف 
 .خارجها, إذ إنه ليس بالصورة املرغوب فيها

وال يغيَبنَّ عن البال أن ثمـة حمـاوالت بـذلت يف القـرن املـايض لتجديـد اللغـة العربيـة 
ىل إغناء معامجها دالالت ومصطلحات اقتضتها طبيعة والسعي إىل تيسريها نحوًا وبالغة, وإ

 .العرص, إال أن ثمة حمافظني وقفوا ضّد هذا التجديد, ولكل فريق حججه وأدلته
ومما يؤمل له غياب التنسيق بني اجلهات العاملة يف املجال اللغوي, مع األخذ باحلسـبان 

جلهود خدمة للغة, وسـعيًا إىل أن نجاح أي عمل إنام يتطلب التعاون والتنسيق والتكامل يف ا
 .االرتقاء هبا, وجتاوز مشكالت واقعها

ومن مؤرقات واقعنا اللغوي غياب السياسة اللغوية ومن ثم غياب التخطيط اللغوي 
 .يف ضوئها, ويتجىل هذا الغياب عىل الصعيدين القومي والوطني املحيل

ن تعدٍّ عىل حـدودها مـن ومن ذلك أيضًا فتور الوعي اللغوي جتاه ما يكتنف العربية م
الغزو الثقايف وما حياك للنيل منها إن عىل يد أعدائها اخلارجيني أو عىل يد رشحيـة مـن أبنائهـا 
يف الداخل افتتنوا باللغات األجنبية عىل أهنا لغـة التحـدث والرقـي, واسـتهانوا بلغـتهم األم 

ابر, التصــاغر جتــاه عــىل أهنــا لغــة التخلــف وعــدم الرقــي, فأصــيبوا بعقــديت التصــاغر والتكــ
أن يأخـذ األجنبي, والتكابر عىل الثقافة العربية ولغتها اخلالدة, وعـدم احـرتام حرمتهـا دون 



 

وتكتنفها, وال ريب األمن اللغوي دوره يف صون اللغة ومحايتها من التحديات التي حتيط هبا 
 .هاجسًا مؤملًا ومؤرقاً  األمن اللغوي يعدّ  يف أن غياب هذا

قـات واملنّغصـات التـي حتـول يف واقعنا اللغوي ألفيت أهنـا مـن املؤرّ تلك هي نقائص 
دون أن تتبوأ لغتنا القوميـة املكانـة اجلـديرة هبـا لسـانًا لـرّب العـاملني حفظـه القـرآن الكـريم, 
ووطنًا روحيًا لألمة, وجامعة لشملنا يف بوتقة اللقاء والتفاهم والتحاّب والتوادد, ما دامـت 

 :ارة التي يرجع إليها نسبنا كام قال الشاعر الكبري بدوي اجلبلهي األم احلانية الب
 

 ة وأبفالضـــــــاد أحســـــــن أم بـــــــرّ  للضـــــاد ترجـــــع أنســـــاب مفّرقـــــة
 شــجًا بحلــق غريــب الــدار مغتصــب تفنى العصـور, وتبقـى الضـاد خالـدًة

 :وجتدر اإلشارة إىل أن ثمة نقائص ُأخر مل أرش إليها متمثًال بقول شاعرنا
ـــا ـــائص فين ـــّدد جســـامهانق ــــي عــــّددت مــــا هــــو أجســــمُ  مل أع  ولكنن

 وإن تقلعـــــوا عنهـــــا فـــــذاك التقـــــدم فــإن بقيــت فهــي التخلــف مل يــزل
أجل يا أبناء األمة, إن نقلع عـن هـذه النـواقص سـلمنا مـن اهلـواجس, وعـادت إلينـا 

ريـب يف العافية والسالمة اللغوية, وسادت لغتنا األم عىل أرضنا العربية عزيزة كريمـة, وال 
 .أهنا ستغدو مصدر اعتزاز لبنيها عىل مجيع الصعد حمليًا وعربيًا ودولياً 

وأقـول !  ما أبعد ما يدعو إليه صاحب اهلاجس اللغـوي عـن الواقـع : وقد يقول قائل
دة عـىل تلك هي أهداف نسعى إىل حتقيقها, ال بل قـل هـي أمنيـات نرنـو إىل رؤيتهـا جمّسـ: له

 :شاعرقول ال دينأرض الواقع مردّ 
ـــــى ـــــة املن ـــــْن غاي ـــــدق تك ـــــاينَّ إن تص  أم

ق, وكثري مـن األحـالم يقـع حتقيقهـا, وهـل وآمل أن نرى هذه األماين واألحالم تتحق
ثمة أمنية أسمى من سيادة لغتنا األم عىل أرضها العربيـة واعتـزاز أبنائهـا هبـا, عـىل أال حيـول 

 .جانب التمكن من لغتهم القوميةهذا االعتزاز دون التمكن من اللغات األجنبية أيضًا إىل 
 املؤلف  واهللا املوفق
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 اإلشكال اللغوي
 

املوجز أن نشري إىل النظرة املعارصة إىل اللغة عـىل أهنـا منظومـة,  فصلنحاول يف هذا ال
 .التي تواجه اللغة العربية يف ضوء املفهوم املنظومي الشامل إىل اللغةوإىل تبيان املشكالت 

 اللغة منظومة ووحدة متكاملة −أوالً 
, System مـةمن االجتاهات الرتبوية املعارصة النظر إىل اللغة عـىل أهنـا نظـام أو منظو

فـيام  وأن النظام يتكون من عنـارص أو مكونـات, وأن هـذه املكونـات تتبـادل التـأثري والتـأثر
بينها, بحيث إن كًال منهـا يـؤثر يف غـريه ويتـأثر بـه, وأن ثمـة عوامـل خارجيـة تـؤثر يف هـذه 

 .املكونات الداخلية
) البيولوجيـا(مـن علـوم احليـاة » نظـام«ولقد استعارت الرتبية املعارصة هذا املصطلح 

عـىل كـل  التي هتتم بدراسة النظم أو األجهزة التي يتكون منها جسم الكـائن احلـي, ويطلـق
, فهنـــاك النظـــام اهلضـــمي, والنظـــام التنفيســـ, والنظـــام »نظـــام«أو » جهـــاز«منهـــا اســـم 

 .الخ..العصبي
 :ويف دراسة كل نظام يركز االهتامم عىل أمور ثالثة أساسية وهي

 مكونات هذا النظام −١
 العالقات الوطيدة التي تربط بني هذه املكونات −٢
وتربطه بغريه من النظم األخرى يف إطار  العوامل اخلارجية التي تؤثر يف هذا النظام, −٣

 .نظام أكثر شموالً واتساعاً 
ويف ضوء هـذا املفهـوم املنظـومي أضـحت فـروع اللغـة أجـزاء لكـل, تتكامـل لتـؤدي 
وظيفة التواصل اللغـوي, ويعـد النظـر إىل كـل فـرع عـىل أنـه غايـة يف حـد ذاتـه مشـكلة مـن 

وية تتمثل يف املحادثـة واالسـتامع والقـراءة وإذا كانت املهارات اللغ. مشكالت اللغة العربية
) املحادثـة والكتابـة(والكتابة, فإن النظرة النظامية ترى أن ثمة تكامًال بني مهارات اإلرسال 

 ).االستامع والقراءة(ومهارات االستقبال 



 

ولقد أثبتت األبحاث أن مهارات االستامع واملحادثة ذات أمهية قصـوى يف البـدء بتعلـيم 
 .كام أن هنالك صلة كبرية بني الكفاية يف االستامع واملحادثة والكفاية يف تعليم القراءةالقراءة, 

وباملقابل تتطلب مهارات االستامع واملحادثة معرفة معاين املفردات كام تتطلب الكتابة 
معرفة مبادئ اإلمالء وجـودة اخلـط, ومـا املهـارات اللغويـة املتمثلـة يف املحادثـة واالسـتامع 

 .ة والكتابة إال وسائل لغاية هامة هي التواصل اللغويوالقراء
وثمة أبحـاث أثبتـت العالقـة القويـة بـني نمـو الدقـة يف املحادثـة والتحصـيل القرائـي 
املتنوع الذي يعطي بدوره مددًا قويًا للقـدرة عـىل املحادثـة, كـام أن ثمـة عالقـة بـني املحادثـة 

تعـد أساسـًا فعـاالً يف إغنـاء الكتابـة, وغالبـًا مـا  واالستامع والكتابة فيام بعـد, إذ إن املحادثـة
يكون املستمع اجلّيد كاتبًا جّيدًا ألنه يستفيد من فكر اآلخرين وآرائهم, فيحتفظ هبا وتؤثر يف 

 .ثقافته ويف أسلوبه وكتابته
وهذه النظرة الكلية إىل اللغة تتطلب حتقيق التوازن واالنسجام بني مهاراهتا وفروعها, 

أ أن يكون االهتامم منصبًا عـىل جانـب واحـد عـىل أنـه غايـة, وعـىل حسـاب بقيـة إذ من اخلط
اجلوانب, ذلك ألن فروع العربية ترتبط فيام بينها ارتباطًا عضويًا, فالقواعد اإلمالئية وسـيلة 
لصحة الكتابة من اخلطأ, والقواعد النحوية وسـيلة لتقـويم القلـم واللسـان مـن االعوجـاج 

لنصوص وسيلتان لزيادة الثـروة اللفظيـة ومـد القـارئ بـالفكر واملعـاين والزلل, والقراءة وا
واحلس اجلاميل والقيم واالجتاهات املسـتمدة مـن تفاعلـه مـع املقـروء, ومـن ثـّم اإلفـادة منـه 

 .وتوظيفه يف مواقف التعبري والتواصل اللغوي شفاهيًا كان أو كتابياً 
فإن هذا الغياب مل يكن مقترصًا عىل  وإذا كان غياب املفهوم املنظومي للغة يعد مشكلة

اللغة ككل, وإنام كان يتجىل يف بنية اللغة الداخلية, فإذا كانت اللغة نظامـًا فـإن النحـو أيضـًا 
هو نظام فرعي من ضـمن األنظمـة اللغويـة, وكـان مفهـوم القواعـد النحويـة يضـيق أحيانـًا 

بنيـة الكلمـة ممـا نطلـق عليـه ليقترص عىل ضبط أواخر الكالم, ويتسع أحيانًا أخـرى ليشـمل 
أما املفهوم املنظومي احلديث للنحو فال يقترص عىل ضبط أواخـر الكلـامت والبنيـة . الرصف

الداخلية للكلمة, وما يطرأ عليهـا مـن تغيـريات يف أحواهلـا كافـة, وإنـام جتـاوز هـذا املفهـوم 



 

ملعاين, فهذه كلهـا ليشتمل الرتاكيب اللغوية وبنى اجلمل الفرعية واألساسية, واألصوات وا
 .أجزاء من مكونات النحو أيضاً 

وتعد ضبابية املفاهيم يف النظرة إىل اللغة عـىل أهنـا نظـام ومكوناهتـا مـن أنظمـة فرعيـة 
مشكلة أساسية من مشـكالت اللغـة العربيـة, إال أن تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة للعـام 

 :الراهن تتجىل يف أشار إىل أن مشكالت اللغة العربية يف وقتنا ٢٠٠٣
 .عدم توفر سياسة لغوية عىل املستوى القومي −١
 .ضمور سلطات املجامع اللغوية وقلة مواردها وضعف التنسيق بينها −٢
 .تعثر عملية التعريب والقصور يف حركات الرتمجة يف امليادين العلمية واإلنسانية احلديثة −٣
 مجود التنظري اللغوي −٤
 .جتمع احلديثقصور الوعي بدور اللغة يف تنمية امل −٥
 ).الفصحى والعامية(مشكالت ثنائية اللغة  −٦
 .غياب الرؤية الواضحة إلصالح اللغة −٧

وأشار التقرير أيضًا إىل أن املشكالت السابقة تؤدي إىل استبعاد الثقافة العربية والـذي 
 )١( .يؤدي بدوره إىل استبعاد يف كل مناحي احلياة املختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتامعياً 

ويف مرشوع إنقاذ اللغة العربية الذي اعتمدته مؤسسة الفكر العريب رصـد للتحـديات 
 :التي تواجهها اللغة العربية, وتبني أن هذه التحديات تتجىل يف

 .يف واقعنا العريب) العامية(سيطرة اللهجات املتداولة  −١
 .عدم وجود آليات فعالة لنرش الفصحى ودعمها −٢
ة من النخبـة املتخصصـة التـي هتـتم هبـا مـن أجـل انحصار استخدام الفصيحة يف قل −٣

 .املعيشة عىل أهنا وظيفة

                                                 
 .٢٠٠٣ −تقرير التنمية اإلنسانية العربية )١(



 

عدم وجود توحيد للمقررات وحمتوياهتا يف البالد العربية, واجتهاد كـل قطـر عـريب  −٤
 .عىل حدة بوضع هذه املقررات

تدين اإلعداد األكاديمي واملهني ملعلمي اللغة العربية ومعلامهتا وبخاصة يف التعلـيم  −٥
 .الكتفاء بإعدادهم ختصصًا ال تأهيًال مهنياً العام, وا

 )٢( .النظر إىل املتحدث بالفصحى أحيانًا بيشء من الريبة, وأحيانًا باالستخفاف −٦
بيَد أن املشكالت التي أشار إليها كل من تقرير التنمية اإلنسانية العربية ومرشوع إنقاذ 

ــة ليســت إال جوانــب مــن املشــكالت التــي تواجههــا  ــا اللغــة العربي ــة يف حياتن ــا العربي لغتن
 .?)العربية الفصيحة(املعارصة, فام املشكالت املعارصة التي تعانيها لغتنا األم 

 مشكالت اللغة العربية −ثانياً 
لـو ألقينـا نظــرة عـىل مشــكالت اللغـة العربيـة يف ضــوء املفهـوم املنظــومي الشـامل فإننــا 

البعد احلضاري, والبعد السيايس, : نالحظ أن أغلب هذه املشكالت تتمثل يف أربعة أبعاد هي
 .وفيام ييل فكرة موجزة عن كل بعد من هذه األبعاد. والبعد الرتبوي, والبعد االجتامعي

ملا كانـت اللغـة ترافـق األحيـاء الـذين يتكلموهنـا, : املشكالت ذات البعد احلضاري −١
تمع تقوى بقوهتم وتضعف بضعفهم, وكان جمتمعنا العريب يسعى إىل التوجه نحو جم

املعرفة ألن ثمة فجوة رقمية بينه وبني هذا املجتمع الذي تسيطر عليـه األمـم القويـة 
انطالقًا من أن املعرفة قوة, كانـت حالـة االنتقـال مـن املجتمـع التقليـدي إىل جمتمـع 
املعرفة عرب استثامر تقانة املعلومات واالتصـاالت مـا تـزال تـراوح يف مكاهنـا, ذلـك 

ا مؤسساتنا السـتثامر التقانـات احلديثـة اعتمـدت أسـلوب ألن اخلطوات التي نفذهت
األوامــر مــن دون األخــذ باحلســبان موضــوع اجلمــود الــذهني واالنــتامء إىل الذهنيــة 
التقليدية, فبقي القرار مقحًام عىل الواقع, وهو ما شكل نوعًا من مقاومة التغيري بردة 

                                                 
 .٢٠٠٣بريوت  −اللغة العربية مرشوع إنقاذ −مؤسسة الفكر العريب )٢(



 

, وحتـول االسـتثامر إىل فعل ال إرادية, فاختفـت املبـادرة, وضـاعت مالمـح اإلبـداع
 .حالة استهالكية

وجتدر اإلشارة إىل أن مهمـة االنتقـال إىل جمتمـع املعرفـة ألقيـت عـىل عـاتق املهندسـني 
والفنيني متجاهلة األبعاد االجتامعية والنفسية والتأهيليـة, فتحولـت إىل جمـرد حالـة تقنيـة ال 

 . يقترص عىل التقنينيغري, وتغيري الذهنية التقليدية يتطلب منهجًا متكامًال ال
إن جمتمعنا العريب يف حالة رجوع حقيقي للتغيري الذي يضمن االنتقال إىل حتقيق نتائج 
أفضل, واستثامر املوارد بالشكل األمثل, وهذا يتطلب وجود منهجيـة متكاملـة لكرسـ حالـة 

تقوقـع اجلمود, إذ ال يمكـن االنتقـال إىل جمتمـع املعرفـة مـا مل يكـن ثمـة خـروج مـن حالـة ال
 )٣(: واجلمود إىل التحيل بفكر عرص املعلومات وجمتمع املعرفة, ويتسم هذا الفكر بأنه

الفكر اخلطي هـو ذلـك الفكـر الـذي أفرزتـه طبيعـة تقانـة الطباعـة : فكر غري خطي −١
حيث يسري يف هيئة سلسلة متدرجة, يف حني أن فكر عرص املعلومات يسري يف طابع 

ل حلقات التشعب النيص التي تسمح بالتنقل احلر, غري خطي بام له من إمكانات مث
 .والقفز فوق اخلطية من أي موضع يف النص وإليه

فالفكر الثنائي هو فكر بني ثنائيات مثل الذاتية واملوضوعية, العلوم : فكر غري ثنائي −٢
والفنون, املثالية واملادية, يف حني أن فكر عرص املعلومات هو فكـر جيمـع مسـارات 

 .ة معًا, وحيطم الثنائيات الراسخةعديدة ومتنوع
أرسى التخصـص, يف حـني أن عرصـ  −نحـن العـرب −فامزلنـا: فكر غـري ختصيصـ −٣

املعلومــات يــدعونا إىل عبــور التخصــص والقفــز فوقــه, وذلــك مــن أجــل حتطــيم 
احلواجز املعرفية, وذلك يتطلـب مسـتوى أعـىل مـن التجريـد, والـدعوة إىل تالقـي 

 .التخصصات وتالقحها

                                                 
املؤمتر الوطني األول لصناعة املحتو  −اإلنرتنت ونقل املعرفة يف الوطن العريب −الدكتور نبيل عيل )٣(

 .٢٠٠٩ −)يونيو(حزيران  −الرقمي العريب بدمشق



 

ت ثمة هوة بني املجتمع العريب وجمتمـع املعرفـة فـإن ذلـك انعكـس سـلبًا عـىل وإذا كان
واقـع اللغـة العربيــة, مادامـت مرافقـة ألبنــاء املجتمـع الـذي يتكلمهــا نفسـه, فألفينـا أن مــن 

 :مشكالت اللغة العربية ذات البعد احلضاري
لغـة وهـو أحـد التحـديات التـي تواجههـا ال: تعدد مواصفات حمـارف اللغـة العربيـة −  أ

, إذ إن اللغــة )اإلنرتنــت(العربيــة يف ميــدان املعلوماتيــة واســتخدامها عــىل الشــابكة 
العربية تأيت يف املرتبة اخلامسـة يف العـامل مـن حيـث عـدد املتكلمـني األصـليني هبـا أو 
األصليني والثانويني, فهي جتيء قبل الفرنسية واألملانية واليابانيـة واإليطاليـة, ومـع 

واصفات حمـارف هـذه اللغـات, وفرضـت رسـميًا, ومل يتحقـق ذلك فقد اعتمدت م
ذلك عربيًا, وهـذه احلـال هـي نفسـها يف كـل املواصـفات األخـرى السـتعامل اللغـة 

 )٤( .العربية يف مجيع التطبيقات املكتوبة واملحكية
ويف البحــث يف ) اإلنرتنــت(وإن تعــدد املواصــفات يــؤدي إىل إشــكاالت يف الشــابكة 

 اإلعالم, ويسبب العديد من اإلشـكاالت يف جمـاالت تعـرف احلـروف قواعد املعطيات ويف
العربية, ولدى املدقق اإلمالئي, واملدقق الرصيف, واملدقق النحوي, ويف التحليل والرتكيب, 

 .وتوليد النص اآليل, والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم وتركيبه, والفهم اآليل للنص
لقد صارت مساحة املحتوى  :)اإلنرتنت(ابكة ضآلة نسبة حضور العربية عىل الش  −  ب

يف العامل بحجم هذا العامل وحاجاته, وصارت تشكل كًام ) اإلنرتنت(عىل الشابكة 
مذهًال من املعلومات يف حقول املعرفة املختلفة من العلوم اإلنسانية والعلوم 
 التطبيقية والبحثية وشؤون االقتصاد واملال والطب واهلندسة والسياسة, وهي
منظمة يف بنوك معلومات ومواقع جامعات ورشكات ومراكز بحوث, وأكثرها 

% أما العربية فنصيبها ٧٠مصوغ باللغة اإلنجليزية, إذ تزيد نسبة هذه اللغة عىل 
٢−١.٥%. 

                                                 
 .٢٠ص ٢٠٠٦شق جممع اللغة العربية بدم − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور حممد مرايايت )٤(



 

ومن الشواهد عىل ضآلة نسبة حضور العربية عىل الشابكة أن حمتوى املوسوعة العربية 
امثل تقريبًا ربع حمتوى مقابلتها السويدية, علًام بأن احلرة من حيث احلجم ال املضمون ي

 ٣٠٠متكلمي السويدية ال يزيد عىل تسعة ماليني يف حني أن متكلمي العربية يزيدون عىل 
كان عدد املقاالت املنشورة عىل املوسوعة العربية احلرة  ٢٠٠٩مليون, ويف مطلع عام 

 )٥( .مقال ٢٩٠.٠٠٠مقال تقريبًا, ويف اللغة السويدية  ٧٧.٠٠٠
املفهرسة من قبل حمركات ) الويب(وثمة إحصاءات تشري إىل أن عدد صفحات 

املفهرسة من ) ويب العربية(مليار صفحة, ويقدر عدد صفحات  ٧٠البحث يقدر بنحو 
إىل ) ويب العربية(مليون صفحة, فتكون عدد صفحات  ٧٥٠قبل حمركات البحث بنحو 

 )٦( .٢٠٠٩منتصف عام  يف ٠.٩٣بنحو ) الويب(إمجايل صفحات 
وعىل الرغم من أن اللغة األم تشكل األداة األهم يف تداول املعلومات وتوليد املعارف فإن 
اخلطر عىل اللغة العربية يأيت من هتميشها تدرجييًا عىل أهنا لغة عمل وتواصل, ومن ضعف 

 )٧( .حاليًا ال يلبي احلاجات األدوات املعلوماتية األساسية ملعاجلة اللغة العربية, وما هو متوفر منها
وجتدر اإلشارة إىل أن صناعة املحتوى يف الوطن العريب ليس سببه عدم توفر املوارد 
املادية أو قلة املواهب أو عدم توفر األسواق, بل يرجع التخلف إىل عدم وجود السياسات 

تخدام والرؤية املستقبلية وضعف صناعة املحتوى, وضعف جهود البحث والتطوير يف اس
اللغة العربية, وتطوير أدواهتا احلاسوبية, وضعف البيئة التمكينية ملسامهة القطاع اخلاص يف 

 .صناعة املحتوى, وضمور العرض, وضعف الطلب
                                                 

املؤمتر الوطني األول  −صورة حلقيقة −املحتو الرقمي العريب −الدكتور نور الدين شيخ عبيد )٥(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −لصناعة املحتو الرقمي العريب

املؤمتر الوطني  −النمو واألمهية االقتصادية −املحتو الرقمي العريب − الدكتور عبد القادر الكاميل )٦(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −األول لصناعة املحتو الرقمي العريب

املؤمتر الوطني األول لصناعة  −منظور إقليمي − اللغة العربية عىل اإلنرتنت −الدكتور منصور فرح )٧(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −املحتو الرقمي العريب



 

ومن املالحظ أن ثمة قصورًا يف توظيف التقانة واستنبات العلم عربيًا, ويف إبعاد اللغة 
اجلامعات العربية التي تقترص يف كثري منها عىل العربية عن حركة التطور والتقدم العلمي يف 

اآلداب والعلوم اإلنسانية, مما أدى إىل قلة املراجع ذات القيمة األكاديمية يف العلوم الدقيقة 
والطبية والتقانات التي تقود حداثة اليوم, وما بعد احلداثة التي تتصدرها اليوم تقانة 

 .ة, واهلندسة اجلينية, واالكتشافات املتالحقة للفضاءاالتصاالت واملعلوماتية, والتقانة احليوي
 : البطء يف مواكبة املستجدات العاملية والتفجر املعريف −ج

ومن مشكالت اللغة العربية يف هذا املجال أن ثمة تفجرًا معرفيًا يف العامل املعارص, 
حات, وظهور , ووفرة يف املصطل)التكنولوجيا(وأن ثمة تقدمًا هائًال يف ميدان التقانة 

منظامت عاملية متعددة ورشكات متعددة اجلنسيات, إال أن الواقع العريب يدل داللة واضحة 
عىل القصور يف مواكبة املستجدات عىل النطاق العاملي, واملصطلحات املتفجرة يف خمتلف 

 .امليادين
إذا كان ثمة قصور يف الواقع العريب يف مواكبة : القصور يف توظيف الرتاث − د

ستجدات عىل النطاق العاملي واملصطلحات املتفجرة يف خمتلف امليادين فإن ثمة قصورًا هو امل
اآلخر مع الرتاث العريب الواسع بميادينه املختلفة وعلومه املتفاوتة, إذ إن ثمة فتورًا واضحًا 
 بني تلك العلوم وامليادين وأمثاهلا يف العرص احلارض, ففي الرتاث اللغوي الذي خّلفه لنا

 .سلفنا زاد وظيفي حي يوظف يف حياتنا املعارصة وتوجهنا املستقبيل
واألمم احلية توظف اإلجيايب من ماضيها يف بناء حارضها, ولنا يف ماضينا اللغوي 
كنوز ما تزال نموذجًا يف املنحى الوظيفي كالرضوري يف صناعة النحو البن رشد, وعلم 

غوية عند اجلرجاين, وعلوم اللسان عند األصوات عند سيبويه وابن جني, والبنية الل
 .الخ...البريوين وابن خلدون, وآلية اكتساب اللغة عند ابن خلدون

وإذا كنا نعتز يف : البطء يف حركة الرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األخرى −ه
قعها احلايل ماضينا بألق الرتمجة إىل اللغة العربية إبان العرص العبايس فإن أمتنا العربية يف وا

تعاين مشكلة حادة يف عملية الرتمجة, إذ تشري إحصاءات اليونسكو املتعلقة بمسار الرتمجة يف 



 

العامل إىل أن ما نقل إىل اللغة العربية خالل العقود الثالثة املاضية ال يزيد عىل ما نقل إىل اللغة 
من الناطقني هبا, مع أن  الليتوانية يف الفرتة نفسها, وعدد سكاهنا ال يتجاوز أربعة ماليني

% من سكان البرشية, ويشغل الوطن ٥مليون نسمة أي  ٣٠٠الناطقني بالعربية يزيد عىل 
 .% من مساحة كوكب األرض١٠العريب 
من املالحظ أن ثمة خلًال بني : التباين بني رشحيتني يف املجتمع العريب جتاه التعريب −و

بلد الواحد, يقال عن األوىل إهنا يف غربة معرفية, جمموعتني يف املجتمع العريب الواحد ويف ال
ويقال عن الثانية إهنا يف غربة عن االنتامء, وإذا ظلت كل جمموعة متمسكة بمنهجها فإن يف 

العربية (ذلك انعكاسًا سلبيًا عىل اللغة العربية, إذ البد من تعزيز االنتامء إىل لغتنا األم 
شخصيتنا العربية, ولغة قرآننا الكريم, وتراثنا  , رمز كياننا القومي, وعنوان)الفصيحة

احلضاري, ويف الوقت نفسه البد من االطالع عىل ثقافات األمم األخرى والتمكن من 
 .لغاهتا احلية, ألن يف ذلك إغناء للغة العربية

من متطلبات العرص الذي نحيا حتت ظالله أن يتسم : اجلمود والتشدد اللغوي − ز
والذي نالحظه عىل نطاق الساحة القومية أن نفرًا من اللغويني . لتفكرياملرء باملرونة يف ا

يظنون أن يف تشددهم اللغوي محاية للغة, فال يقبلون بأي تيسري, وحيولون دون أي جتديد, 
وهم بعملهم هذا ينّفرون الناس من اللغة . وينظرون إىل الرتاث بكل ما فيه نظرة القداسة

فبات الناس خيافون من النطق عىل حّد تعبري املجمعي  من كثرة ما يقولون هذا خطأ,
 .املرحوم الدكتور حممد كامل حسني

 :ويف دراسة علمية قمُت هبا من قبُل كنت أسأل املتخصصني يف اللغة
ما املباحث النحوية األساسية التي ترى أن عىل املثقف العادي أن يتمكن منها حتى 

م ما يستمع إليه, ويعّرب شفاهيًا وكتابيًا, فيكون يقرأ فتكون قراءته سليمة, ويستمع فيفه
 تعبريه سليًام من األخطاء?

وهل هنالك مباحث يف النحو غري أساسية? إن مجيع ما : فكان أغلب هؤالء يقول يل
 .ورد يف النحو من مباحث أسايس وال يمكن االستغناء عنه بأي صورة من الصور



 

عيًا ال جتدي, إذ يظلون متشبثني برأهيم ويف تقديري أن مناقشة هؤالء منطقيًا وواق
 .ومتمسكني به, وهذه مشكلة من مشكالت اللغة العربية ذات البعد احلضاري

وال يفهمّن من قولنا أننا ال ندعو إىل محاية اللغة العربية ال سمح اهللا, وإنام ندعو إىل 
هذا التيسري خروٌج  التيسري والتسهيل عىل غرار ما قام به سلفنا من قبُل, عىل أال يكون يف

عن نظام اللغة وقواعدها, وإنام يكون فيه خدمة للغة وانتشارها انتشارًا سهًال وميرسًا 
 .وسليًام يف الوقت نفسه

وجيـيء يف مقدمـة هـذه املشـكالت غيـاب السياسـة : املشكالت ذات البعد السـيايس −٢
تنص عىل أن  اللغوية عىل الصعيدين الوطني والقومي, مع أن دساتري الدول العربية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية املعتمدة يف الدولة, إال أن هنـاك هـوة بـني مـا تـنص 
 .عليه الدساتري وما يطبق عىل أرض الواقع

وأدى غيــاب السياســة اللغويــة إىل غيــاب التخطــيط اللغــوي الــذي يوضــع يف ضــوء 
اء وزعـامء أحـزاب السياسة اللغويـة, ويتحمـل السياسـيون املسـؤولون يف الدولـة مـن رؤسـ

مسؤولية التهاون يف وضع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف ضوئها, إذ مل يكونوا قدوة 
أمام شعوهبم يف استعامل اللغـة العربيـة السـليمة يف خطـبهم وبيانـاهتم, وال يف احلـرص عـىل 

 .محاية العربية وإصدار القوانني املؤدية إىل احلفاظ عليها والتمكني هلا
عقد املعنيـون مـن البـاحثني والدارسـني وأعضـاء جمـامع اللغـة العربيـة نـدوات  وطاملا

ومــؤمترات ملعاجلــة شــؤون اللغــة وقضــاياها ومشــكالهتا, وطاملــا كانــت ثمــة بحــوث جــادة 
وهادفة, وتوصيات ومقرتحات هامة, توصل إليها هؤالء املعنيـون, ومـع ذلـك كلـه مل تنفـذ 

تنفيـذ القـرارات املتعلقـة «هـام والتنفيـذ, ذلـك ألن تلك التوصيات الرصـحية يف حتديـدها امل
بالتخطيط اللغوي ليس بيد العلامء والباحثني, وإنام هو بيد من يمتلكون احلل والعقـد, فهـو 



 

خاضع إلرادهتم, ومن يمتلكون احلل والعقد يف أمتنا قليًال مـا يـدركون أمهيـة مـا ينظـر إليـه 
 )٨(.»ويوصون بتنفيذهاللغويون والرتبويون, وما خيططون من أجله, 

وإن لغياب السياسة اللغوية عىل الصعيد القومي آثارًا سلبية عـىل مسـرية التمكـني للغـة 
العربية, وهذا ما أدى إىل الفوىض يف املصطلحات, إذ كثرت التسميات للمسمى الواحـد, كـام 

و الـذي أدى إىل ضعف التنسيق بني املؤسسات اللغوية واجلهـات املعنيـة بالتعريـب عـىل النحـ
نالحظه يف الدول املتقدمة احلريصة عىل مكانة لغتها يف إطار التغـريات العامليـة املعـارصة, فهـا 
هو ذا القرار السيايس يف التخطيط اللغوي يف فرنسـا يصـدر عـن اللجنـة العليـا للغـة الفرنسـية 

الفرنسـية التابعة ملجلس الوزراء مبارشة, وعن اللجنة العليـا للغـة الفرنسـية تكونـت اجلمعيـة 
لتوحيد املصطلحات, وجلنة املصطلحات التقنيـة الفرنسـية, ومركـز دراسـات اللغـة الفرنسـية 
احلديثة واملعارصة, وكل هذه املؤسسات تعنى بقضايا اللغة, ويف مقدمتها قضية املصطلحات, 

 .وترشد بعملها السلطة العليا يف الدولة بغية اختاذ القرارات املناسبة
ــا إن لوجــود السياســة  ــة يف قلــوب أبنائه ــة املكان ــد إىل اللغــة العربي ــة شــأنًا يعي اللغوي

وأفكارهم, فتكون اللغة مطلبًا أساسيًا لاللتحاق باجلامعة والوظـائف احلكوميـة واخلاصـة, 
واللغــة املســتعملة يف يــد متخــذي القــرار يف اإلدارات املختلفــة, ولغــة رســمية يف املــؤمترات 

 .ريب, ولغة اإلعالم األوىل بمختلف وجوههوالندوات التي تعقد يف الوطن الع
ووجود السياسـة اللغويـة يسـّهل إصـدار القـوانني التـي حتمـي اللغـة وحتـافظ عليهـا, 
ويسّهل مهام البنى االجتامعية التي ترعى اللغة وتتابع تنفيذ القوانني, وترشف عـىل التنفيـذ, 

 .من مستعمليها ودارسيهاوتّوفر الوسائل احلديثة املناسبة جلعل اللغة العربية قريبة 

                                                 
ها اللغة العربية املعارصة يف تعلمها والتعليم هبا التحديات التي تواجه −الدكتور حممد أمحد املعتوق )٨(

اللغة العربية والتعليم, رؤية مستقبلية  −اململكة العربية السعودية أنموذجاً  −يف دول اخلليج العريب
 .٣٢٨ص ٢٠٠٨أبو ظبي  −مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية −للتطوير



 

وملا كانت اللغة العربية هي الوطن الروحي ألمتنا العربية, وكان للـوطن حـدود البـد 
ولـو كانـت . من احلفاظ عليها, ومنع االعتداء عليها, فكذلك للغة حدود البـّد مـن محايتهـا
ربية يف التعليم ثمة سياسة لغوية وقوانني محاية يف ضوئها ملا رأينا مزامحة اللغات األجنبية للع

العايل حيث هتيمن اللغة الفرنسية يف املؤسسات التعليمية يف املغـرب العـريب, وهتـيمن اللغـة 
اإلنجليزية يف دول اخلليج العريب, وملا رأينا تـدريس املـواد العلميـة حتـى يف مرحلـة التعلـيم 

جنبية, وتـدريس األسايس يف بعض الدول العربية والسيام يف املدارس اخلاصة يتم باللغة األ
بعض مقررات كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية يطّبق باللغة األجنبيـة يف جامعـات رسـمية 
يف دول اخللــيج العــريب وتســتبعد العربيــة منهــا, وملــا رأينــا مــدارس وجامعــات أجنبيــة عــىل 
األرض العربية تتبع يف مناهجها وبراجمه جهات أخرى خارج الـوطن العـريب, وال صـلة لـه 

وال تدّرس فيها جغرافية الوطن العريب, وال تارخيه وحضـارته, وهـذا مـا جيعـل طـالب هبا, 
هذه املدارس يعيشون بقلوب أخرى, وعقول أخرى, وضامئر أخرى, فـال يكـادون حيسـون 
باالنتامء احلقيقي ألوطاهنم, وال يعتزون بتارخيهم وال بحضارة أمـتهم, وال هبـويتهم, ألهنـم 

 .وحضارة أخرىيدرسون تاريخ أمة أخرى, 
ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وختطيط لغوي يف ضوئها ملا رأينا مزامحة العاميـة 
للعربية يف التعليم واإلعالم ويف قطاعات املجتمع األخرى, وملا رأينـا أن الـتمكن مـن اللغـة 
اإلنجليزية أساس للقبـول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي والنشـاطات البحثيـة يف معظـم 

العلميــة يف اجلامعــات اخلليجيــة, حتــى إن أقســام الطــب والعلــوم الطبيــة املســاندة  األقســام
ــة بمختلــف  ــة اإلنجليزي ــون يف معرف ــا إال املتفوق ــل فيه ــة, ال يقب ــة والبحثي ــوم الطبيعي والعل

أما مهارات اللغة العربية فال يكاد يذكر منها يشء ألهنا ال تستعمل يف هذه األقسام . مهاراهتا
يقة من التعامل, ويف تـدريس قليـل مـن املـواد التكميليـة املهمشـة, وهـذا مـا إال يف حدود ض

يقلل من ممارستها, وملا رأينا املواقف السـلبية جتـاه اللغـة العربيـة تـزداد, والفتـور يف اإلقبـال 
عليها تتسع دائرته, يف حني أن اإلقبال عىل اإلنجليزية التي يبرش التفوق فيها بمستقبل واعد 

 .ة يزدادوأحالم مجيل



 

ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وقوانني يف ضوئها ملا رأينا غياب احلوافز ملدريس 
اللغــة العربيــة الــذين يعينــون يف مراتــب وظيفيــة أدنــى مــن مراتــب نظــرائهم مــن أصــحاب 
ــدريب  ــرص الت ــنهم ف ــبهم, وحتجــب ع ــن روات ــل م ــات أق ــة, وبمرتب التخصصــات العلمي

للغـة اإلنجليزيـة علـيهم يف التوظيـف والعطـاء واحلـوافز, والتطوير, يف حني يميز مدرسـو ا
وملـا رأينـا ! وهذا ما يدفع إىل كراهية الوظيفة والنفور منها, وفتور االنـتامء إليهـا يف نفوسـهم

ظهور نظرة فوقية من ذوي الثقافة الفرنسـية إىل الدارسـني بالعربيـة يف دول املغـرب العـريب, 
ل اخلليج العـريب, وتتبـدى هـذه النظـرة بصـورة علنيـة يف ومن ذوي الثقافة اإلنجليزية يف دو

 .هذه الدول, وإن كانت متارس رسًا يف دول عربية أخرى
ولو كانت ثمـة سياسـة لغويـة واضـحة وقـرارات سياسـية ملزمـة يف ضـوئها ملـا رأينـا 
التسّيب اللغوي عىل ألسنة ممثيل الدول العربية يف املحافـل الدوليـة عنـدما يسـتعملون اللغـة 
األجنبية يف مناقشـاهتم ومـداخالهتم وأوراق العمـل التـي يقـدموهنا, مـع أن لغـتهم العربيـة 
معتمدة بني اللغات الست يف األمم املتحدة ومنظامهتا, وقد خصص اليـوم الثـامن عرشـ مـن 

سنويًا مناسبة لالحتفال باليوم العاملي للغة العربية, وملا رأينـا اجلـرأة ) ديسمرب(كانون األول 
ية لبعض منظمي املؤمترات عىل األرض العربيـة عنـدما يسـتخدمون اللغـة األجنبيـة يف السلب

هذه املؤمترات التي يعالج بعضها قضايا عربية, وهم بعملهم هذا حيقرون أنفسهم وهـويتهم 
وأمتهم يف الوقت نفسه, وال ضري من استعامل اللغتني العربية واألجنبية إذا كان ثمة أجانب 

أما أن تستبعد العربية, ويقترص العمل يف تلـك املـؤمترات . ل هذه املؤمتراتيشاركون يف أعام
عىل األرض العربية باللغة اإلنجليزية وحدها, أو بالفرنسية وحدها, فهذا ما ال يقبلـه عاقـل 

 !منتٍم إىل أمته
ومن مشكالت اللغة العربية ذات الطابع السـيايس مـا تتعـرض لـه اللغـة العربيـة عـىل 

العوملة الذين يرومون وأد كل القيم اإلجيابية والعوامل الفعالة التي تعمـل عـىل أيدي أرباب 
وما دامت العربية توحد بني . تقدم املجتمع العريب, وإيقاظ كل القيم السلبية التي نفتت بنيته

أبناء األمة العربية, ويف وحدة العرب قوة هلم, كانت هذه اللغة حمـط سـهامهم, فعملـوا مـن 



 

تيت هذا الرابط بطريق إحياء العامية مـن جهـًة عـىل أن العاميـة عامـل تفريـق, يف قبُل عىل تف
حني أن الفصيحة عامل توحيد, كام عملوا عىل وصم العربية بـالتخلف وعـدم مواكبـة روح 

إنشاء األكاديمية (العرص, وعملوا من جهة أخرى عىل حماربة الفصيحة بوسائل أخرى منها 
الالتينية يف كتابة األمازيغية, وكان اهلدف متزيق جمتمعنا العريب  , واستعامل احلروف)الرببرية

يف املغرب متزيقًا ال يقترص عىل اسـتعامل اللسـان فحسـب, بـل يمتـد إىل العـرق, فقـد ورد يف 
تاريخ شامل إفريقيا كـام يـدّرس اليـوم «عن اخلارجية الفرنسية أن  ١٩٧٣وثيقة صدرت عام 

 )٩(.»بر  أن يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبةكله تزييف وحتريف, وجيب عىل الرب

ومن أساليب حماربة العربية الفصيحة ما جلأت إليه فرنسا أيضًا يف احلؤول دون أن يقّدم 
أبنــاء اجلاليــة العربيــة امتحانــات اللغــة الثانيــة يف الشــهادة الثانويــة بالفصــيحة, وإنــام بإحــدى 

 − وادي النيـل أي مرصـ والسـودان − غـرب العـريبامل(عاميات أقـاليم الـوطن العـريب األربعـة 
, وما جلأت إليه جامعة هلسنكي عندما استبدلت كـريس )بالد الشام والعراق − اخلليج العريب

 .الدراسات اإلسالمية بالدراسات العربية اإلسالمية يف سعيها إىل إبعاد العربية من هذا املوقع
ها مـن بـني اللغـات السـت املعتمـدة يف ويسعى أعداء اللغة العربية حاليـًا إىل اسـتبعاد

األمم املتحدة بحجة عدم استعامل ممثيل الدول العربية لغتهم يف عملهـم يف املحافـل الدوليـة 
واملنظامت التابعة لألمم املتحدة, وإنام يستخدمون اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية, وينأون عن 

يرتتـب عليهـا مـن اعـتامدات ماليـة جتـاه استعامل العربية, وبحجة عدم دفع الدول العربية ملا 
استعامل العربيـة, وعـدم وجـود مرتمجـني أكفيـاء لرتمجـة اللغـة األجنبيـة إىل العربيـة, ولنقـل 

 .العربية إىل اللغات األجنبية
 :وهي مشكالت متعددة جدًا, ويمكن إجيازها فيام ييل: مشكالت ذات طابع تربوي −٣

                                                 
املؤمتر األول لألعضاء املراسلني ملجمع  −جلزائروضع اللسان العريب يف ا − الدكتور عامر الطالبي )٩(

 .٢٠٠٩) نيسان(اللغة العربية يف القاهرة, أبريل 



 

نظرة عـىل مسـتوى إعـداد معلمـي اللغـة من يلق : ضعف إعداد معلمي اللغة العربية −  أ
العربية خالل العقود األربعة األخرية جيد أن ثمـة صـيحات تنطلـق مـن هنـا وهنـاك 
تشري إىل ضعف هذا املستوى وقصوره, وانعكس هـذا القصـور عـىل مسـتوى األداء 

أعطنـي معلـًام : اللغوي لدى الطلبة أيضًا, ذلك ألن فاقد اليشء ال يعطيه, ولقد قيـل
 .أعطك طالبًا جيداً جيدًا 

ومن مظاهر قصور إعداد معلمي اللغة العربية ما نالحظه مـن أخطـاء لغويـة يرتكبهـا 
معلمو اللغة يف املناشط اللغوية التي يؤدوهنـا حمادثـة وقـراءة وكتابـة, وال يقترصـ األمـر عـىل 

التعليميــة األخطــاء اللغويــة النحويــة يف األداء, وإنــام امتــد إىل اســتعامل العاميــة يف العمليــة 
التعلمية عىل ألسنة املعلمني كافة, ومنهم معلمو اللغة العربية يف مدارس التعليم العـام, ويف 
التعليم اجلامعي, ويف مناقشات رسائل املاجستري والدكتوراه وحتى يف أقسـام اللغـة العربيـة 

 )١٠(! أحيانًا ويا لألسف
توى اجلـامعي أوهلـام املـنهج وإذا كان ثمة منهجان يف إعـداد معلمـي العربيـة عـىل املسـ

التتابعي, وهو أن يدرس الدارسون املواد التخصصية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مدة 
أربع سنوات, ثم يعدون تربويًا يف كلية الرتبية لدراسة املواد الرتبويـة خـالل عـام أو عـامني, 

واد التخصصـية إىل جانـب وثانيهام املنهج التكاميل يف اإلعداد وهو أن يـدرس الدارسـون املـ
املواد الرتبوية يف كليات الرتبيـة أو اآلداب نفسـها مـدة أربـع سـنوات, فـإن خمرجـات هـذين 
املنهجني ليست يف الصورة املرغوب فيها, مع أن نسبة املواد التخصصـية يف املـنهج التكـاميل 

%, إال ١٥الثقافية إىل % ونسبة املواد ٣٠% أحيانًا, وتصل نسبة املواد الرتبوية إىل ٥٥تصل إىل 
الدراسة التخصصية يف الكليـات وأقسـام اللغـة العربيـة تـدور حـول اللغـة وأدهبـا, وال «أن 

متارس التعامل التطبيقـي ال مـع اللغـة وال مـع أدهبـا, ولـذا يتخـرج كثـري مـن معلمـي اللغـة 

                                                 
املؤسسة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة  −دراسات تربوية −الدكتور حممود أمحد السيد )١٠(

 .١٢٤ص ٢٠١٠دمشق  −السورية



 

, العربية واملتخصصني فيها, وهم ضعاف, ويقومون بتدريس اللغة, وهم عىل هذا الضـعف
وتكون النتيجة زيادة تدهور املستوى اللغوي لتالميذ التعلـيم العـام, باإلضـافة إىل تدنيـه يف 

 )١١(.»مرحلة التعليم العايل
وإذا كان معلمو املواد األخرى يف الدول املتقدمة يساعدون معلمي اللغة يف استعامهلم 

م عـىل األخطـاء اللغويـة لغتهم األم سليمة يف العملية التعليمية التعلميـة, وحياسـبون طلبـته
التي يرتكبوهنا, فإن هذا الصنيع ال نجده يف واقعنا العريب, وهذا مما يزيـد الطـني بّلـة, عنـدما 

 .حتاول أن تبني, ويتعرض البناء نفسه إىل اهلدم من أطراف أخرى
ومن جوانب القصور يف إعداد معلمي العربية أن نفرًا منهم يف أثناء ممارستهم لعملهم 

جهم قد غابت األهداف من أمامهم, وأن ثمة ضبابية يف متثل تلك األهـداف, وهـذا بعد ختر
مــا يــؤدي إىل التخــبط والفــوىض يف أثنــاء تنفيــذ دروســهم, فــإذا دروس القــراءة تتحــول إىل 
إعــراب تــارة, وإىل عمليــة ميكانيكيــة يف القــراءة اجلهريــة تــارة أخــرى, وإذا دروس األدب 

دون حتقيق األهداف املرسومة لنصوص القراءة واألدب, كـام تتحول إىل بالغة, وهذا حيول 
أن الدخول يف االستثناءات واملامحكات والتأويالت يف تعليم النحو يؤدي إىل غياب اهلدف 

 .من تعليم النحو عىل أنه وسيلة لتقويم القلم واللسان من االعوجاج والزلل
تطالع رأي املعلمــني يف تبــني مــن اســ: الــنقص يف الــدورات التدريبيــة ملعلمــي اللغــة −  ب

مشاركتهم يف الدورات التدريبية أن ثمة رشحية منهم مل تشرتك يف أي دورة تدريبية, وأن 
الذين اشرتكوا يف دورات تدريبية كانت مدة الدورة فيها أقل مـن عرشـة أيـام, وأن ثمـة 

 )١٢( .دورات ال تقّوم نتائجها
                                                 

 ١١٥املرجع السابق ص −لشخصية القوميةاللغة واحلفاظ عىل مقومات ا −الدكتور أمحد هيكل )١١(
ندوة اللغة العربية بني  −اللغة واحلفاظ عىل مقومات الشخصية القومية −عن بحث الدكتور هيكل

 .٢٠٠١مارس  −القاهرة −اجلمعية اخلريية اإلسالمية −الواقع واملأمول
 −جملة التعريب −ليم اجلامعيالكفايات اللغوية لطالب ما قبل التع −الدكتور حممود أمحد السيّد )١٢(

 .٢٩ص ٢٠١٢ديسمرب  − العدد الثالث واألربعون



 

تعتمـد الرتبيـة املعـارصة يف بنـاء : ةمشكلة القصور يف بناء املناهج اللغويـة الرتبويـ −ج
حتديد أساسيات املواد حتديـدًا علميـًا يف  أوهلااللغوية الرتبوية ثالثة أركان يف هذا البناء, املناهج 

ضوء التواتر والشيوع, فام يسـتخدم يف احليـاة بكثـرة عـّد أساسـيًا ويرّكـز عليـه يف املنـاهج, ومـا 
حاجات املتعلمني ومتطلباهتم وميوهلم يف تفاعلهم  ثانيهايستخدم قليالً يرجأ إىل مراحل تالية, و

مع املجتمـع, عـىل أن حتـدد تلـك احلاجـات واملتطلبـات وامليـول يف ضـوء الدراسـات العلميـة, 
 .دراسة املجتمع بثقافته وفلسفته ومشكالته, والعرص بثوراته العلمية والتقانية ثالثهاو

ان واملكونات يف إطار عالقاهتا املتشابكة, إذ ويف عملية بناء املناهج ينظر إىل هذه األرك
ال يمكن االعتامد عىل أساس واحد يف بناء املنهج عىل نحـو سـليم, ذلـك ألن كـًال مـن املـادة 
الدراسية واملتعلم واملجتمع يعد أساسًا من األسس يف إطار منظـومي شـمويل متكامـل, وال 

بعثرة للجهود, بل عـىل العكـس مـن هـذا  جتد هذه النظرة الشاملة يف تعدد املصادر تشتيتًا أو
كله جتد فيه نسقًا متصـًال وبنيانـًا مرتاصـًا, وهـذا الـذي نفتقـده يف بنـاء مناهجنـا, إذ مـا تـزال 
املنــاهج تبنــى يف ضــوء اخلــربات الشخصــية, واالجتهــادات الذاتيــة, مــن غــري االســتناد إىل 

اجـات املتعلمـني, وميـوهلم, الدراسات العلمية يف حتديد أساسيات مواد املعرفة, وتعرف ح
 .ومتطلباهتم, وتعرف طبيعة املجتمع, وروح العرص

وجتدر اإلشارة إىل أن بعضًا مـن حمتويـات املنـاهج بعيـد عـن اللغـة الوظيفيـة النابضـة 
باحلياة, ويقدم بأساليب غـري جذابـة وال مشـّوقة, األمـر الـذي يـؤدي إىل النفـور مـن اللغـة, 

 .والضعف فيها
ه حسـني قـد أشـار إىل أن لغتنـا العربيـة ال تـدّرس يف مدارسـنا, وإنـام وكان الدكتور ط

يدّرس فيها يشء غريب ال صلة بينه وبني احلياة, وال صلة بينه وبني عقـل التلميـذ وشـعوره 
وعاطفته, وهاجم املامحكات والتأويالت يف املادة اللغوية النحوية التي تدرس يف مدارسـنا, 

بتنا من اللغة, كام ّمحل األستاذ عباس حسن االضطراب يف املادة مشريًا إىل أهنا سبب نفور طل



 

 )١٣( .النحوية واخلالف فيها مسؤولية الضعف, وتدين مستوى التحصيل يف اللغة العربية

 :ويتجىل هذا التخلف فيام ييل: ختّلف طرائق التدريس −د
علميـة ملقـًى عـىل ما يزال العبء يف العملية التعليمية الت: سيطرة الطرائق التلقينية −١

كاهل املعلمني يف األعم األغلب, مع أن املتعلم هو حمور العملية, وهو القطب الـذي يوجـه 
إليــه االهــتامم, فهــو اهلــدف والغايــة مــن هــذه العمليــة, وينحرصــ دور املعلــم يف اإلرشاف, 

 .والتعزيز, والتوجيه, واحلث, والتشجيع, وتأمني البيئة الغنية حلسن سري العملية
دامت املعلومات تلقن للمتعلمني تلقينًا, وما عىل هـؤالء املتعلمـني إال أن حيفظوهـا  وما

 .ويستظهروها, كانت معرضة للنسيان الرسيع ألهنم مل يبذلوا جمهودًا يف سبيل احلصول عليها
ويرجع السبب يف هذا اإلخفـاق : اإلخفاق يف تكوين الكفايات اللغوية واملهارات −٢

ســنة مــن املعلمــني, وإىل قلــة ممارســة املتعلمــني للغــة مــا دامــوا ســلبيني إىل غيــاب القــدوة احل
منفعلــني فــيام يقــدم إلــيهم, وإىل غيــاب التعزيــز والتوجيــه الصــحيح ألخطــائهم, وإىل عــدم 

 .مساندة معلمي املواد األخرى ملعلمي اللغة يف تصحيح أخطاء املتعلمني
م ما يقرؤونه وما يسـتمعون إليـه يف ويتجىل هذا اإلخفاق يف القصور يف كفاية الفهم, فه

املحارضات والدروس, ومل يدّرب املتعلمون التدريب الكايف عىل قراءة االسـتامع, إذ تكـاد أن 
كام يتجىل يف القصور يف كفاية القراءة, سالمًة يف النطق, وفهًام . تكون مهملة يف األعم األغلب

ًا للمقـروء, ويـتجىل يف عـدم كفايـة التعبـري للمعاين والفكر, وإدراكًا ملا وراء السطور, وتوظيفـ
الوظيفي, فهناك التفات إىل موضوعات التعبري الوصفية أكثـر مـن االلتفـات إىل املوضـوعات 
الوظيفية التي يتطلبها املجتمـع مثـل إلقـاء الكلـامت يف املناسـبات املختلفـة, وكتابـة الرسـائل, 

رشات واإلعالنات, وبطاقات الدعوة وإعداد حمارض اجللسات, وتوجيه الدعوات, وكتابة الن
 .الخ...واالعتذار, وملء االستامرات, وإجراء املقابالت, وأصول تقديم الطلبات

                                                 
 ٢٠٠٥سنة  − منشورات وزارة الثقافة يف سورية − يف األداء اللغوي − الدكتور حممود أمحد السيّد )١٣(

 .١٠٤ص



 

ويتجىل القصور أيضًا يف الكفايات النحوية واإلمالئية ويف التذوق األديب, ويف النقـد, 
ة, ونـامذج ويف غياب كفاية احلفظ إذ يغيب االستشهاد بآيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة رشيفـ

 .شعرية يتوفر فيها اجلامل واحلكمة, من الرتاث العريب والعاملي
, فثمـة االفتقار إىل التقنيات الرتبوية املساعدة يف تفعيل العملية التعليميـة التعلميـة −٣

غيــاب يف أغلــب املــدارس عــىل نطــاق الســاحة القوميــة للمخــابر اللغويــة واألفــالم والــرزم 
ويف اسـتخدام هـذه الوسـائل إثـارة لالهـتامم وجذبـه للتفاعـل . خال...التعليمية واحلواسيب

واملتعلم لدينا حيس بالفرق بني األسـاليب اجلذابـة لـتعلم اللغـة األجنبيـة والفقـر يف . بإجيابية
الوسائل والتقنيات يف تعلم لغته األم, فيتكون لديه إحسـاس سـلبي جتـاه لغتـه يرتسـخ يف ال 

 .شعوره
ويتجىل هذا القصور يف عـدم : علمني مهارات التعلم الذايتالقصور يف إكساب املت −٤

متكن املتعلمني من اكتشاف أخطائهم واالعتامد عىل أنفسهم يف تعرفها, ويف عدم متكنهم من 
الكشف يف املعاجم بسهولة ويرسـ, وعـدم متكـنهم مـن اختيـار املـادة الصـاحلة للقـراءة, ويف 

 .عزوفهم عن القراءة احلرة واملطالعة
مـن املالحـظ أن ثمـة قلـة يف املناشـط : ف ممارسة املناشـط اللغويـة الـال صـفيةضع −ه

اللغويــة التــي يامرســها املتعلمــون إن يف داخــل الصــفوف بســبب هيمنــة الطرائــق اإللقائيــة 
التلقينية أو يف خارج الصفوف يف اإلذاعة املدرسية, أو يف جملة احلـائط, أو جملـة املدرسـة, أو 

ــة الالفتــات واإلعالنــات, أو يف فــرق التمثيــل, ولقلــة يف املنــاظرات واملســاجال ت, أو كتاب
 .املامرسة أثر سلبي يف تكوين الكفايات اللغوية

ــويم −و ــيس : القصــور يف أســاليب التق ــات تق ــذا القصــور يف أن االمتحان ــتجىل ه وي
املســتوى األول مــن مســتويات املعرفــة متمــثًال يف احلفــظ والتــذكر واالســرتجاع يف األعــم 

ـــ ـــيًال وتفـــاعًال وحكـــًام األغل ـــة وتعل ـــا فهـــًام وموازن ـــاس املســـتويات العلي ب, وهتمـــل قي
 .الخ...وتوظيفاً 



 

ــة تقترصــ عــىل االمتحانــات  ومــن املالحــظ أيضــًا أن االمتحانــات يف الشــهادة الثانوي
املكتوبة, ويف التعليم اجلامعي كان ثمة امتحانات شفوية, ولكن هذه االمتحانات استبعدت 

مـع أمهيتهـا يف الوقـوف عـىل مسـتوى املـتعلم, ذلـك ألن االمتحانـات  من بعض اجلامعـات
 .الشفوية تقيس جوانب يف األداء ال تقيسها االمتحانات املكتوبة

وجتدر اإلشارة إىل أن ثمة فقرًا يف االختبارات املوضوعية املقننـة يف جمـال قيـاس األداء 
 القواعد النحوية واإلمالئيـة اللغوي, وهذه االختبارات يمكن أن تقيس مستويات األداء يف

 .ومعاين املفردات والعروض, والتذوق األديب
وإذا كانت املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم قـد وضـعت مـن قبـُل اختبـارات 
موضوعية يف التعليم ما قبل اجلامعي فإن احلاجة ماسة إىل وضع اختبارات لقيـاس األداء يف 

 .يف اللغة اإلنجليزية) وفلالت(اللغة العربية عىل غرار 
 :ومن هذه املشكالت : مشكالت ذات طابع اجتامعي −٤
غياب التنسيق بـني النظـام التعليمـي وسـائر األنظمـة يف املجتمـع, فـإذا مل يكـن ثمـة  −  أ

ــايف  ــيايس والثق ــام االقتصــادي والس ــي والنظ ــام التعليم ــني النظ ــاغم ب ــاون وتن تع
يبنى من طرف يتعرض إىل اهلدم من  واإلعالمي يف املجتمع فإن ثمة مشكلة, ألن ما

طرف آخر, والسيام أن ناشئتنا يتسمرون أمام شاشات التلفزة ساعات طـواالً, فـإذا 
كانت اللغة التي تبث عرب اإلعـالم حمشـوة باألخطـاء وبالعاميـة فـإن البنـاء اللغـوي 

عـم يف منـأى يف األ) اإلنرتنت(السليم ال يتحقق, كام أن ما ينرش عىل مواقع الشابكة 
األغلب عن اللغة السليمة, وينرش بالعامية, وباعتامد رمـوز وأرقـام مكـان احلـروف 

 .العربية, وهذه كلها معاول هدم يف رصح الفصيحة
القصور يف قيام اجلمعيات األهلية واملجتمع املدين بالتمكني للغـة العربيـة والتبصـري  −  ب

مهيــة بمكــان يف عمــل تلــك بأمهيــة اللغــة يف بنــاء األمــة, إذ إن التوعيــة اللغويــة مــن األ
اجلمعيات, وعىل املسؤولني فيها الولوج إىل حلمة املجتمع والتحرك لتطبيـق الدسـاتري 
والقــوانني التــي تــنص عــىل اســتعامل العربيــة يف مجيــع املعــامالت الرســمية يف الــدوائر 



 

احلكومية كافة, ومراقبة التجاوزات التي يروهنـا عـىل واجهـات املحـال التجاريـة ويف 
ــ ــالم الش ــزة واإلع ــاض والتلف ــال يف الري ــة إىل األطف ــربامج املوجه ــة ال وارع, ومراقب

 .الخ...واملجالت الدورية والنشاطات الثقافية
والواقع أن هذه اجلمعيات تستطيع أن تؤثر يف الرأي العام, وأن تؤثر يف الوقـت نفسـه يف 

يــة التعلميــة بتقــديم صــاحب القــرار, وأن تعمــل عــىل التوعيــة, وأن تســهم يف العمليــة التعليم
ــاظراٍت  ــدواٍت ومن ــع املجــاالت حمــارضاٍت ون ــة يف مجي ــوم بمناشــط لغوي مالحظاهتــا, وأن تق

 )١٤( .الخ..ومسابقات, وإقامة معارض, وعرض مرسحيات مصوغة بالفصيحة, وعرض أفالم 
وإن املهم يف عمل هذه اجلمعيات هو اخلـروج مـن املكاتـب وعـدم االكتفـاء بالتنديـدات 

, وإنام بالعمل اجلـاد يف امليـدان عـىل غـرار مـا جيـري يف الـدول املتقدمـة احلريصـة عـىل املتالحقة
 .هويتها املتمثلة يف لغتها, حفاظًا عليها, ومتكينًا هلا يف املجتمع

تلك هي بعض مشكالت اللغة العربية, وال يتمكن أحـدنا مـن حرصـ املشـكالت كافـة, 
ة العلمية واإلحساس العايل باملسؤولية جتاه لغتنا األم, ويكفيه أن يشري إىل ما يراه جديرًا باملعاجل

 .والتي عىل أبنائها أن يكونوا بارين هبا بّرهم بأمهم
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 الفصل الثاين
 األداء اللغوي

 
 :تويات الفصلحم

 مدخل تعريفي −أوالً 
 األداء اللغوي يف ضوء الدساتري والقوانني −ثانياً 
 األداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية −ثالثاً 

 .واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام يف الوطن العريب
 .واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم اجلامعي يف الوطن العريب

 .ى األداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلميةمستو
 األداء اللغوي يف خارج العملية التعليمية التعلمية −رابعاً 

 .األداء اللغوي يف اإلعالم واإلعالن
 .يف مراكز التواصل االجتامعياألداء اللغوي 

 .األداء اللغوي يف الواقع الثقايف واإلبداعي
 ء اللغويمن أسباب القصور يف األدا −خامساً 

 االجتاه األول
 االجتاه الثاين

 باألداء اللغويمن مستلزمات النهوض  −سادساً 



 

 األداء اللغوي
 مصطلحًا وتطبيقاً 

 

نحاول يف هـذا الفصـل أن نتعـرف األداء اللغـوي لغـًة ومصـطلحًا, ونتبـني تطبيقـه يف 
ــة, ويف خــارج هــذه  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة يف ضــوء الدســاتري والقــوانني, ويف العملي العملي

اإلعالم واإلعالن, ويف العمـل املرسـحي والروائـي, ويف مراكـز التواصـل االجتامعـي, ويف 
جماالت العمل, ثم نقف عىل بعٍض من مسببات القصور يف األداء اللغوي, وعىل بعض مـن 

 .مستلزمات النهوض به
 مدخل تعريفي −أوالً 

اه, وأّدى اليشــء بمعنــى قــام بــه, وأداه أديــًا بمعنــى قضــ» َأَدَي «األداء لغــًة مــن الفعــل 
, واألداء هـو »أنجـز«هو آدى لألمانة من غريه, وتـأدَّى األمـر بمعنـى : واالسم األداء, يقال

 .)١(اإلنجاز
واألداء اللغوي يف العملية الرتبوية هـو اإلنجـاز يف ضـوء األهـداف املرسـومة لتعلـيم 

 .د يكون غري ذلكاللغة وتعلمها, وقد يكون هذا اإلنجاز ذا نوعية جيدة, وق
وتركز الرتبية املعارصة عىل التمهري يف تعلـيم اللغـة وتعلمهـا أي عـىل التجليـة واألداء 
ــة يف  ــة املتمثل ــه نقــل للمعرف ــيم اللغــة عــىل أن ــتقن ال عــىل التحفــيظ والتســميع, إذ إن تعل امل

الـخ ال يكفـي لتكـوين ...املصطلحات والقواعد النحوية والرصـفية والبالغيـة والعروضـية
 .)٢(املهارة التي نعني هبا األداء املتقن القائم عىل الفهم واالقتصاد يف الوقت واملجهود معًا 

, والكفايـة »الكفاية اللغوية«و» الكفاية«وطاملا تردد يف أدبياتنا الرتبوية حاليًا مصطلح 
ه , وكفى اليشء يكفي كفاية بمعنى حصل به االستغناء عن غري)َكِفَي (لغًة جاءت من الفعل 

                                                 
 .١٠القاهرة ص − الطبعة الثالثة − اجلزء األول − املعجم الوسيط − جممع اللغة العربية )١(

)2(  R.L. Lyman- Summary of investigations relation to grammar language and 

composition supplementary Educational monographs «Chicago illinois p.13.  



 

فهو كاف, والكايف هو الذي يكفيك ويغنيك عن غـريه, والكفـي هـو الكـايف الـذي يكفيـك 
 )٣(. »ويغنيك عن غريه, ومجعه أكفياء

والكفاية اللغوية هي املستوى املتقدم من إتقان اللغة واجلودة يف استعامهلا, وقد ورد يف 
مسـتوى «للغويـة هـي لتعلـيم اللغـة واللسـانيات التطبيقيـة أن الكفايـة ا) Logman(معجم 

اجلودة لشخص مـا يف اسـتعامل املهـارات اللغويـة حمادثـة وقـراءة وكتابـة وفهـًام, ويمكـن أن 
 )٤(. »خيتلف هذا املستوى يف ضوء مستوى التحصيل اللغوي

ولقد ظهر مفهـوم الكفايـة اللغويـة يف مخسـينيات القـرن املـايض عـىل يـد عـامل اللسـان 
نظـام «, ونظر إليهـا عـىل أهنـا ١٩٥٧عام » Naom Chomskyنعوم تشومسكي «األمريكي 

ثابت من القواعد املوّلدة التي متّكن الفرد من إنتاج مجل وتلقي أخرى يف لغته األم حتى وإن 
ــادر عــىل تفســري ذلــك ــة للمالحظــة مــن . كــان غــري ق إضــافة إىل أن هــذه القــدرة غــري قابل

 )٥(.»اآلخرين
الذي يفيد اسـتعامل  Performanceداء وفّرق تشومسكي بني الكفاية واإلنجاز أو األ

هي القـدرة التـي متكـن اإلنسـان مـن فهـم مـا يقـال,  Competenceاللغة, فالكفاية اللغوية 
ومتكنه من صوغ اجلمل اللغوية الصحيحة وتركيبها تركيبـًا نحويـًا سـليًام, يف حـني أن األداء 

Performance ــ ــة صــوتية معين ــتج حرك ــي تن ــدرة الت ــو الق ــل أو الكــالم ه ــم, جتع ة يف الف
العضالت املوجودة داخل الفم وخارجه تتحرك عىل نحو جيعـل اإلنسـان ينطـق األصـوات 

 .املتعارفة يف كل لغات العامل
ويف تعليم اللغة عىل أهنا لغة ثانية وليست اللغة األم كان يف أمريكا تساهل يف النظر إىل 

                                                 
 .٩١٤ص  ٢٠٠٧دمشق  − املعجم املدريس − وزارة الرتبية السورية )٣(

)4(  Longman dictionary of language teaching and applied linguisties secand edition- 

Prentice. NJ 1987 P292. 
 − الربـاط − تكوين األسـاتذة املتـدربني بالسـلك الثـانوي − يم العايل املغربيةوزارة الرتبية الوطنية والتعل )٥(

 .٣٢ص ٢٠١١



 

عـىل اسـتقبال الرسـائل وإرسـاهلا يف مفهوم الكفايـة اللغويـة, إذ نظـر إليهـا عـىل أهنـا القـدرة 
ومل يكـن ينظـر إىل السـالمة اللغويـة, وإنـام يكتفـى بفهـم الرسـالة . )٦(مواقف احلياة املختلفة 

 .استقباالً أو إرساالً يف عملية التواصل اللغوي واالجتامعي يف منأى عن الصحة والسالمة
 :)٧(لغوي متمثًال يف أن ويرمي تعليم اللغة وتعلمها إىل حتقيق اجلودة يف األداء ال

يكتسب املتعلم مهارات استعامل اللغة العربية استعامالً ناجحًا يف االتصال بغـريه حمادثـًة 
 .واستامعًا وقراءة وكتابة

يكتسب مهارات القراءة اجلهرية تعرفًا للحروف والكلامت والنطق هبا صحيحة وتأديـة 
 .للمعنى أداء حسنًا, وتفاعًال مع املقروء

مهـارات القـراءة الصـامتة فهـًام واسـتنتاجًا ومتييـزًا وحتلـيًال وتلخيصـًا وموازنـة يكتسب 
 .ونقدًا وتقويامً 

يكتسب مهارات االستامع فهًام دقيقـًا ملـا يقـال, واسـتنتاجًا ملـا يـود املتحـدث قولـه, ومـا 
 .هيدف إليه, وحتليًال لكالمه, وتلخيصًا لِفَكره, ونقدًا هلا

ظيفي لقضاء حاجاته وتنفيذ متطلباته يف تفاعله مع املجتمـع يكتسب مهارات التعبري الو
الذي حييا فيه من كتابة رسائل, وإعداد حمـارض جلسـات, وكتابـة مـذكرات, وإلقـاء 
كلامت يف املناسبات, إضافة إىل مهارات التعبري عـن الـنفس, ومـا يقـع حتـت احلـس 

 .كالمًا وكتابة يف أسلوب واضح منظم
 .سليم خال من األخطاء اإلمالئية والنحوية يكتب كتابة صحيحة بأسلوب

يعــّرب شــفاهيًا عــن فكــره وحاجاتــه واهتامماتــه ورغباتــه وميولــه تعبــريًا ســليًام خاليــًا مــن 
 .األخطاء

يكتســب مهــارات التــذوق األديب وإدراك اجلــامل والتناســق يف النصــوص األدبيــة التــي 
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 .املرجع السابق − يف األداء اللغوي − الدكتور حممود السيّد )٧(



 

 .يتفاعل معها
غف وحمبة حتى يغدو الكتـاب صـديقه الـذي يكتسب عادة اإلقبال عىل القراءة احلرة بش

 .ال يمل مصاحبته
يكتسب عادة البحـث عـن الكلـامت والتفتـيش عنهـا يف املعـاجم واملوسـوعات بحثـًا عـن 

 .معانيها واستعامالهتا احلرفية واملجازية واالصطالحية
يوّظف ما حيصل عليـه ويكتسـبه مـن مفـردات وتراكيـب وفكـر وقـيم واجتاهـات وصـور 

 .قراءاته يف مواقف التعبري الشفاهي والكتايبوأخيلة من 
 األداء اللغوي يف ضوء الدساتري والقوانني −ثانياً 

 

تنص دساتري الدول العربية عىل أن اللغة الرسمية يف الدولة هي اللغـة العربيـة, إال أن 
هذه اللغة ال حتظى بالرعاية والعناية واالهـتامم عـىل صـعيد الواقـع, ومـع أن رؤسـاء الـدول 

لعربية وملوكها وأمراءها قد أقسـموا اليمـني عـىل احـرتام دسـتور الـبالد وتطبيـق القـانون, ا
واللغة العربية بحكم الدستور والقانون هي اللغة الرسمية يف الدولة, إال أهنم مل جيّسدوا هذا 
االحرتام للغتهم عىل أرض الواقع استعامالً هلا صحيحة وسليمة عىل ألسـنتهم وأقالمهـم يف 

م وبالغاهتم, وال حماسبة ومساَءلة لآلخرين عندما جيتازون حـدودهم ويعتـدون عـىل خطبه
حرماهتا, وإذا نغامت نشـاز تـدعو إىل اسـتبعاد العربيـة واعـتامد األجنبيـة إنجليزيـة كانـت أو 
فرنسية يف العملية التعليمية التعلمية عىل أهنا لغة كونية, وسمعنا هذه املعزوفات من أعضـاء 

بإمهالنا للغتنا, وبعزورنا أن  −نحن العرب –لغة العربية ماضيًا وحارضًا, فابتلينا يف جمامع ال
والنتيجــة صــغرنا يف «ســواها أعمــق وأهبــى وأفتــى وأقــرب إىل مقومــات احلضــارة احلديثــة, 

» أنفسنا دون أن نكرب يف أنفس احلاكمني حتى رصنا ال ننتخي لبيان عـريب وال لبالغـة عربيـة
ال أبـالغ إذا قلـت إن معظـم «: ور كامل يوسف احلـاج الـذي يتـابع قـائالً عىل حد تعبري الدكت

مشـكالتنا االجتامعيـة سـببه التنـازل عـن واحـدنا األحـد, عـن تارخينـا الواحـد, عـن لســاننا 
الواحد, عن أرضنا الواحدة, عن تراثنا الواحد, عن إرادتنا الواحدة, وليس يف العامل شـعب 



 

إن كل أمة عزيزة اجلانب, أبّية اخللـق, ثابتـة اإلرادة, تقـدم يريد إدخال عفاف عىل عفافه, إذ 
لغتها عىل لغة سواها, وال تتناول األشياء األخرى إال من بعد أشيائها القومية, أي مـن وراء 

 )٨(. »حدودها الوطنية
ونحن يف الوطن العريب ال نجد «: ويؤكد هذا املنحى الدكتور عبد اهللا العروي يف قوله

وترك األمور تتطور كام كتب هلا, فليس هنـاك قـرار تعريـب جـّدي وال قـرار سوى اإلمهال, 
وملا كان إمهال األمور يعني يف احلقيقة استمرار التخلف والتبعية واألمية, فكل قـرار . مضاد

يستهدف التقدم والتطور يتساوى منطقيًا مع قرار التعريب, فمضمون القرارين واحـد, هـو 
وملا كان مشكل التعريب قائًام حتى اآلن فهـذا دليـل عـىل . عريبسياسة قومية ختطط ملستقبل 

أما السلطات اخلاضـعة ملنطـق اإلقليميـة . أن القرار الوحدوي مل يتخذ فعًال يف الكيان العريب
فإهنا لن جترؤ عىل تبني اإلصالح, ألهنا تعتمد االزدواجية سياسة, حتافظ عىل اللسان القديم 

فسح يف املجال لنرش لسان أجنبي لتحقيق قدر من التحـديث, لتكسب قدرًا من الرشعية, وت
ومن هنا كان البد للعرب مـن . وترتك احلرية للهجات لتضمن قدرًا من االستقالل الداخيل

 )٩(. »أن يفكروا بكيفية حديثة مع أنفسهم وبلساهنم ال مع غريهم فقط وبلسان الغري
 عدم اختـاذ القـرار احلاسـم العـتامد ويدل الواقع الفعيل للتعريب يف الدول العربية عىل

العربيــة وتبنيهــا يف التعلــيم اجلــامعي مــا عــدا ســورية التــي اعتمــدت لغتهــا القوميــة بعــد أن 
عىل بقاء األمور معّلقة واستمرار التخلف والتبعية واألمية «حصلت عىل استقالهلا, كام يدل 

اغر والتكـابر, التصـاغر وعدم استنبات العلم عربيًا, وتسّيب لغـوي قـومي, وشـعور بالتصـ
 )١٠(. »جتاه الثقافة األجنبية, والتكابر جتاه الثقافة القومية, وتراث األمة احلضاري

ويعّد احرتام اللغة من احرتام الذات, ومن جتليات االعتزاز باالنتامء, ولغتنا العربية مل 
                                                 

 .٦ص ١٩٦٧بريوت  − دار النهار − ة اللغةيف فلسف − الدكتور كامل يوسف احلاج )٨(
 .٢٨ص ١٩٨٨سنة  ٢بريوت ط − املركز الثقايف العريب − ثقافتنا يف ضوء التاريخ − الدكتور عبد اهللا العروي )٩(
 − املركز العريب للتعريب والرتمجـة والتـأليف والنرشـ − يف قضايا التعريب − الدكتور حممود أمحد السيّد )١٠(

 .٤٧ص ٢٠١٠دمشق 



 

عجـب مـا يف هتزم, لكن أبناءها هم املنهزمـون عنـدما ختّلـوا عنهـا وازدروهـا, ولـيس ذلـك أ
األمر, وإنام األعجب أن السلطات واملسؤولني وأغلـب مؤسسـات املجتمـع تقـف متفرجـة 

, الـذي يـرى أن تـدهور )١١(وحمايدة جتاه ذلك االنتحار اللغوي عىل حّد تعبري فهمي هويدي 
إّن : أوضاع اللغة العربية واالزدراء هبا ما هو إال تعبـري عـن اهلزيمـة احلضـارية, وقـديًام قيـل

جاج اللسان عالمة عىل اعوجاج احلال, األمر الذي إن صح, فإنه يدلنا عـىل أن املشـكلة اعو
ليست يف ألسنة اعوجت ولغة تـدهورت, وإنـام هـو استسـالم للهزيمـة واالنكسـار وشـعور 

 .باليأس من احلارض واملستقبل
 األداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية −ثالثاً 

 

اتري الدول العربية تنص عىل أن اللغة الرسمية يف الدولة هي سبقت اإلشارة إىل أن دس
اللغة العربية, عىل أن تتجىل سريورة وانتشارًا يف مجيـع شـؤون احليـاة تعلـيًام وإعالمـًا وإدارة 

ونحاول فيام ييل تعّرف واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها يف مرحلـة التعلـيم . الخ..وتراسالً 
 .التعليم اجلامعي ثانياً العام أوالً, ومن ثم يف 

إذا ألقينـا نظـرة عـىل واقـع تعلـيم : واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام يف الوطن العـريب
) ١(اللغة العربية يف التعليم العام يف الوطن العريب فإننـا نالحـظ يف اجلـدول ذي الـرقم 

ألسايس, ويسـتمر هبـا أن تعليم اللغة العربية يبدأ من الصف األول من مرحلة التعليم ا
 ).احلكومية(حتى هناية املرحلة الثانوية يف املدارس الرسمية 

 
 
 
 

 )١(اجلدول رقم 

                                                 
 .٢٠٠٩أهوتك ايه ? مايو  − مدونة تعنى بشؤون اللغة العربية − لغتي هويتي − هويديفهمي  )١١(



 

 واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم العام يف الوطن العريب
 واقع تعليم اللغة العربية الدولة
حلة التعلـيم يبدأ تعليم اللغة العربية وتعليم املواد هبا من الصف األول من مر الكويت

ــة يف املــدارس الرســمية ــة املرحلــة الثانوي أمــا . األســايس, ويســتمر حتــى هناي
 .املدارس اخلاصة فتعلم باللغتني العربية وبعض املواد باألجنبية معاً 

يبدأ تعليم اللغة العربية من الصف األول مـن مرحلـة التعلـيم األسـايس, ويف  قطر
ــا الدو ــي ترشــف عليه ــدارس املســتقلة الت ــة امل ــة اإلنجليزي ــة اعتمــدت اللغ ل
 .لتدريس مواد العلوم والرياضيات واحلاسوب

يبــدأ تعلــيم اللغــة العربيــة مــن الصــف األول مــن مرحلــة التعلــيم األســايس,  ليبيا
ــة يف  ــة العربي ــة باللغ ــة الثانوي ــة ويف املرحل ــواد يف هــذه املرحل ــع امل ــم مجي وتعّل

 .املدارس الرسمية واخلاصة
% مـن ٣٠للغـة العربيـة مـن الصـف األول يف املـدارس الرسـمية ويبدأ تعليم ا لبنان

% ٣٠% تـدّرس مـواد بالفرنسـية و٣٠املدارس هي رسـمية تـدّرس بالعربيـة و
تــدّرس مــواد باإلنجليزيــة, وذلــك مــن الصــف األول حتــى اخلــامس, ومــن 

ــة يصــبح  ــة الثانوي ــة املرحل ــادس إىل هناي ــية و٦٠الصــف الس % ٤٠% للفرنس
ــة ــوا. لإلنجليزي ــة وامل ــوم الفيزيائي ــي العل ــة ه ــة األجنبي ــدّرس باللغ ــي ت د الت

أما املواد األدبية فتدّرس . والكيميائية وعلوم احلياة والتكنولوجيا واملعلوماتية
بالعربية يف املدارس الرسمية واخلاصة إال يف عدد قليـل مـن املـدارس اخلاصـة 

 .فتعلم الفلسفة واالقتصاد واالجتامع باللغة األجنبية
بدأ التعليم من الصف األول ويسـتمر يف التعلـيم األسـايس والثـانوي باللغـة ي تونس

العربيـــة يف املـــدارس الرســـمية, وبـــاللغتني العربيـــة والفرنســـية يف املـــدارس 
 .اخلاصة

يبدأ التعليم من الصف األول, ويستمر تعليمها والتعلم هبا حتى هناية املرحلة  سورية
صة, وثمة مناهج إثرائية باللغـة األجنبيـة يف الثانوية يف املدارس الرسمية واخلا

 .بعض املدارس اخلاصة ملواد العلوم والرياضيات إىل جانب اللغة العربية
يبــدأ التعلــيم مــن الصــف األول ويســتمر حتــى هنايــة املرحلــة الثانويــة باللغــة  السعودية



 

العربيــة, وصــدر أخــريًا عــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم نظــام جديــد يســمح 
بتعلـيم مجيـع املـواد بلغـة غـري عربيـة مـا عـدا ) بنني وبنات(األهلية  للمدارس

 .العلوم الدينية والعربية
يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة الثانويـة يف  األردن

املــدارس الرســمية واخلاصــة, مــا عــدا بعــض املــدارس اخلاصــة فــتعلم املــواد 
 .ة واإلنجليزيةالعلمية باللغتني العربي

 يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة الثانويـة يف املغرب
م بعـض مـواد التعلـيم عّلـتُ املـدارس اخلاصـة  ويفاملدارس الرسمية واخلاصة, 

 .التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة األجنبية
األول, ويستمر حتى هناية املرحلة الثانويـة يف يبدأ التعليم بالعربية من الصف  سلطنة عامن

أما املدارس اخلاصة فيكـون التعلـيم فيهـا بـاللغتني العربيـة . ميةاملدارس الرس
 .واألجنبية

يبدأ التعليم بالعربية من الصف األول ويستمر حتى هنايـة املرحلـة الثانويـة يف  اجلزائر
 .ض املواد باللغة األجنبيةأما يف املدارس اخلاصة فتعلم بع. املدارس الرسمية

 

أما املدارس اخلاصة فإن بعضها يدّرس املواد باللغة العربية فقط كام هي عليه احلـال يف 
ليبيا وسورية, إىل جانب مناهج إثرائية ملواد العلوم والرياضيات باللغـة األجنبيـة إىل جانـب 

 .اخلاصة والرسميةالعربية يف سورية, وهي التي تعّلم هبا مجيع املواد يف املدارس 
ونالحظ أيضًا أن دولة قطر تنفرد يف أن املـدارس املسـتقلة التـي ترشـف عليهـا الدولـة 

 .اعتمدت اللغة اإلنجليزية لغة لتعليم مواد العلوم والرياضيات واحلاسوب
أما املدارس اخلاصة يف كل من الكويت وتونس واألردن وسلطنة عامن فتعّلم باللغتني 

 .العربية واألجنبية
ويتبّني من اجلدول أن ثمة مواد تدّرس باللغة األجنبية يف التعليم العام يف كل من لبنان 
واملغرب واجلزائر, وأن املـواد التـي تـدرس باللغـة األجنبيـة يف لبنـان هـي العلـوم الفيزيائيـة 

ــاة والتقانــة  واملعلوماتيــة, ويف املغــرب تعّلــم مــواد ) التكنولوجيــا(والكيميائيــة وعلــوم احلي



 

 )١٢(. لتعليم التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة األجنبيةا
ويتضح من املعلومـات السـابقة عـن واقـع التعلـيم باللغـة العربيـة يف التعلـيم العـام يف 
الوطن العريب أن ثمة غيابًا للسياسة اللغوية عىل نطاق الساحة القومية, إذ ليس ثمـة ختطـيط 

سم املوقف مـن تعلـيم مـواد املعرفـة باللغـة القوميـة لغوي يف ضوء سياسة لغوية واضحة تر
. وحدها يف مرحلة التعليم األسايس واملرحلة الثانوية, وذلك يف املدارس الرسمية واخلاصـة

أما ما الحظناه من اضطراب يف املواقـف وبصـورة خاصـة يف املـدارس اخلاصـة فإنـه يشـكل 
تعليم بعض املواد باللغـة األجنبيـة دون  ثغرة يف النظام التعليمي العريب, إذ إن االقتصار عىل

 .العربية يعد عمًال سلبيًا يف رصح لغتنا العربية ونظامنا الرتبوي
 :واقع تعليم اللغة العربية يف التعليم اجلامعي يف الوطن العريب

لو وقفنا عىل واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العـريب لوجـدنا أن 
يب تـدّرس باللغـة الفرنسـية فهـي اللغـة املهيمنـة يف هـذه الـدول وإن كانـت دول املغرب العر

اإلنجليزيــة بــدأت تــزاحم الفرنســية يف الســنوات األخــرية, أمــا اإلنجليزيــة يف دول اخللــيج 
العريب فهي املهيمنة أيضًا, ففي اململكة العربية السعودية تدّرس جامعة امللـك فهـد للبـرتول 

لك مؤسسات التعليم اخلاص تـدّرس هبـا أيضـًا يف كليـة الريـاض واملعادن باإلنجليزية وكذ
أمـا جامعـة امللـك سـعود فتـدّرس بـاللغتني العربيـة واإلنجليزيـة, . للصيدلة وطب األسنان

وتدّرس جامعتا امللك خالد وامللك فيصل باللغة العربية ولكن يسمح بتدريس بعض املـواد 
 .باإلنجليزية

 .اإلسالمية فتدّرسان بالعربيةأما جامعتا أم القرى واجلامعة 
ويف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تــدّرس جامعــة اإلمــارات باإلنجليزيــة يف مجيــع 

وتـدّرس . الكليات ما عدا كليـة الرشـيعة والقـانون والدراسـات اإلسـالمية واللغـة العربيـة

                                                 
اخلطـة العامـة لتعريـب  −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم −الدكتور حممود السيّد وآخرون )١٢(

  .٢٤ص ٢٠١١تونس  −التعليم



 

والعلـوم  جامعة عجامن اخلاصة باإلنجليزية يف الكليـات العلميـة وبالعربيـة كليـات اآلداب
وجامعـة العـني, وجامعـة ) اجلامعة األمريكيـة يف الشـارقة(أما اجلامعات اخلاصة . اإلنسانية
 .فتدّرس باإلنجليزية وتدّرس جامعة باريس باللغة الفرنسية) احلصن

ويف جامعة قطر تدّرس املواد باإلنجليزية بشكل كامل يف املدينة اجلامعية, كـام تـدّرس 
 .اإلنجليزية الكليات العلمية باللغة

ويف دولة البحرين تدّرس جامعة اخللـيج العـريب بالعربيـة مـا عـدا كليـة الطـب وكليـة 
ــا املعلومــات فتدّرســان باإلنجليزيــة جامعــة نيويــورك (أمــا اجلامعــات اخلاصــة . تكنولوجي

وجامعــة البحــرين الطبيــة واجلامعــة امللكيــة للبنــات وجامعــة دملــون للعلــوم والتكنولوجيــا 
 .فتدّرس كلها باإلنجليزية) وجامعة بنتيل

ويف األردن تســـتعمل العربيـــة لغـــة تـــدريس يف الكليـــات اإلنســـانية واالجتامعيـــة يف 
اجلامعات الرسمية واخلاصة, وتستعمل اللغة اإلنجليزية املمزوجة بالعامية يف التخصصات 
. ةالعلميـــة والطبيـــة واهلندســـية وإدارة األعـــامل واملحاســـبة واالقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــ
ويف . وتســتخدم اللغــة اإلنجليزيــة يف مجيــع التخصصــات يف جامعــة األمــرية ســمية اخلاصــة

اجلامعة األملانية األردنية تدّرس اإلنجليزية يف السنوات الثالث األوىل واألملانيـة يف السـنتني 
للغة الرابعة واخلامسة إضافة إىل تدريس اإلنجليزية متطلبًا جامعيًا عىل أهنا امتحان كفاءة يف ا

وجيـري التـدريس . اإلنجليزية وامتحان كفاءة يف اللغة األملانية قبل االلتحاق بالسنة الرابعـة
 .باللغة اإلنجليزية يف جامعة نيويورك للتكنولوجيا

ــوم اإلنســانية يف  ــات اآلداب والعل ــة يف كلي ــة العربي ــدريس باللغ ويف مرصــ جيــري الت
ــدريس يف ال ــون الت ــة يف حــني يك ــات احلكومي ــية اجلامع ــة واهلندس ــة والطبي ــات العلمي كلي

أمـا اجلامعـات . واالقتصاد والعلوم اإلدارية وإدارة األعامل باإلنجليزيـة املمزوجـة بالعاميـة
 .اخلاصة فتدّرس باللغة اإلنجليزية

ويف لبنان جيري التـدريس يف اجلامعـة اللبنانيـة باللغـات الـثالث العربيـة واإلنجليزيـة 
يار الطالـب, يف حـني جيـري التـدريس يف اجلامعـة األمريكيـة والفرنسية بحسب الكلية واخت



 

أمـا جامعـة البلمنـد واجلامعـة الفرنسـية وجامعـة . واجلامعة األمريكية اللبنانيـة باإلنجليزيـة
 .نوتردام وجامعة سانت جوزيف فتدّرس كل منها بالفرنسية

لـــف أمـــا التـــدريس يف ســـورية فهـــو بالعربيـــة يف مجيـــع الكليـــات اجلامعيـــة ويف خمت
التخصصات, إن يف اجلامعات احلكوميـة, أو يف اجلامعـات اخلاصـة, مـا عـدا مقـررين اثنـني 

 .يدرسان باإلنجليزية يف اجلامعات اخلاصة
ويف السودان شّق التعريب طريقه إىل الكليات اجلامعية ويف خمتلف التخصصـات منـذ 

 ., إال أن اإلنجليزية هي املستعملة يف جنوب السودان١٩٩٠عام 
ح من خالل هذا الواقع أن اللغة العربية ليست بأحسن أحواهلا, فهـي مسـتبعدة ويتض

يف األعم األغلب يف اجلامعـات اخلاصـة, إذ حتـل حملهـا اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج العـريب, 
والفرنسية يف دول املغرب العريب, كام حتل حملها يف الكليات العلمية يف اجلامعـات احلكوميـة 

يب, وانحرصـ اسـتعامل العربيـة يف كليـات اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف يف دول اخلليج العـر
 .األعم األغلب

ثمـة شـكوى عـىل الصـعيد العـريب مـن : مستوى األداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية
ومل يكن هذا الشعور بتدين مستوى . ضعف األداء اللغوي يف العملية التعليمية التعلمية

ملية وليد أيامنا احلارضة فقط, وإنام كان قد أشار إليه من قبل كثري من األداء يف هذه الع
: الباحثني واملثقفني, فها هـو ذا الـدكتور طـه حسـني يف ثالثينيـات القـرن املـايض يقـول

إنك تستطيع أن متتحن تالميذ املدارس الثانوية والعالية, وتطلب إليهم أن يصفوا لك «
شـعور أو إحسـاس أو عاطفـة أو رأي فلـن تظفـر يف لغة عربية واضحة مـا جيـدون مـن 

منهم بيشء, ولن تظفر من أكثرهم بيشـء, فـإن وجـدت عنـد بعضـهم شـيئًا فلـيس هـو 
. »مدينًا به للمدرسة, وإنام هو مدين به للصحف واملجالت واألندية السياسية واألدبية

)١٣( 
يميضـ قـد «: وها هـي ذي الـدكتورة بنـت الشـاطئ يف سـتينيات القـرن املـايض تقـول

                                                 
  .٧ص ١٩٣٣ −القاهرة −طبعة مرص −يف األدب اجلاهيل −الدكتور طه حسني )١٣(



 

املتعلم يف الطريق التعليمي إىل آخر الشوط, فيتخرج يف اجلامعة, وهـو ال يسـتطيع أن يكتـب 
خطابًا بسيطًا بلغة قومه, بل قد يتخصص يف دراسة اللغة العربية حتـى ينـال أعـىل درجاهتـا, 

 )١٤(. »ويعييه مع ذلك أن يملك اللغة التي هي لسان قومه ومادة ختصصه
د التـل يقـوم بدراسـة شـاملة عـن مسـتوى طـالب اجلامعـات وها هو ذا الدكتور سعي

األردنية يف اللغة العربية يف تسعينيات القرن املـايض, فوجـد أن ثمـة تـدنيًا يف مسـتوى األداء 
ــداعي  ــًا عــن التعبــري اإلب ــة, والعجــز أحيان ثمثلــت مظــاهره يف الضــعف يف القــدرة التعبريي

غويـة, وعـدم الدقـة يف اسـتخدام املفـاهيم والصياغة اجليدة للعبارات, وشـيوع األخطـاء الل
واخللط بينها, واالفتقار إىل مهارات القراءة اجلهريـة اجليـدة, والقصـور يف مهـارة االسـتامع, 

 )١٥(. ويف آداب االستامع, والعجز عن القراءة الناقدة
ويتجىل القصـور يف أداء املتعلمـني اللغـوي يف عـدم متثـل املهـارات الفرعيـة لكـل مـن 

والقراءة, والقصور يف إدراك الفكر األساسية والفرعية واملرامي والغايات البعيـدة  االستامع
كام يتجىل القصور يف أداء املتعلمني واملتخرجني يف مـدارس التعلـيم  )١٦( .يف ما وراء السطور

العــام واجلــامعي يف عــدم إقبــاهلم عــىل القــراءة احلــرة التــي متــدهم بــالثروة اللفظيــة والِفَكــر 
ات والقــيم, وتوســع مــداركهم وآفــاقهم, وجتعلهــم متميــزين يف هنضــة جمــتمعهم, واالجتاهــ

ويــتجىل القصــور يف ضــآلة رصــيدهم احلفظــي مــن الشــواهد الشــعرية والنثريــة, إن مل يكــن 
 .معدومًا يف األعم األغلب, والقصور يف بحثهم عن معاين املفردات يف املعاجم

اسـتطالع «عنواهنـا  ٢٠١١بـريوت عـام ويف دراسة أنجزهتا مؤسسة الفكر العريب يف   
, وذلـك بعـد أن وجهـت اسـتبانات إىل عينـة مـن )١٧(» رأي طالب ما قبـل التعلـيم اجلـامعي

الطالب بنني وبنات يف هناية التعليم العام يف الوطن العريب, وقد شمل التوزيع اجلغرايف كًال 
                                                 

  .١٩١ص ١٩٧٠القاهرة  −دار املعارف بمرص −لغتنا واحلياة −الدكتورة عائشة عبد الرمحن )١٤(
  .١٩٩٧الطبعة األوىل  −دار الفكر −عامن −قواعد الدراسة يف اجلامعة −الدكتور سعيد التل )١٥(
  .٩٥ص ٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −يف األداء اللغوي −الدكتور حممود السيّد )١٦(
  .٢٠١١ −بريوت −استطالع رأي طالب ما قبل التعليم اجلامعي −مؤسسة الفكرالعريب )١٧(



 

واملغـرب وقطـر  من لبنان وسـورية واألردن وفلسـطني املحتلـة والسـعودية ومرصـ وتـونس
وموريتانيا والسودان والصومال والعراق, تبّني يف هذه الدراسة أن اللغة املعتمدة يف املدرسة 
يف تدريس مواد العلوم والرياضيات هي اللغة األجنبية, وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب طالب 

ــة املســتجوبة مــن املــدارس اخلاصــة ال الرســمية, إذ أشــار  ــة %  ٤١.٤العين إىل أن مــن الطلب
منهم إىل أن الفرنسية هي املعتمدة, يف حني أن نسبة %  ٣٣.٥اإلنجليزية هي املعتمدة, وأشار 

 %. ٦.٨من أشاروا إىل ثنائية اللغة بلغت 
وتبني أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات ُجتـرى باللغـة اإلنجليزيـة بنسـبة قـدرها 

 %. ١٩.٩يف املرتبة الثالثة بنسبة قدرها  وبالعربية%  ٣٣.٥وبالفرنسية بنسبة قدرها %   ٤٣.٩
ــان  ــوم %  ٩٣.٤وأب ــواد العل ــئلة م ــن أس ــة ع ــم باإلجاب ــه ال يســمح هل ــة أن ــن الطلب م

أمـا اللغـة املعتمـدة يف رشح الـدروس يف . والرياضيات يف الكتايب والشـفهي باللغـة العربيـة
وباألجنبيـة %  ٤٧.٥العلوم والرياضيات فكانت مزجيًا من العامية واألجنبيـة بنسـبة قـدرها 

, وجـاءت العربيـة الفصـيحة يف املرتبـة % ٨.٧وبالعامية بنسبة قـدرها %  ١٥.٨بنسبة قدرها 
 %. ٤.٣األخرية بنسبة قدرها 

وتدل هذه النسب عىل أن واقع األنظمة املطبقة يف املـدارس يسـاعد أيـام مسـاعدة عـىل 
رشح هبا, واالمتحانات تـؤدى إقبال الطالب عىل استعامل اللغة األجنبية مادامت الدروس ت

 .هبا, وأنه ال يسمح للطالب بتأدية امتحاناهتم بالعربية
%  ٨١.٣وتسود العامية يف لغة التواصل بني الطالب, إذ وصلت نسبة استخدامها إىل 

, واسـتخدام % ٦.٢٢) الفصـيحة والعاميـة(يف حني بلغت نسـبة اسـتخدام ازدواجيـة اللغـة 
, وجاءت الفصيحة يف املرتبة األخرية, إذ بلغت نسبتها % ٦.٣) ةأجنبية وفصيح(ثنائية اللغة 

٣.٥ .% 
من الطالب إىل %  ٣١.٤أما السبب يف عدم التواصل مع األساتذة بالفصيحة فأرجعه 

إىل صعوبة اللغة العربية وتعقيدها, وجتدر اإلشارة إىل أن %  ٣٠.٣خوف الوقوع يف اخلطأ, و
عربية إن مـن املعلمـني أو املتعلمـني هـو سـبب أسـايس يف غياب القدوة احلسنة يف استعامل ال



 

  )١٨(. عدم التواصل, وأن ثمة أخطاء يرتكبوهنا عند ممارستهم العربية الفصيحة

 األداء اللغوي يف خارج العملية التعليمية التعلمية − رابعاً 
, يتسم األداء اللغوي يف خارج نطاق العملية التعليمية التعلمية باهلجني اللغـوي تـارة

وباستعامل اللهجة العامية تارة أخرى, وتكرب املأساة يف دول اخللـيج العـريب كـام يقـول أحـد 
عنـدما جتعـل اللغـة اإلنجليزيـة هـي األسـاس يف مكاتباهتـا ورشكاهتـا ويف عقودهـا «: أبنائها

الداخلية بني أبنائها مهام صغر حجم هذه العقود مثل عقد اسـتئجار منـزل مـثًال كـأن لغـتهم 
أما الفنـادق واملطـاعم فحـّدث وال حـرج, فكـل العـاملني . استيعاب هذه املسائل تعجز عن

فيها ال يتكلمون بلغتهم, وجّرب أن تتصل بفندق يف أي مكان يف بالدنا فتستمع إىل حمـدثك 
أي مصلحة يف ذلك? وهل رأيتم أي دولة يف العامل تفعل مثل ! وهو جييبك بغري لغتك ولغته 

 )١٩(. »ربية?ما نفعل يف بالدنا الع
ثــم التفــت إىل اللوحــات التــي متــأل الشــوارع فســرتى أن «: ويضــيف إىل ذلــك قــائالً 

اإلنجليزية غالبًا هي املتصدرة, وكأن كل فرد يف املجتمع ال يعرف إال هذه اللغة, ثـم التفـت 
 )٢٠(. »إىل اللوحات املامثلة يف أي بلد يف العامل فهل سرتى كلمة عربية عىل لوحاهتم?

الحظ هتميش العربية وانكفاؤها لتحتل من حيـث االسـتعامل مرتبـة أخـرية يف ومن امل
يشري الدكتور وائل عزيز إىل أن ثمـة » لغتي هويتي«بعض أصقاع الوطن العريب, ففي مدونة 

إحصاء أجري يف ديب أسفر عن أن اللغة العربيـة هـي اللغـة الرابعـة مـن حيـث االنتشـار, إذ 
وىل من حيـث االسـتعامل, واإلنجليزيـة يف املرتبـة الثانيـة, ولغـة كانت األوردية يف املرتبة األ

يف املرتبة الثالثـة, وهـي خلـيط مـن األورديـة والعربيـة واإلنجليزيـة والروسـية » فيه معلوم«

                                                 
العـدد  −جملة التعريـب −الكفايات اللغوية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي −الدكتور حممود السيد )١٨(

  .٢٣ص ٢٠١٢) ديسمرب(كانون األول  −الثالث واألربعون
  .٢٠٠٤نيسان  ٢٨الثالثاء  ٤٢٦العدد  −البحرينية صحيفة الوسط −حممد عيل اهلريف )١٩(
  .املرجع السابق )٢٠(



 

ابتكره املقيمـون يف ديب للتواصـل يف املحـاّل وسـيارات األجـرة, وجـاءت العربيـة يف املرتبـة 
 .الرابعة واألخرية

ل العربية يندر أن جتد إعالنًا عن وظيفة حمرتمة مكتوبًا بالعربيـة, وجتـد ويف معظم الدو
دائــًام أن الرشــط األســايس ملــؤهالت املتقــدم للوظيفــة وترمجتهــا أن جييــد اإلنجليزيــة كتابــة 

 .وحديثًا, ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافية فقط
رّوج للغـة اإلنجليزيـة ومن املالحظ يف ظل اهليمنة االقتصادية أن الرشكات األجنبية ت

يف البالد العربية, فأضحت اللغة اإلنجليزيـة لغـة األعـامل التجاريـة واملرصـفية والسـياحية, 
وأقصيت العربية عن جماالت العمل االقتصادية, بل حوربت حربًا شعواء, وأصـبح اجتيـاز 

اعني العـام امتحان اللغة اإلنجليزية حمادثة وكتابة بنجاح رشطًا مـن رشوط التعيـني يف القطـ
واخلاص, وصارت اإلنجليزية لغة طبيعية مطلوبة يف كثـري مـن األنشـطة يف احليـاة العامـة يف 

 .الخ...املجتمع كالوظائف الطبية واملؤسسات التجارية والرشكات السياحية
ــاالت  ــاملني يف املج ــيغها إىل الع ــة وص ــاظ اإلنجليزي ــن ألف ــات م ــد ترســبت املئ ولق

ــد تضــاعف هــذا ــة التجــارة  االقتصــادية, وق ــاد حرك ــه مــع ازدي الترســب واتســعت جماالت
واالســترياد, حيــث امــتألت األســواق بمختلــف أنــواع البضــائع واألدوات واألجهـــزة 
واملعــدات األجنبيــة وألعــاب الفيــديو واحلاســوب وغريهــا حاملــة معهــا أســامَءها وصــفاهتا 

هـا مـن البلـدان الناطقـة وعناوينها وتعريفاهتا بلغات البلدان التي أنتجتهـا وصـّدرهتا, وأغلب
 )٢١(. باإلنجليزية

وثمــة ظــاهرة أخــرى يف دول اخللــيج العــريب تتمثــل يف انتشــار اللهجــات العاميــة 
واختالفهــا يف النطــق واألداء والترصــيف لــدى العاملــة اآلســيوية, وهــذه اللهجــات مل يعــد 

البيـوت  هتديدها للعربيـة يف األسـواق وجمـاالت العمـل فقـط, وإنـام تعـّدى ذلـك إىل داخـل

                                                 
مطبوعات جممع اللغـة العربيـة  −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −الدكتور حممود أمحد السيّد )٢١(

  .٥٣ص ٢٠١٣بدمشق سنة 



 

نفسها, حتى إنك لتجـد داخـل البيـت الواحـد عـدة جنسـيات تـتكلم لغـات عـدة, وختـتلط 
باألطفال يف سن التأثري والتلقي, فينشأ الطفل بعيدًا عن لغة أمه العربية التي قلـام تتفـرغ لـه, 

 )٢٢(. وعن لغة أبيه املشغول عنه بعمله وجتارته ومهنته وأصدقائه
شـار الشـعر النبطـي عـىل حسـاب الشـعر العـريب الفصـيح وإذا أضفنا إىل ذلك كلـه انت

حيث تقـام لـه املهرجانـات, وختصـص لـه اجلـوائز الكبـرية, أدركنـا حجـم التحـديات التـي 
 .تواجهها اللغة العربية يف دول اخلليج العريب

وليست دول املغرب العريب يف منأى عن هذه التحديات, فهنالك عدة لغـات متنوعـة 
ألمازيغية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية, وهذا يشكل خليطًا لغويـًا إىل جانب العامية كا

 .هجينًا ناجتًا عن استعامل لغة عىل حساب أخرى
ويف اجلزائر واملغـرب يعتقـد النـاس أن الفرنسـية هـي اللغـة الراقيـة التـي تتـيح فـرص 

ون هـذه امليـزة, العمل والرقي االجتامعي واالقتصادي ملن يتقنها وأن اللغة الوطنيـة عـائق د
فتهيمن الفرنسية عىل السوق اللغوي, وتكون عنرصًا ضاغطًا يعّمـق هيمنـة النخبـة الناطقـة 
هبــا, ويرّســخ التبعيــة والــال مســاواة االجتامعيــة والثقافيــة واللغويــة, وغــدت الفرنســية أداة 

مـة يف املجتمـع لسيطرة النخبة املتقنة هلا, وعنرصًا طبقيًا ذا قيمة اقتصـادية تتـوىل األعـامل امله
عىل حساب العربية, وما يزال املؤهلون بالعربية يعانون التهميش يف سـوق العمـل, يف حـني 

 )٢٣(. أن سوق العمل مفتوح للمؤهلني بالفرنسية يف اإلدارة واالقتصاد
ونحاول فيام ييل تعرف واقع األداء اللغوي يف اإلعالم واإلعالن ويف مراكز التواصـل 

 .ت العمل املرسحي والروائي والقصيصاالجتامعي, ويف جماال
 :األداء اللغوي يف اإلعالم واإلعالن −١

                                                 
جملـة احليـاة  −اللغـة العربيـة يف دولـة قطـر بـني العنايـة والشـكو −الدكتور يوسف القرضاوي )٢٢(

  .١٢٧ص ٢٠٠٩وزارة الثقافة السورية  −العدد الثاين −الفكرية
  .٥٤مرجع سابق ص  −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −الدكتور حممود أمحد السيّد )٢٣(



 

كان للصحافة العربية يف القرن املايض دور كبري يف تطوير اللغة العربية عـىل يـد رعيـل 
من الصحفيني الكبار كانوا أدباء يف الوقت نفسه, إال أن األمر اختلف مع ظهور التلفزة عىل 

سينيات القرن املايض, ومن ثم كان االنفجار الذي وقع يف دنيا الفضاء اخلريطة العربية يف مخ
, ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن تضاعف عدد القنوات الفضائية ١٩٩٠العريب مع مطلع عام 

 .قناة تنترش عىل أقامر صناعية خمتلفة ٦٠٠العربية ليزيد عىل 
رضار باللغة العربيـة, وقـد وكان للفضائيات التلفزية العربية دور شديد السلبية يف اإل

 ١٩٩٤, ويف عـام MBCظهـرت قنـاة  ١٩٩١جتّىل ذلك يف اختيار أسـامء بعضـها, ففـي عـام 
وكــان اختيــار األســامء هنــا داالً عــىل ، Orbitوجمموعــة قنــوات  ARTظهــرت باقــة قنــوات 

و ما مواقف من اللغة العربية تسيطر عىل عقل املسؤولني عنها ووجداناهتم متشيًا مع احلداثة أ
 .بعد احلداثة, ومع متطلبات العوملة وإفرازاهتا وهيمنة اللغة اإلنجليزية

وجتّىل اإلرضار بالعربية يف اعتامد اللهجات املحلية املغرقة يف عاميتهـا, ومـن املعـروف 
أن العاميات أداة تفكيك لنسيج األمة الثقايف, يف حني أن الفصيحة هي عامـل توحيـد, وهـا 

ــربامج واملس ــة, وكأهنــا تثبــت هــي ذي ال ــة واملدبلجــة واملنوعــة تبــث بالعامي لســالت املؤلف
للمــواطن العــريب عقــم فكــرة أن العــرب يتحــدثون بلغــة واحــدة عــىل حــد تعبــري اإلعالمــي 

وهــذه الــربامج تنخــر يف اجلســد العــريب وتفصــل بــني أعضــائه  )٢٤(. الــدكتور حممــود خليــل
 .بتعزيزها اللهجات املحلية
ب الــديني عــىل القنــوات الفضــائية فــإن اإلحصــاءات تشــري إىل وإذا انتقلنــا إىل اخلطــا

وجود ما ال يقل عن ستني قناة تلفزية دينيـة تسـبح يف الفضـاء العـريب تقـدم يف أحيـان كثـرية 
خطابــًا دينيــًا وعظيــًا يعتمــد اللهجــة العاميــة بحجــة التبســيط والتســهيل وصــوالً إىل خمتلــف 

أن يكـون اخلطـاب الـديني بالفصـيحة, والقـرآن  املستويات كام يزعم أصحابه, وكان متوقعاً 

                                                 
عـن واقـع  ٢٠١٢من حمارضة ألقاها يف جممع اللغة العربية يف القاهرة عـام  −الدكتور حممود خليل )٢٤(

  .ة يف اإلعالماللغة العربي



 

 )٢٥(. الكريم ذروهتا وحارسها
وإذا كانت اللغة العربية عىل نطاق الساحة القومية تنأى عن السالمة اللغوية يف أغلب 
الربامج التي تبثها أجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية يف املسلسالت التلفزيـة ويف املرسـحيات 

الـخ فـإن ظـاهرة اإلعالنـات هـي األخـرى تنـأى عـن ... األغـاين واللقاءات واحلـوارات و
تشغل الفتاهتا أسطح املباين والساحات العامة, ومنعطفـات «استعامل العربية السليمة حيث 

الطرق وواجهات األبنية الكبرية واملركبـات العامـة وواجهـات املحـال التجاريـة, وال ختلـو 
جـدران املالعـب ومالبـس األطفـال وكـل مـا منها أغطيـة املرشـوبات وأغلفـة املـأكوالت و
 )٢٦(. »يمكن أن تقع عليه العني يف احلياة العامة املدنية

ــالكلامت  ــاء أو ب ــوة باألخط ــة املحش ــة أو بالعربي ــات مصــوغة بالعامي ــذه اإلعالن وه
األجنبية, وهذا كله يسهم يف تشويه اللغة العربية, ويعـد عـامًال سـلبيًا يف اكتسـاب املهـارات 

دى أبنائنا, إذ إهنا هتدم ما تبنيه املدارس إذا افرتضنا أن هذه املـدارس تـدّرس اللغـة اللغوية ل
 .السليمة بصورة وافية

ـــادًا مطـــردًا مـــع هيمنـــة احلركـــة التجاريـــة  ولقـــد ازدادت ظـــاهرة اإلعالنـــات ازدي
أدى  واالقتصادية يف عاملنا املعارص, ومل يعبأ املعلنون يف إعالناهتم باللغة الفصيحة, وهذا مـا

إىل انتشار العاميات واهلجني اللغوي يف معظم اإلعالنـات املنترشـة يف الصـحف والالفتـات 
 .يف الساحات العامة وعىل واجهات املحال التجارية واخلدمية والسياحية

 :األداء اللغوي يف مراكز التواصل االجتامعي −٢
وهــي  Arabichشــاعت يف مراكــز التواصــل االجتامعــي لغــة العربيــزي أو األرابــيش 

الفرانكـو (, وثمـة مـن أطلـق عليهـا اسـم )Arabic(و) English(كلمة منحوتة من كلمتي 

                                                 
  .٢٠١٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −يف سبيل العربية −الدكتور حممود أمحد السيد )٢٥(
اجلمعية العربية لضامن اجلـودة  −التحديات اللغوية العامة للعربية املعارصة −الدكتور أمحد درويش )٢٦(

  .١٨٧ص ٢٠٠٩القاهرة  −يف التعليم



 

وهــي لغــة غــري رســمية ظهــرت منــذ عــدة . , وهنــاك مــن وصــفها باللغــة الفيســبوكية)آراب
ــع الشــابكة  ــة عــرب الدردشــة عــىل مواق ســنوات, يســتخدمها الشــباب والشــابات يف الكتاب

تواصل االجتامعي, وختتلط فيها األحرف الالتينية باألرقام, , أو رسائل مواقع ال)اإلنرتنت(
وهي لغة هجينة, واحلروف املستخدمة يف الكتابـة هـي احلـروف واألرقـام الالتينيـة بطريقـة 

وتكتب العربية واللهجة العامية بحروف اللغة اإلنجليزية وباسـتخدام بعـض . تشبه الشفرة
األحـرف يف اللغـة العربيـة التـي ال يوجـد هلـا  أرقامها حروفًا, إذ تستبدل أرقام مكان بعـض

 )٢٧(: مقابل يف األجنبية
 .مقابل اهلمزة) 2(فالرقم 
 .مقابل حرف العني) 3(والرقم 
 .مقابل حرف الذال) 4(والرقم 
 .مقابل حرف الطاء) 6(والرقم 
 .مقابل حرف احلاء) 7(والرقم 
 .مقابل حرف القاف) 8(والرقم 
 .مقابل حرف الصاد) 9(والرقم 
 .مقابل حرف الضاد) 9‘(والرقم
تكتب عىل هـذا النحـو ) سبأ(وكلمة  ,)So2al(تكتب عىل هذا النحو ) سؤال(فكلمة 

)Saba2( وكلمــة ,)7(تكتــب عــىل هــذا النحــو ) حــزينazeen( وكلمــة ,)تكتــب ) ســعيد
)Sa3eed.( 

وتكتب العربيزي يف األعم األغلـب باللهجـة الدارجـة وليسـت بالعربيـة الفصـيحة,  
 :اف إليها الكثري من االختصارات املتعارف عليها يف الالتيني اإلنجليزي مثلويض

SMS   وتعني رسالة قصرية 
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Hi    ًوتعني مرحبا 
Cu   ًوتعني نراك الحقا  See You  

U2  ًوأنت أيضا    You too 

BRB  وهي اختصار جلملة be right back   ًوتعني سأرجع قريبا 
TYT  وتعني خذ وقتك  Take your time  

 :اختصارات من مثل وثمة
AA  وهي اختصار لعبارة السالم عليكم  assalamu alykom  

ISA  وهي اختصار لعبارة إن شاء اهللا    in sha2 a Allah 

MSA  وهي اختصار لعبارة ما شاء اهللا    ma sha2 a Allah 

JAK   ًوهي اختصار لعبارة جزاكم اهللا خريا  jazakom Allaho Khyran 

اللغة يف فرتة معينة أن بعـض لوحـات املفـاتيح ال توجـد  وكان من أسباب انتشار هذه
فيها احلروف العربية يف بعض الدول العربية, وكذلك يف الدول األجنبية التي يتواصـل فيهـا 

ويرجع بعضهم اآلخر نشأهتا إىل ظهور برامج الدردشـة . املغرتبون مع ذوهيم يف بالد العرب
كس والتــي مل تــتح ســوى احلــروف الالتينيــة يف تســعينيات القــرن املــايض عــرب أنظمــة البــوت

للكتابة مما أجرب الكثريين من أبناء العربية عىل اسـتخدام احلـروف الالتينيـة, وكانـت بـرامج 
الدردشة قـد ظهـرت قبـل ظهـور اهلـاتف املحمـول والرسـائل القصـرية, ومل تكـن احلـروف 

 .العربية وقتها متاحة يف األجهزة املوصولة عىل الشابكة
احلديثة يف رسعة انتشار لغة العربيـزي مـن ) التكنولوجية(لوسائل التقانية وساعدت ا

ومل . الـخ... حواسيب وهواتف حممولة وقنوات فضائية ومواقع تواصل اجتامعـي وشـابكة 
يقترص تأثري الشابكة والتقانة احلديثة يف اللغة العربية عىل طريقـة الكتابـة الالتينيـة فقـط, بـل 

يزية ترسي يف اللغـة العربيـة املسـتخدمة يف الشـابكة, فانترشـت أخذت بعض مالمح اإلنجل
, )إنرتنت, أون الين, كمبيوتر, كيبورد, ماوس, آيفـون, آيبـود, فيسـبوك, تـويرت(أسامء مثل 



 

ج (وترددت أفعال من مثل   )٢٨(). الخ... فّكس, فسبك, مسَّ
سـن أي لغـة وأصبحت العربيزي يف واقعنا احلايل منترشة عىل أقالم جيـل جديـد ال حي

رسمية ال العربية وال األجنبية, لكنه يبدع يف استخدام هذه اللغـة ويكتبهـا تلقائيـًا, ويقرأهـا 
برســعة, وكأنــه قــد تعلمهــا ســنني طــواالً يف املــدارس, وآلــت األمــور يف اســتعامهلا عنــاوين 
ملقــاالت يف بعــض الصــحف واملجــالت العربيــة, ويف بعــض اإلعالنــات, حتــى إن بعــض 

ــاء عليهــا املطــاعم أعــ , ومل يعــد اســتخدامها مقترصــًا عــىل مواقــع )٢٩(دت لــوائح الطعــام بن
ــذ  ــى إن بعــض التالمي ــا إىل النظــام التعليمــي حت ــل شــقت طريقه التواصــل االجتامعــي, ب

 )٣٠(. استخدموا احلرف الالتيني يف موضوعاهتم اإلنشائية يف بعض املدارس اللبنانية
دثـة يف رسـائل اهلواتـف املحمولـة والربيـد وتوسع الشباب يف استعامل هذه اللغة املح

اإللكرتوين, وتنامى اخلطر ليشـق طريقـه إىل اإلعـالم واإلعالنـات, وأكـد منـارصو العربيـة 
الفصيحة واملدافعون عنها أن أشـد مـا يف ظـاهرة العربيـزي هـو رسعـة انتشـارها, إذ بعـد أن 

امتـدادات العربيـزي  وبعد تبيان. تشوهت اللغة امللفوظة استجدت ظروف متسخها مكتوبة
عىل أهنا تقليعة وتقليد أعمى وفوىض ثقافية وختّلف حضاري يف نظر أصحاب العربية يؤكـد 
هؤالء أن اللغة العربية ال يمكن وصفها بأهنا جمرد لسان تتحدث به جمموعة من النـاس, بـل 

انيـا هي مسألة وجود وقضية هوية, وأن ثمة دوالً حافظـت عـىل لغتهـا كاليابـان وكوريـا وأمل
الخ, وتبوأت مواقع عليا يف سلم التقدم احلضاري, وأن اللغة العربية هـي لغـة الفصـاحة ...

والبيان, ويف احلفاظ عليها حفاظ عىل اهلوية وعىل األمن القـومي العـريب, وهـي لغـة القـرآن 
 .الكريم ولغة اإلبداع يف خمتلف ميادين املعرفة

                                                 
  .٢٠١٢ BBCملاذا حتاربه غوغل وهتتم بالعربية اخلالصة? : العربيزي − الدكتور حممد رياض العشريي )٢٨(
 −املجلـد التاسـع −املؤمتر الدويل للغة العربية!! تشخيص موجع للعربية  العربيزي −مجانة الشامي )٢٩(

  .٤٧١ص ٢٠١٥ديب 
املجلد احلـادي عرشـ مـن أعـامل  −ظاهرة العربيزي ومستقبل احلرف العريب −إبراهيم أمحد حربيل )٣٠(

  .٥٦٨ص ٢٠١٥ديب  −املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية



 

ــداع − ٣ ــة : ياألداء اللغــوي يف الواقــع الثقــايف واإلب ــا أثــريت مســألة اســتعامل العامي طامل
والفصيحة يف الواقع الثقايف واإلبداعي, واهتم كثري من النقاد والبـاحثني والدارسـني 
عىل امتداد الساحة العربية ويف مرص بصورة خاصة, عـىل توظيـف العاميـة يف أعامهلـم 

ب الستخدام ويف هذا الشأن سار نفر من هؤالء الكتا. القصصية والروائية واملرسحية
العامية بصورة جزئية حيث جرى توظيفها يف إطار اسـتخدام بعـض املفـردات داخـل 
السياق الفني لتلك األعامل, دون توظيفها يف الرسد الكامل للعمل, يف حني اجتـه نفـر 
آخر إىل استخدام العامية يف احلوارات بني شخوص األعامل, يف حـني عمـد كثـري مـن 

لعامية يف الرسد القصيص أو الروائي بشكل كامـل بحيـث هؤالء الكتاب إىل توظيف ا
 )٣١(. كانت بنية العمل كلها متحركة ضمن إطار األلفاظ والرتاكيب العامية

تـأثري العاميـات يف الواقـع الثقـايف «ولقد أبان الباحث الـدكتور نرصـ عبـاس يف بحثـه 
يــات هــي هلجــات أن العام» قــراءة حــول واقــع العاميــات يف الروايــة املرصــية −واإلبــداعي

وليست لغات, إذ ال قواعد هلا وليست لغة فكـر وثقافـة وأدب خالفـًا للفصـيحة التـي متثـل 
هوية األمة, وذكر أن ثمة إحصائية لرصد آخر األعامل القصصية والروائية املرصـية املكتوبـة 

, ٢٠١٨بالعامية أفادت بأن ما يزيد عىل ستني عمـًال ظهـر يف السـاحة الثقافيـة املرصـية عـام 
وهذه هلا آثار سلبية مبارشة عىل ثقافة اإلنسان ولغته وفكره وتوجهاتـه االجتامعيـة والنفسـية 
ملا فيها من سخافة وسذاجة, وهذا يتناىف واألبعاد الفنية واألخالقية بـل واإلنسـانية, ووازن 

 عـن الباحث بني العامية والفصيحة يف هذا املجال, إذ إن العربية الفصيحة قادرة عىل التعبري
املواقف والقضايا اإلنسانية مع اخـتالف الرتكيبـات االجتامعيـة التـي تعيشـها وذلـك بتنـوع 

وعــرض آلراء بعــض املفكــرين يف اســتخدام بعــض املفــردات العاميــة يف . أســاليبها اللغويــة
احلوارات القصصية والروائية واملرسحية, وبعضهم اآلخر يف استخدام الرسد كله بالعاميـة, 

                                                 
قراءة حـول واقـع العاميـات يف  −تأثري العاميات يف الواقع الثقايف واإلبداعي −الدكتور نرص عباس )٣١(

  .٨ص ٢٠١٨مؤمتر جممع اللغة العربية القاهرة عام  −يةالرواية املرص



 

إن «: ي الدكتور طـه حسـني يف األدب القصيصـ عنـد نجيـب حمفـوظ إذ يقـولويستشهد برأ
روعــة قصــص نجيــب حمفــوظ تــأيت مــن لغتهــا, فهــي مل تكتــب بالعاميــة املبتذلــة, ومل تكتــب 
بالفصحى القديمة التي يشّق فهمها عىل أوساط الناس, وإنام كتبت بلغة وسطى يفهمها كل 

ها األميون إن قرئت عليهم, وهي مـع ذلـك لغـة قارئ هلا مهام يكن حظه من الثقافة, ويفهم
فصيحة نقّية ال عوج فيها وال فساد, وقد جتري فيها اجلملة العامية أحيانًا حني ال يكون منها 

 )٣٢(. »بد, فيحسن موقعها وتبلغ منك موقع الرىض
ورأى الباحــث أن االتكــاء عــىل مقولــة أن توظيــف العاميــة يف األعــامل القصصــية 

يأيت متساوقًا مع طبيعة الطبقة االجتامعيـة واملسـتوى الثقـايف لـبعض شـخوص  والروائية إنام
تلــك األعــامل, هــي مقولــة مــردودة وموضــع إعــادة نظــر, إذ إن الكاتــب بالفصــيحة حيســن 
استخدام لغته ضمن مستويات لفظية وتعبريية وتراكيب متباينـة ومتنوعـة تتناسـب والطبقـة 

 .التي تنتمي إليها تلك الشخوص
أن من أهـم أوجـه تـأثري العاميـة يف السـياقات الرسـدية القصصـية والروائيـة وأوضح 

واملرسحية بشكل مبارش ما يتعلق بتأثريها السلبي عىل مفردات اللغة, إذ إن استخدامها لدى 
الناشئة والشباب يف حيـاهتم اليوميـة قـد يكـون سـببًا مبـارشًا يف إمهـال مـا يوازهيـا يف املعنـى 

لفصحى, وثانيًا ما يتعلق من تأثري العامية السلبي أيضًا عـىل الصـياغات والداللة من ألفاظ ا
والتعبريات والرتاكيب اللغوية مما قد يفرض أنامطًا وأشكاالً مـن التعبـريات العاميـة البعيـدة 
عن القواعد اللغوية السليمة, وقد يكون هلا تأثري سلبي عىل املنظومة األخالقية والنفسية بل 

 .ن الشبابالثقافية جليل م
وخلص الباحث يف هنايـة بحثـه إىل بعـض التصـورات حـول توظيـف العاميـة يف عـامل 

 )٣٣(: اإلبداع الروائي والقصيص املرصي, أمجلها يف اآليت

                                                 
  .٢٦املرجع السابق ص  )٣٢(
 .املرجع السابق )٣٣(



 

ال ضري من استخدام العامية بقدر حمدود من املفردات قد تكون الرضـورة واحلتميـة  −١
ئي ولغته يف الرسد واحلوار كام عنـد سببًا يف اختيارها دونام تأثري عىل بنية العمل الروا

 ., وما فعله نجيب حمفوظ يف كثري من أعامله»أغنية املوت«توفيق احلكيم يف 
توظيف العامية لغة للحوار قد يكون يف أحيان مـا عـامًال مسـاعدًا إليصـال الفكـرة  −٢

ة املستهدفة من العمل عىل الصعيد النفيس إىل املتلقي, إال أن الفصيحة باملقابل قـادر
ويف ترمجـة األعـامل . عىل حتقيق هذا اهلدف بشكل أعمق وأثرى داللـة وأكثـر بالغـة

الروائية األوربية إىل العربية خري مثال عىل عمق الفصيحة ودقتها ومتيزها يف التعبـري 
عن بـواطن الـنفس البرشـية, والكاتـب عبـد النـارص العطيفـي خـري مثـال عـىل هـذا 

 .املرصي اجلانب يف الواقع القصيص والروائي
توظيف العامية يف العمل الروائي برمته رسدًا وحوارًا كام عند يوسف القعيد, وهذا  −٣

املسار موضع نظر ومراجعة بسبب طبيعة البعد املكـاين اجلغـرايف وحمدوديـة املحـيط 
االجتامعي الذي تنحرصـ فيـه اسـتخدامات هـذه العاميـة, وبسـبب مسـاحة القـراءة 

عرب حميط البلـدان العربيـة كلهـا ممـا ال يتـيح املجـال  والتأويل التي قد يتسع فضاؤها
 .لفهم دالالت مفردات تلك اللغة ومعانيها وإحياءاهتا

وخالصــة الــرأي يف هــذا املجــال أن األمــر املســتهجن أن تكتــب األعــامل األدبيــة 
باللهجات العامية يف العمل القصيص والروائي واملرسحي, ألن العاميـات ختتلـف يف داللـة 

بني قطر عريب وآخر, واألديب الذي جينح إىل اسـتخدام اللهجـات يف أعاملـه األدبيـة  معانيها
 .يتخىل عن رسالته الثقافية يف االرتقاء باجلمهور ذائقًة وفكرًا ووجدانًا ولغةً 

 من أسباب القصور يف األداء اللغوي − خامساً 
العمليـة  ثمة اجتاهـان يف البحـث عـن أسـباب القصـور يف األداء اللغـوي وبخاصـة يف

ذهب إىل أن هنالـك أكثـر ثانيهام أرجع األسباب إىل عامل واحد, و أوهلامالتعليمية التعلمية, 
 .من عامل وراء هذا القصور يف األداء

كان الدكتور طه حسـني قـد أشـار منـذ ثالثينيـات القـرن املـايض إىل أن  :االجتاه األول



 

ل معهـا املتعلمـون هـي السـبب املسـؤول املامحكات والتأويالت يف املادة النحوية التي يتفاع
إذا أردت أن تعلـم النحـو «: عن نفورهم من اللغة, ومن ثم قصورهم يف األداء فيها إذ يقول

قـرئ فعـل » قرئ الكتاب«هلؤالء التالميذ املساكني فكيف تريدهم عىل أن يفهموا أن قولك 
ن األغـراض ماض مبني للمجهول, والكتاب نائب فاعل ألن الفاعل قد حـذف لغـرض مـ

التي تذكر يف علم املعاين وعلم النحو, وأنيب عنه املفعول به, فكيـف تريـد التلميـذ املرصـي 
أو الشامي أو العراقي الذي مل يتجاوز سنه الثانية عرشة أن يفهم هذا الكالم? ما هذا الفاعل 

, »فعـل?الذي حذف, وما هذا املفعول به الذي أنيب عنه, وما هذا املجهول الذي يبنى له ال
أن لغتنا العربية ال تدّرس يف مدارسنا وإنام يدّرس فيها يشء غريب ال صلة بينه وبني «ورأى 

 )٣٤(. »احلياة, وال صلة بينه وبني عقل التلميذ وشعوره وعاطفته
وأكد هذا املنحى األستاذ املرحـوم عبـاس حسـن الـذي رأى أن االضـطراب يف املـادة 

لة عــن الضــعف وتــدين مســتوى التحصــيل يف اللغــة النحويــة واخلالفــات فيهــا هــي املســؤو
هذا اخلالف والتفرق يف كثـري مـن القواعـد النحويـة كـان أظهـر العيـوب «: العربية, إذ يقول

 )٣٥(. »فيها, وأكثر العقبات يف حتصيلها
وعىل هذا النحـو أيضـًا أرجـع الـدكتور مـراد كامـل مسـألة نفـور املتعلمـني مـن اللغـة 

بعـد املـادة اللغويـة املقدمـة عـن احليـاة النابضـة الزاخـرة, وحماولـة « وجلوئهم إىل العاميـة إىل
النحـويني الرجــوع  باللغــة الفصــحى إىل مــا كانــت عليــه يف أول أمرهــا قبــل اإلســالم وأيــام 
األمويني, ويف ذلك إجبار املتعلمني بطريق غري مبارش عىل أن هيربوا من اللغـة ويرتكوهـا إىل 

ة مبارشة مادامـت معـّربة ورسيعـة, بـدل أن تسـتبد هبـم لغـة لغتهم التي ختدم حاجاهتم خدم
 )٣٦(. »صارمة عنيدة, وتسّد عليهم مسالك احلياة, فال تنطلق هبم وال تدعهم ينطلقون

                                                 
  .٧ص ١٩٣٣ −القاهرة −طبعة مرص −يف األدب اجلاهيل −الدكتور طه حسني )٣٤(
  .٦٦ص ١٩٦٦ −دار املعارف بالقاهرة −اللغة والنحو بني القديم واحلديث –عباس حسن  )٣٥(
 . ١٥القاهرة ص− دار اهلالل  − يف مقدمة كتاب اللغة العربية كائن حي جلرجي زيدان − مراد كامل الدكتور )٣٦(



 

وثمة من أرجع السبب إىل املدرسـني غـري األكفيـاء, فهـا هـو ذا أمـني اخلـويل يقـول يف 
س والتعلــيم فيهــا, أولئــك حــّدق يف املــدار«: »حمــارضات عــن مشــكالت حياتنــا اللغويــة«

املدرسون للمواد املختلفـة ال حيسـنون لغـتهم, وال حيسـنون اإلبانـة, فهـم عـوام يف رشحهـم 
وتلقيــنهم, وهــم أشــباه عــوام يف تــأليفهم وعرضــهم, وهــم ال يلقــون لتالميــذهم وطالهبــم 
 حقائق منرية بينّة, وليس ذلك فحسب, بل هم يربمون باللغـة, ويتـأففون ممـن يرجـو لـدهيم

 )٣٧(. »بيانًا هبا وصحة تعبري, فإذا هم يركزون يف نفوس التالميذ كراهية اللغة القومية
ــة  ــأويالت واملامحكــات النحوي ــة والت ــادة اللغوي ــاحثني مــن ّمحــل امل وإذا كــان مــن الب
واملدرسني مسؤولية النفور مـن اللغـة والضـعف يف أدائهـا, فـإن ثمـة بـاحثني آخـرين ّمحلـوا 

يبـدو يل أن هـذه «: ية هذا التـدين, فهـا هـي ذي بنـت الشـاطئ تقـولطريقة التدريس مسؤول
األزمة ليست يف اللغة ذاهتا, وإنام هي يف كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة وإجراءات تلقينية 
وقواعد صّامء نتجّرعها جترعًا عقيًام, بدالً من أن نتعلمها لسان أمة ولغة حياة, وقد حتّكمـت 

اجلامدة, فأجهدت املعلم تلقينًا واملـتعلم حفظـًا دون أن ُجتـدي عليـه قواعد الصنعة بقوالبها 
ــا كلــه إىل تســوية  ــال يف ذوق اللغــة, وملــح أرسارهــا يف فــن القــول, وانرصــف مهن شــيئًا ذا ب

 )٣٨(. »إجراءات الصنعة اللفظية بعيدًا عن منطق اللغة وذوقها
ل طريقـة تـدريس كام أن املجمعـي الراحـل الـدكتور حممـد كامـل حسـني رمحـه اهللا ّمحـ

القواعد النحوية مسؤولية التدين يف األداء اللغوي لدى املتعلمني, ففي مـذكرة تقـدم هبـا إىل 
وزارة الرتبية والتعليم يف مرص أشار فيها إىل أن مشكلة الضعف يف اللغة ال ترجـع إىل تقعيـد 

, وإىل هـذه القواعد وصعوبتها ألن هذه الصـعوبة قديمـة, وإنـام يرجـع إىل طريقـة التـدريس
وكنـت أحسـب أن ذلـك الضـعف «: الطرائق اجلديدة يف تعليم اللغة فيها, فهـا هـو ذا يقـول

مرجعه إىل ما يف قواعد اللغة العربية من تعقيد وبعد عن أسلوب التفكري احلديث, وكثرة مـا 

                                                 
  .٦ص ١٩٥٨القاهرة  − معهد الدراسات العربية − حمارضات عن مشكالت حياتنا اللغوية − أمني اخلويل )٣٧(
  .٧١ص ١٩٦٩رة القاه −دار املعارف −لغتنا واحلياة −)بنت الشاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرمحن  )٣٨(



 

فيها من تأويل وحذف وتقدير وتعليل ملا ال حيتـاج إىل تعليـل, عـىل أن مـا نشـهده اليـوم مـن 
أمـا . ف بالغ يف العلم باللغة العربية ال يمكن أن نرجعه إىل هذه الصعوبات فهي قديمـةضع

اجلهل باللغة إىل احلد الذي نشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة, وسببها من غري شك الطرائق 
 )٣٩(. »اجلديدة يف تعليم قواعد اللغة العربية

يـة, تلـك الطريقـة التـي تعتمـد وهياجم الطريقة اجلديدة يف تدريس قواعد اللغـة العرب
النصوص أساسًا يف تقرير القاعدة, مشريًا إىل أن هذه الطريقة تعمل عىل إضـعاف الطلبـة يف 
اللغة العربية وجهلهم ألبسط قواعدها, ذلـك ألن مبـدأ التقـديم بـنص يناقشـه املـدرس مـع 

راد تدريسها إنـام هـو تالميذه, ثم يستخرج منه األمثلة التي تعينه عىل استنباط القاعدة التي ي
ضــياع للوقــت, ألن املوضــوع ال عالقــة لــه بالقواعــد النحويــة التــي هــي موضــوع الــدرس 
احلقيقي, وإن الكتاب الذي تضمن هذه املوضوعات إنـام هـو كتـاب نحـو, وجيـب قبـل كـل 
يشء أن يعلم كيف يقرأ قراءة صـحيحة, وهـذه الطريقـة تشـغل الطالـب بموضـوع اإلنشـاء 

النحو املراد رشحها, ألن ذلك يقوم عىل أساس افرتاض أن املعنـى أصـل  فترصفه عن قاعدة
 )٤٠(. »والنحو عرض

وإذا كان الدكتور حممد كامل حسني قد رّكز عىل الطريقة احلديثة يف تـدريس القواعـد 
النحوية عىل أهنا هي املسؤولة عن تدين مستوى األداء يف حتصيل الطلبة, فإن الدكتور حسام 

: طرائق تدريس اللغة العربية كافة, ورأى أهنـا متخلفـة, فهـا هـو ذا يقـول اخلطيب قد هاجم
إن أي لغة يف العامل مهام تكن درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعليم واإلتقان حـني توجـد «

الطريقة الرتبوية الناجحـة لتعلمهـا واكتسـاهبا, ولغتنـا العربيـة غـري خمدومـة تربويـًا وطرائـق 
 )٤١(. »علمية تعّلمها متخّلفة وغري

                                                 
وزارة الرتبية والتعليم يف  −مذكرة عن الطريقة احلديثة يف تعليم النحو −الدكتور حممد كامل حسني )٣٩(

  .١ص ١٩٦٦القاهرة  −اجلمهورية العربية املتحدة
  .٢املرجع السابق ص )٤٠(
  .٥٥٨ص ١٩٧٦ −اخلرطوم −املؤمتر التاسع −احتاد املعلمني العرب −الدكتور حسام اخلطيب )٤١(



 

ويرى أن مشـكلة تـدين مسـتوى األداء تكمـن وراءهـا عوامـل عـدة وال : االجتاه الثاين
إىل » يف أصول األدب«ترجع إىل عامل واحد, فقد أشار األديب أمحد حسن الزيات يف كتابه 

مسؤولية تدين املستوى اللغوي ترجع إىل االقتصار عىل كتاب واحد للمطالعة وجفـاف «أن 
سوء تعليم اللغة ورداءة الكتب وندرة الكتب التي حتبب التالميذ بالقراءة, وجهل القواعد و

 )٤٢(. »التالميذ بالغرض مما يدّرس
إىل أن الضعف يف اللغة العربية يرجـع إىل » مهدي املخزومي«وذهب الباحث اللغوي 

ميـة أسباب خارجية وداخلية, ومن األسـباب الداخليـة األوضـاع االجتامعيـة املتخلفـة واأل
املخيمة عىل هذه األمة والعقم يف التدريس, وسوء اختيار الكتب املدرسية, ثـم عـاد وحرصـ 

ــول ــدرس والكتــب, إذ يق ــني مهــا امل ــى «: األســباب يف عــاملني اثن ــة حت ــا ضــعف الطلب وم
املتخرجني منهم يف أن يفهموا نصًا أدبيًا أو لغويًا, ويف أن يؤلفوا مجلـة عربيـة سـليمة إال ألن 

عىل تدريس النحو سلفيون متشددون إىل القديم ألنه قديم, وألن الكتب املدرسـية القائمني 
اليــوم هــي مــن مصــنفات النحــاة املتــأخرين الــذين عاشــوا التخلــف, ومــا زالــت مدارســنا 
ومعاهــدنا وجامعاتنــا تعتمــد يف تــدريس العربيــة وعلومهــا املختلفــة عــىل مصــنفات النحــاة 

 )٤٣(. »إال صورة باهتة مهزوزة وحلقة مفرغةاملتأخرين التي ليس فيها من النحو 
ولقــد أرجــع الــدكتور حممــود الســّيد مســألة تــدين مســتوى األداء اللغــوي إىل عوامــل 

, ومـن هـذه  )٤٤(» يف األداء اللغـوي«متعددة, ولقـد رشح هـذه العوامـل بالتفصـيل يف كتابـه 
 :العوامل
 .طبيعة املادة اللغوية املقدمة يف املنهاج −١
 .ا السلبية يف اكتساب املهارات اللغويةالعامية وآثاره −٢

                                                 
  .٩٧ت ص.القاهرة د −طبعة مرص −يف أصول األدب −أمحد حسن الزيات )٤٢(
  .٨١ص ١٩٧٨بغداد  −وزارة الثقافة −نحو لغة عربية سليمة −مهدي املخزومي )٤٣(
  .١٠٨−١٠٣ص ٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −يف األداء اللغوي −الدكتور حممود السيّد )٤٤(



 

 .عدم وضوح األهداف −٣
 .غلبة طرائق التدريس اإللقائية التلقينية −٤
 .ضعف إعداد معلمي اللغة −٥
 .قلة املناشط اللغوية غري الصفية −٦
 .قلة إقبال الناشئة عىل القراءة احلرة −٧
 .القصور يف أساليب التقويم −٨
 .لغة وتعلمهاضآلة استخدام التقنيات الرتبوية يف تعليم ال −٩

 من مستلزمات النهوض باألداء اللغوي − سادساً 
ثمة مستلزمات لالرتقاء باألداء اللغوي, والبد مـن توفرهـا حتـى يتحسـن املسـتوى, 

 :ويكون يف املكانة املرغوب فيها عىل مجيع الصعد, ومن هذه املستلزمات
بـاألمم احليـة  إصدار القرار السيايس الالزم للتعريب يف مجيع الـدول العربيـة أسـوة −١

 .التي تعنى بلغاهتا القومية, وكفانا تسويفًا وتلكؤًا من املسؤولني وممن بيدهم القرار
توفر الوعي اللغوي لدى رؤساء األمة وقادهتا وملوكها وأمرائها حتى يكونوا قدوة  −٢

حقيقيــني وأمثلــة حيــة أمــام جمــتمعهم يف احلفــاظ عــىل اللغــة القوميــة, والعنايــة هبــا, 
 .بإتقاهنا, وبخاصة أساسياهتاواالهتامم 

وضع سياسة لغوية عىل الصعيد القومي, وختطيط لغوي يف ضوئها, ومن ثم وضـع  −٣
 .خطة يف كل دولة عربية يف ضوء السياسة القومية والتخطيط اللغوي يف ضوئها

 )٤٥(: وعىل السياسة اللغوية أن تعمل عىل حتديد املوقف من
 .اللغات األجنبية يف املنظومة الرتبوية − 
 .التعليم باللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة − 

                                                 
مطبوعات جممع اللغـة العربيـة  −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −دالدكتور حممود أمحد السيّ  )٤٥(

  .٣٦ص ٢٠١٣ −بدمشق



 

 .لغات الفئات اخلاصة عىل األرض العربية − 
 .العامية والشعر النبطي − 
 .وضع اللغة العربية يف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية عىل األرض العربية − 
 .العريباللهجات اآلسيوية يف السوق والعمل ويف داخل البيوت يف دول اخلليج  − 
 .املؤمترات املنعقدة عىل األرض العربية باللغة األجنبية − 
اعتامد ممثيل الدول العربية اللغة األجنبية يف املحافل الدولية عىل الرغم من اعتامد  − 

 .العربية لغة رسمية بني اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا
ية إال إذا خضعوا لدورات تعّلم عدم السامح بالعمل للعاملني عىل األرض العرب − 

اللغة العربية للحّد من تـأثرياهتم املبـارشة السـلبية يف واقـع اللغـة داخـل األرس, 
 .وعىل األطفال يف سنيهم املبكرة

إلزام الرشكات واملصانع األجنبية التي تتعامل معها عىل ترمجة أسامء كل السـلع  − 
توضيحات إىل اللغـة العربيـة والبضائع, وما يتعلق هبا من كتابات, ودعايات, و

قبــل توريــدها وإدخاهلــا إىل األســواق العربيــة عــىل النحــو املســتعمل يف بعــض 
 .األدوية املستوردة من اخلارج

إزالة األوهام من صعوبة اللغة العربية إن يف نفـوس أبنـاء اللغـة, وإن يف أذهـان  − 
 .األجانب الراغبني يف تعلمها

اللغــة العربيــة تشــكل عائقــًا يــؤخر صــناعة  إزالــة األوهــام املتعلقــة بــأن طبيعــة − 
 .املحتوى الرقمي العريب من حيث شكل احلروف واحلركات وغريها

تفنيد الدعوات الرامية إىل تعلـيم املـواد العلميـة باللغـات الكونيـة, وال يعـدون  − 
العربية من اللغات الكونية, وإنام يقصدون هبا اإلنجليزية والفرنسية, متجاهلني 

سهمت أيام إسهام يف مسرية احلضـارة اإلنسـانية, وهـي مـن اللغـات أن العربية أ
 .الكونية يف مسرية احلضارة البرشية

وإذا كانت اللغة اإلنجليزية جتتاح العامل, وحتتل املرتبة األوىل بني اللغات التي تـدرس 



 

قـدم أو لغة ثانية يف خمتلف بالد العامل, ولكننا ال نعـرف بلـدًا واحـدًا يف غـري الـوطن العـريب أ
حتى فّكر أو عمل عىل تدريس مواد العلـوم والرياضـيات بغـري لغتـه القوميـة مـن فرنسـا إىل 

 .الخ.... الصني واليابان والربازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا واملجر وإرسائيل 
وضع ترشيعات وقوانني حلامية اللغة العربية واحلفاظ عىل حدودها من خطر العوملة  −٤

الصـعيد العـاملي مـن جهـة, وخطـر اللهجـات العاميـة واهلجـني  ولغتها املهيمنة عىل
اللغــوي مــن جهــة أخــرى, إذ ال يشء جيمــع بــني العــرب ســوى لغــة فصــيحة ألن 
اللهجات العامية الدارجة عامل تفريق بني أبنـاء األمـة يف حـني أن الفصـيحة عامـل 

يف  أكثـر مـن عرشـ هلجـات عربيـة» كـانتينو«توحيد, ولقد درس املسترشق الفرنيسـ 
إّن االختالف اللغوي ّرش, والوحدة اللغوية خري عظيم, «: عمق, ويقول عن جتربته

وإين يف حال العرب خاصة ألفهـم كـل الفهـم, وأرى مـن حـق العـرب أن يشـعروا 
بحاجتهم إىل لغة واحدة هي رمز وحدهتم الروحية رغم تباعد أقطـارهم, وأن هـذه 

 .»اللغة املوحدة ال يمكن أن تكون سوى الفصيحة
إن كتابـة العلـوم واآلداب باللهجـة العاميــة «: »هكسـيل«ويقـول الكاتـب اإلنجليـزي 

يضعف املواهب العلمية أو يقيض عىل ملكة اإلنشـاء الفصـحى, لـذلك ينبغـي لنـا أن نرقـى 
بعقول العامة إىل فهم لغة العلم واآلداب العامليـة, ال أن ننـزل بـالعلامء واألدبـاء إىل مسـتوى 

 )٤٦(. »العامة
 يعني األمـر تبيـان خطـر اللهجـات العاميـة املفّرقـة فقـط, وإنـام يعنـي تبيـان خطـر وال

الزحف اللغوي اإلنجليزي يف دول اخلليج العريب والفرنيس يف دول املغـرب العـريب يف ظـل 
 .العوملة, وخطر العربيزي والفرانكو آراب واللغة الفيسبوكية يف مراكز التواصل االجتامعي

للغــة العربيــة إىل غريهــا مــن اللغــات, ومــن األجنبيــة إىل اللغــة تفعيــل الرتمجــة مــن ا −٥
, )التكنولوجيـا(العربية ويف مجيـع ميـادين املعرفـة والسـيام ميـادين العلـوم والتقانـة 

                                                 
  .٣٥املرجع السابق ص −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −الدكتور حممود أمحد السيّد )٤٦(



 

ذلك ألن الرتمجة العلمية, وتعريب التعليم يعدان مـن وسـائل إغنـاء اللغـة العلميـة 
كبري يف حتسني مردود القوى العاملة, والتقانية للقوى العاملة, وهلذه اللغة األم دور 

 .ويتنامى دورها مع التوجه نحو االقتصاد املبني عىل املعرفة
نرش اللغة العربيـة بـني األقليـات غـري العربيـة التـي تعـيش يف الـبالد العربيـة, وبـني  −٦

اجلاليات العربية واجلاليات املسلمة التي تعيش يف البلـدان الغربيـة, وبـني النـاطقني 
 .ربية ممن يرغبون يف تعلم اللغة العربيةبغري الع

الســعي إىل إحــداث عوملــة للغــة العربيــة يف أوســاط املســلمني مــن غــري العــرب, إذ  −٧
باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية ورشعية مكتوبة أو مسموعة, 
عىل أن تكون مصوغة بالعربية الفصيحة السهلة وامليرسة, وعىل أن تأخـذ باحلسـبان 
العالقة الوثيقة بني اللغـة العربيـة والـدين اإلسـالمي مـن جهـة, ومـن جهـة أخـرى 

 .يمكن أن يؤدي ذلك إىل تقليل شأن اللهجات املحلية ملصلحة الفصيحة
إعادة النظـر يف منـاهج إعـداد املعلمـني واإلعالميـني, ويف بـرامج تـدريبهم, بحيـث  −٨

ثـر بكثـري مـن تركيزهـا عـىل تكون وظيفية وعملية تّركـز عـىل اجلوانـب التطبيقيـة أك
 .اجلوانب النظرية

اإلكثار من الربامج املوجهة إىل األطفال واملصوغة بالعربية السليمة السهلة وامليرسة  −٩
عرب وسائل اإلعالم املختلفة واملتنوعـة, واإلكثـار مـن األناشـيد واألغـاين املصـوغة 

 .بالفصيحة
ــرة  − ١٠ ــة املبك ــات إىل الطفول ــال(االلتف ــاض األطف ــا , ورض)ري ــتامم بمناهجه ورة االه

ــة وبمربياهتــا عــىل أن يكــون تأهيــل هــؤالء املربيــات عــىل مســتوى  وألعاهبــا اللغوي
 .جامعي

اإلكثار من تقديم املرسحيات واألفالم السـينامئية واملسلسـالت اإلذاعيـة والتلفزيـة  − ١١
 .بالعربية السليمة

بالعاميــة,  احلــؤول دون تقــديم الــربامج الدينيــة والتوجيهيــة عــرب وســائل اإلعــالم − ١٢



 

والعمل عىل االرتقاء بلغة اجلمهور ال عىل أن يتخىل الدعاة عن لغة القرآن الفصيحة 
 .إىل اللهجات العامية بحجة القرب من خماطبته بلهجته

وضع اخلطط الرامية إىل ربط أبناء اجلاليـات العربيـة املهـاجرة بثقافـة أمـتهم ولغتهـا  − ١٣
 .غرار ما تفعله األمم األخرىوتقديم كل دعم مادي الزم لتحقيق ذلك عىل 

, وتقـديم )اإلنرتنـت(السعي احلثيث إىل زيادة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة  − ١٤
اجلوائز واملكافآت ألصحاب أحسـن املواقـع وأفضـل البـاحثني الـذين يسـتخدمون 

 .العربية السليمة يف هذا املجال
واكبـة لـروح العرصـ, تفعيل أداء املجـامع اللغويـة العربيـة يف وضـع املصـطلحات م − ١٥

عرصــ العلــوم والتقانــة, وعرصــ التــدفق املعــريف, وااللتــزام باســتعامل املصــطلحات 
 .املوحدة عىل الصعيد العريب جتنبًا للبلبلة واالضطراب يف هذا امليدان

دعم مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطن العريب, وإنشاء مجعيات وجلان للمحافظة  − ١٦
املجتمـع املـدين بـدوره إىل جانـب اجلهـات الرسـمية املعنيـة عىل اللغة, عىل أن يقـوم 

 .بالنهوض باللغة واالرتقاء هبا
تفعيل العمل التطوعي يف تنقية البيئة من التلوث اللغوي, عىل أن يكون كـل مثقـف  − ١٧

مــدققًا لغويــًا وحريصــًا عــىل االلتــزام باســتعامل لغــة ســليمة يف منــأى عــن األخطــاء 
 .اللغوية الصارخة



 

 فصل ومراجعهمصادر ال
 

املجلـد احلـادي  −ظـاهرة العربيـزي ومسـتقبل احلـرف العـريب −إبراهيم أمحد حربيل −١
 .٢٠١٥ديب  −عرش من أعامل املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية

 .ت.د. القاهرة  −طبعة مرص −يف أصول األدب −أمحد حسن الزيات −٢
اجلمعية العربية  −ارصةالتحديات اللغوية العامة للعربية املع −الدكتور أمحد درويش −٣

 .٢٠٠٩القاهرة  −لضامن جودة التعليم
معهـد الدراسـات العربيـة  −حمارضات عن مشـكالت حياتنـا اللغويـة −أمني اخلويل −٤

 .١٩٥٨بالقاهرة 
 −املـؤمتر الـدويل للغـة العربيـة −تشخيص موجع للعربية −العربيزي −مجانة الشامي −٥

 .٢٠١٥ديب  −املجلد التاسع
 .١٩٧٦ −احتاد املعلمني العرب يف مؤمتره باخلرطوم −بالدكتور حسام اخلطي −٦
ــدكتور ســعيد التــل −٧ الطبعــة  −عــامن −دار الفكــر −قواعــد الدراســة يف اجلامعــة −ال

 .١٩٩٧ −األوىل
 .١٩٣٣القاهرة  −طبعة مرص −يف األدب اجلاهيل −الدكتور طه حسني −٨
 .١٩٧١هرة القا −دار املعارف بمرص −لغتنا واحلياة −الدكتورة عائشة عبد الرمحن −٩
 .١٩٦٦دار املعارف بالقاهرة  −اللغة والنحو بني القديم واحلديث −عباس حسن − ١٠
بـريوت  −املركز الثقـايف العـريب −ثقافتنا يف ضوء التاريخ −الدكتور عبد اهللا العروي − ١١

 .١٩٨٨سنة  ٢ط
أهوتـك ايـه ?  −مدونـة تعنـى بشـؤون اللغـة العربيـة −لغتي هويتي −فهمي هويدي − ١٢

 .٢٠٠٩مايو 
 .١٩٦٧بريوت  −دار النهار −يف فلسفة اللغة −ر كامل يوسف احلاجالدكتو − ١٣
العربيــزي ملــاذا حتاربــه غوغــل وهتــتم بالعربيــة  −الــدكتور حممــد ريــاض العشــريي − ١٤



 

 .٢٠١٢  BBCاخلالصة ? 
 .٢٠٠٤نيسان  ٤٢٦العدد  −صحيفة الوسط البحرينية −حممد عيل اهلريف − ١٥
وزارة  −يثـة يف تعلـيم النحـومـذكرة عـن الطريقـة احلد −الدكتور حممد كامل حسني − ١٦

 .١٩٦٦القاهرة  −الرتبية والتعليم يف اجلمهورية العربية املتحدة
 .القاهرة −الطبعة الثالثة −اجلزء األول −املعجم الوسيط −جممع اللغة العربية − ١٧
مطبوعات جممع  −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −الدكتور حممود أمحد السّيد − ١٨

 .٢٠١٣دمشق  −اللغة العربية بدمشق
ــدكتور حممــود الســيد − ١٩ ــيم اجلــامعي −ال ــة لطــالب مــا قبــل التعل  −الكفايــات اللغوي

 .٢٠١٢مؤسسة الفكر العريب  −بريوت
اخلطـة  −املنظمة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم −الدكتور حممود السيد وآخرون − ٢٠

 .٢٠١١تونس  −العامة لتعريب التعليم
 .٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −غوييف األداء الل −الدكتور حممود السيد − ٢١
املؤمتر السنوي ملجمـع اللغـة  −واقع اللغة العربية يف اإلعالم −الدكتور حممود خليل − ٢٢

 .٢٠١٢ −العربية يف القاهرة
املركـز العـريب للتعريـب والرتمجـة  −يف قضايا التعريـب −الدكتور حممود أمحد السّيد − ٢٣

 .٢٠١٠دمشق  −والتأليف والنرش
 −وزارة الثقافـة السـورية −قضـايا راهنـة للغـة العربيـة −مود أمحد السـّيدالدكتور حم − ٢٤

 .٢٠١٦دمشق 
 −دار اهلـالل −يف مقدمة كتاب اللغة العربية كائن حـي جلرجـي زيـدان −مراد كامل − ٢٥

 .ت.القاهرة د
 .١٩٧٨بغداد  −وزارة الثقافة −نحو لغة عربية سليمة −الدكتور مهدي املخزومي − ٢٦
جملــة  −تطالع رأي طــالب مــا قبــل التعلــيم اجلــامعياســ −مؤسســة الفكــر العــريب − ٢٧

 .٢٠١٢دمشق  ٤٣العدد  −التعريب



 

قـراءة حـول  −تـأثري العاميـات يف الواقـع الثقـايف واإلبـداعي −الدكتور نرص عبـاس − ٢٨
 .٢٠١٨مؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة عام  −واقع العاميات يف الرواية املرصية

 .٢٠٠٧دمشق  −ملدريساملعجم ا −وزارة الرتبية السورية − ٢٩
تكـوين األسـاتذة املتـدربني بالسـلك  −وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل املغربية − ٣٠

 .٢٠١١الرباط  −الثانوي
 

 املراجع األجنبية
 

- Logman Dictionary of Language Teaching and Applied linguisties 
second edition- Prentice- NY 1987. 

 
- R.L. Lyman- Summary of investigations relation to grammar language 

and composition supplementary educational mongraphs «Chicago- 
Illinois». 

 



 الفصل الثالث
 التجديد اللغوي

 
 حمتويات الفصل

 

 مدخل تعريفي: أوالً 
 

 اللغة العربية بني املحافظني واملجددين: ثانياً 
 

 :التجديد اللغوياجتاهات : ثالثاً 
 التجديد يف جمال وضع املصطلحات

 :التجديد يف جمال النحو
 النأي عن التطويل إىل االختصار

 اإللغاء والدمج
 الرتكيز عىل النحو الوظيفي −ج

 التوجه نحو تيسري القواعد اإلمالئية
 التجديد يف جمال البالغة

 التجديد يف جمال إضافة دالالت جديدة لكلامت وعبارات
 ديد يف جمال اجلنوسةالتج

 التجديد يف جمال املعاجم
 :التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها

 .االنتقال من التحفيظ والتسميع والتلقني إىل التمهري −١
 .التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة −٢
 .استعامل األلعاب اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية −٣



 

 .ل قوالبها وبناها ال من خالل مفرداهتاتعليم اللغة من خال −٤
 .استعامل التعليم االلكرتوين يف تعليم اللغة وتعلمها −٥
 .الرتكيز عىل وحدة اللغة والتكامل بني مهاراهتا −٦
 .الرتكيز عىل الوظيفية يف اختيار املادة −٧
 .اعتامد أسلوب األمتتة يف االختبارات −٨

 

 خامتة: رابعاً 



 

 التجديد اللغوي
 

لفصل املوجز أن نتعرف مفهوم التجديد اللغوي, وأن نقف عىل وضع نحاول يف هذا ا
اللغة العربية بـني املحـافظني واملجـددين, وأن نبـنيّ جمـاالت التجديـد إن يف جمـال وضـع 
املصطلحات أو يف جمال القواعد النحوية واإلمالئية أو يف جمـال البالغـة, أو يف جمـال تقبـل 

 .جمال اجلنوسة, أو يف جمال تعليم اللغة وتعلمهادالالت جديدة لبعض املفردات, أو يف 
 مدخل تعريفي −أوالً 

طاملا ترددت مصطلحات التجديد اللغـوي والتيسـري اللغـوي واإلحيـاء اللغـوي يف 
, وهـو )جدد(حياتنا املعارصة, والتجديد لغةً من الفعل  , وجدَّ اليشء جيدُّ أي صـار جديـداً
 ., واجلديد هو خالف القديمنقيض اخلَلِق, واجلديد ما ال عهد لك به

بمعنى الن وانقاد, ويَرسِ األمر بمعنى سهل فهو يسـري ) يرس(والتيسري لغةً من الفعل 
, واليُرس هو ضدّ العرس, ويعني أنه سهل, قال تعاىل فـإن مـع العرسـ يرسـا, إن مـع «: ويَرسِ

, ويف معجـم )٢(»إن هـذا الـدين يُرسـ«: , وجاء يف احلديث النبوي الرشـيف)١(» العرس يرسا
 .لسان العرب ورد اليُرس بمعنى السهولة واللني, وكل ما كان ضدّ العرس فهو يُرس

والتيسري اللغوي يعني أن اللغة الفصيحة حتتاج إىل جهد مجاعي متخصص يفيضـ إىل 
تيسري استعامهلا يف التعليم واإلدارة واحلياة العامة, أي حتايش التعقيدات وتذليل الصعوبات 

التزمت والتصنع والتقعر, ويعني تبسيط القواعد من نحـو ورصف, والتغذيـة  التي فرضها
باملصطلحات اجلديدة, بام يف ذلك التداخل بني الدارجة والفصيحة عىل أن يكون ذلك كلـه 

 )٣( .يف حدود لغة سليمة قابلة لالستعامل واالنتشار
                                                 

 .٦و ٥اآليتان : سورة الرشح )١(
 ).١٦١١(عن أيب هريرة يف صحيح اجلامع رقم  )٢(
) ٣٠٠(ملـف أفكـار, العـدد  »اللغة العربية وهوية األمـة«نقالً عن جعفر العقييل  − ر طاهر لبيبالدكتو )٣(

 .١٣٢ص  ٢٠١٤كانون الثاين 



 

فأحيينـا بـه «: ىل, قـال تعـا)أحيا(, وهو مصدر الفعل )حييَ (واإلحياء لغة من الفعل 
 ., فاإلحياء لغة هو البعث بعد البِىل)٤(»األرض بعد موهتا

ويف ضوء هذه التعريفات نظر إىل اللغة نظـرة جديـدة, ترمـي إىل تيسـري اسـتعامهلا يف 
احلياة بعد أن ارتفعت صيحات من هنا وهناك تطالب بالتخيل عن التعقيـدات واملامحكـات 

يق مـن اللغـويني, ممـا أد إىل صـعوبات يف اسـتعامل والتأويالت والتشدد الذي فرضه فر
 .اللغة, وتعليمها, وسريورهتا طيّعة عىل األلسنة واألقالم

وجتدر اإلشارة إىل أننا لن نعرض يف بحثنا لدعوات جتديدية تعد نغامت نشاز يف حياتنا 
تابـة الثقافية, ومـن هـذه الـدعوات هجـر الفصـيحة إىل لغـة أجنبيـة أو إىل العاميـة, أو الك

باحلروف الالتينية, وإنام نتناول التجديد اللغوي الذي هيدف إىل تيسري استعامل اللغة العربية 
 .الفصيحة يف شؤون احلياة

 اللغة العربية بني املحافظني واملجددين −ثانياً 
غني عن البيان أن احلياة تتغري وتتبدل بني عرص وآخـر, بـل بـني سـنة وسـنة يف هـذه 

, كانت معارفه من قبـلُ حتتـاج إىل مئـات  األيام التي نحياها ل ومتغريّ ر ومتبدّ يف عرص متطوّ
 .السنني حتى تتضاعف, يف حني أهنا تتضاعف يف أيامنا هذه يف شهور

واللغة ظاهرة من ظواهر احلياة, وقانون من قوانني املجتمـع, وظـواهر احليـاة تتبـدل 
د وت ر وفقـاً ملـا تقتيضـ بـه وتتشكل طوعاً لترصيف الـزمن, وقـوانني املجتمـع تتجـدّ تطـوّ

 )٥( .رضورات االجتامع
وإذا كانت اللغة ترافق املجتمع الذي ينطق هبا, واألحياء الذين يتكلموهنا, فإن لغتنـا  

العربية مل تعرف الركود يف مسريهتا إال يف عرص االنحدار, إذ استطاعت يف اجلاهلية أن تعـربّ 
هيمـه اجلديـدة اسـتطاعت أن تتمثـل هـذه عن جتارب أصحاهبا, وعندما جاء اإلسالم بمفا

                                                 
 .٩آية : سورة فاطر )٤(
 .٢٧ص ١٩٥٦ − القاهرة − مشكالت اللغة العربية − حممود تيمور )٥(



 

 .املفاهيم, وأن تعربّ عنها أيام تعبري
ففي الوقت الذي كان يغلب فيه عىل مفردات العربيـة يف اجلاهليـة املضـمون احليسـ 

ويف العرصـ العبـايس . رأينا أن املضامني املعنوية املجردة قد شقت طريقها إىل مفردات اللغة
ع هلا الثقافات القديمة حمتفظة بأصوهلا وقواعدها, وهـذا إن استطاعت اللغة العربية أن تط وّ

دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن اللغة العربية ليست باللغة التي كتب عليها اجلمود, وإنام هـي 
ت عن حاجات العرص اجلديد واجتاهاته, فـازدادت مفرداهتـا  لغة أصيلة مرنة مطواعة, عربّ

عت أساليبها وفق مقتضيات العرص, فظهـرت بالوضع تارة, وباالشتقاق تارة أخر , وتنوّ
مصطلحات جديدة اقتضتها طبيعة العرص يف ميـادين املعرفـة كلهـا فلسـفةً وطبـاً وعلومـاً 

 .الخ...ورياضيات
وإذا كانت اللغة العربية قد أصيبت باجلمود يف عرص االنحدار فلـيس مـردّ ذلـك إىل 

ا جامـدين فجمـدت اللغـة بجمـودهم, وكـانوا اللغة نفسها, بل إىل املتكلمني هبا, فقد كانو
منزوين فانزوت اللغة معهم, وكانوا بعيدين عن احلياة فبعدت اللغة عـن احليـاة, وإىل هـذا 

إذا كان املتكلمون باللغة العربية تنقصهم احليـاة فـال عيـب «: أشار الدكتور طه حسني قائالً 
فيهـا أال تكـون مرنـة, ألن العربيـة  عىل اللغة أال حتيا, وإذا كانت تنقصهم املرونة فال عيـب

ليست شيئاً يعيش يف السامء, أو يعيش يف اجلو, بل هي يشء يعـيش يف النفـوس والقلـوب, 
 )٦(. »وتنطق به األلسن, يشء مالزم لألحياء يؤدي ما يف نفوسهم

ومن البدهي أن يف املجتمع الذي يتكلم اللغة حمافظني وجمددين, وغـدت اللغـة مـن 
توجهت إليها األنظار, وتعددت حول قضاياها اآلراء, فمـن داع إىل التمسـك املسائل التي 

هبا كام كانت عليه احلال يف أول أمرها قبل اإلسالم وأيام األمـويني, ومـن داع إىل جتديـدها 
 ).التكنولوجيا(وتطويرها كي تواكب روح العرص املتطور واملتوثب, عرص العلم والتقانة 

حافظون من الفريق األول عىل استعامل األفصح, واألفصح ويرص العلامء اللغويون امل

                                                 
 ).٢١(العدد  − سنة الرابعةال − بريوت − جملة اآلداب − يرسوا النحو والكتابة − الدكتور طه حسني )٦(



 

كثرياً ما يكون معارضاً للفصيح, إذ إن من الصعوبات التي يراها املحـدثون كثـرة مـا يقـال 
ال تقـل هـامّ وإنـام «: , فيبعدون عن اللغة التي حيبوهنا, ويقولون»أخطأتم, وهذا خطأ«: هلم

وإذا استخدم . وأقلق, والكلمتان كلتامها صحيحة , مع أن همَّ وأهمَّ بمعنى أحزن»قل مهمّ 
, ألن الفنـان يعنـي محـار )الربيـز(هـذا خطـأ, والصـواب «: قالوا لـه) فنّان(أحدهم كلمة 

هذا خطأ, والصـواب صـبية «: الوحش الذي يفتنّ يف جريه, وإذا قال صبيّة بسيطة, قالوا له
  )٧(. ساذجة, ألن البسيطة هي األرض الواسعة

ر فيقـولوثمة من يبا إن سـمعي مل يتـأمل قـط «: لغ يف هذا املنحى, ويقف ضد كل تطوّ
, )تربـوي(أكثر من تأمله من لفظ أو إضافة جاء هبا املشتغلون بعلم الرتبية, فنسبوا إىل الرتبية 

وأشعرنا بعد ذلك بألفاظ وتراكيب لو حلفنا ألهل عصور العربيـة بـالطالق والعتـاق أهنـا 
 )٨(.»عربية ما صدقوا وال آمنوا

وملا كانت اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم جعلـت اللغـويني يف األعـم األغلـب 
يرفضون كل تغريّ مهام يكن, وجيتهدون يف ردّ الناس عنه وتنفريهم منه, ولـذلك مل يعرتفـوا 

وبسـبب هـذه النظـرة الصـارمة راحـوا . بالتطور بوصفه مبدأ من مبـادئ اللغـة واملجتمـع
حلاقه من األمثلة املتطورة بزمن الفصاحة عـن طريـق الـتامس الشـواهد يلحقون ما يمكن إ

واألدلة التي تثبت أن هذا الذي يالحظ وكأنه جديد, ليس من نتاج هذا الزمن, بل هو مـن 
ه إىل ذلـك الـزمن فقـد . ذلك الزمن الذي جعل معياراً للفصـاحة وأمـا مـا مل يسـتطيعوا ردّ
من مصطلحات الرفض واالستبشاع, ويظهر هذا  وصفوه باللحن والفساد واهلجنة وغريها

 )٩(. بجالء يف مصنفات اللحن واملولد والدخيل
وير هذا النفر من اللغويني العرب أهنم يف هذا العمل إنام هم محاة اللغة الفصـحى, 

                                                 
 .٥٢ص ١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور حممود أمحد السيد )٧(
 .٥٤نقالً عن املرجع السابق ص  − الكالم للشيخ عطية الصواحلي عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة )٨(
 .٣٤٩ص  ٢٠١٠ − دمشقدار الفكر ب − مدخل إىل فقه اللغة العربية − الدكتور أمحد حممد قدور )٩(



 

ولذلك حيولون دون أي تغيري أو جتديد فيها, وإذا حدث يشء من ذلك والبد أن حيدث ألن 
ومن قيودهم, رفعوا أصواهتم حمتجني, ومعتربين هـذا التجديـد خروجـاً  احلياة أقو منهم

دهم اللغوي يف عدم قبوهلم إال ما ورد يف املعاجم القديمة  عىل اللغة وإفساداً هلا, فهم يف تشدّ
وا بـأن اللغـة أوسـع مـن معامجهـا, وأن  إنام حيافظون عىل سالمة اللغة, ولكن فاهتم أن يقـرّ

 اجلمود, وإنام يف االحتفاظ بأصول اللغة وقواعدها ونظامها, ثم يف سالمة اللغة ال تكون يف
تعبريها عن حاجات العرص ومتطلباته, وما حال الذين يرفضون كل جديد بحجة املحافظة 
عىل اللغة إال كحال الذي يريد أن حيافظ عـىل مجـال األزهـار وطيـب رائحتهـا بوضـعها يف 

ذبوهلا, ومادامت اللغة كائناً حياً كانـت املحافظـة خزائن حديدية, فتؤدي تلك املحافظة إىل 
الصحيحة عىل الكائنات احلية تتمثل يف تطويرها وجعلها مطابقة للبيئة التي تعيش فيها عـىل 

 )١٠(. حدّ تعبري الدكتور حممد كامل حسني عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة سابقاً 
غة حية إال بإخراجها مـن مـدافن وكيف تكون الل«: وها هو ذا أنيس اخلوري يتساءَل

التقليد األعمى التي وضعها فيه النحاة واللغويون واملتحذلقون أو مقلدوهم يف هذا الزمان 
 .»وإخراجها إىل رحاب األدب والعلم والفنون? 

ويؤكد أن اللغة لن تكون وحدة ألمة ما مل يفهم القائمون بأمرها أهنا ككل جسم حـي 
وء واالرتقاء, فال يرجعون هبا, كام حيـاول بعضـهم مـن صـاغة جيب أن جتري يف سبيل النش

الكالم وجمامع اللغة إىل بوادي اجلاهلية وفدافد القدم, بل يتقدمون هبا نحـو اجلـامل املتبقـي 
املبني عىل الفكر الصايف والشعور العميق واملبادئ العلمية واألساليب السلسـلة والطرائـق 

ه, وحييون آداهبـا وتارخيهـا بإحيـاء الـروح العاليـة يف السهلة, فيهذبون نحوها, ويستسهلون
 )١١(. نفوس أبنائها

                                                 
 .٤ص ١٩٧٦القاهرة  − دار املعارف بمرص − العربية املعارصة − الدكتور حممد كامل حسني )١٠(
 − وزارة الثقافـة السـورية − سلسلة آفاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية )١١(

 .٩٦ص  ٢٠٠٣دمشق 



 

وثمة من ينظر إىل اللغة العربيـة نظـرة القداسـة, وحيـول دون تطويرهـا كـام سـبقت 
, مع أن اللغة كائن حي يفرتض أن ينمو ويتجدد ويتطور ليسـتمر,  اإلشارة إىل ذلك من قبلُ

ى انطباعـاً أن اللغـة العربيـة لغـة ال تصـلح للعلـوم وهذا اجلمود يف النظرة إىل اللغـة أعطـ
واملعرفة, وإذا كانت تواجه حتديات فإن جانباً من اخلطر الذي يتهددها إنام جاء من أبنائهـا, 
إذ تقاعس بعضهم عن النهوض هبا وتطويرها, يف الوقت الـذي افتـتن نفـر آخـر باللغـات 

حة اللغـة اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج األجنبية, وهذا األمر أسهم يف هتميش العربيـة ملصـل
 .العريب, وملصلحة اللغة الفرنسية يف دول املغرب العريب

ومن البدهي أن اللغة العربية مادامت ترافق األحياء الذين يتكلموهنا فإن عىل بنيها أن 
 .يضيفوا إليها, ويزيدوا فيها كلام دعت احلاجة إىل ذلك, واقتضت الظروف

دة, كانـت ومازالـت تسـتجيب ملقتضـيات العرصـ والعربية لغة نامية و متطورة ووالّ
ومتطلباته كافة, وتنمو وتتطور يف ضوء ذلك حمافظة عىل ثوابتها وأصوهلا التي ال تكـون إال 

فهي مذ كانت, شأهنا شأن اللغات احلية التي تعطي وتأخـذ وتنمـو وتتطـور, فتحـت «هبا, 
بت بالوافد إليها من اللغات األخ ب ومـرتجم ودخيـل ومولّـد, ذراعيها, ورحّ ر من معرّ

 )١٢(. »وهي عرضة ألن متوت فيها ألفاظ, وتولد أخر, وألن تتغري فيها املعاين والدالالت
وليس فساد اللغة إال أن تتحجر يف مكاهنا, فـال متلـك أن تبـني عـام جتـيش بـه احليـاة 

 )١٣( .العقلية واالجتامعية عىل مر الزمن من أفكار وأحداث
أنـه ال « إىل التجديد اللغوي األديب الكبري نجيـب حمفـوظ الـذي رأ ومن الداعني 

يقيض عىل لغة مثل تقديسها واملحافظة عىل تراثهـا, ونحـن نشـعر نحـو العربيـة بالقداسـة 
باعتبارها لغة القرآن الكريم, ولكن القرآن سيظل هو القرآن, وسـتبقى لغتـه دون تغيـري أو 

                                                 
كانون ) ٣٠٠(العدد  − ملف أفكار − لغة العربية وتنميتهامن سبل احلفاظ عىل ال − الدكتور يوسف بكار )١٢(

 .٥٢ص ٢٠١٤الثاين 
 .٣٢اجلزء التاسع ص − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة − حممود تيمور )١٣(



 

 , وتقرأ إذا قرئت مصحوبة باهلوامش املفرسة, فـال خـوف بعـد حتوير, تتىل علينا ليالً وهناراً
ذلك من أن تتمتع العربية باحلرية التي حتظى هبا اللغات احلديثة التي تصري لغة عرصية بكل 

  )١٤(. »معنى الكلمة, وأن تستوعب مجيع األفكار, ومجيع األشياء

لعرص املتمثلة يف رسعته وير أن حركة تقدم اللغة العربية تعترب بطيئة بالقياس إىل روح ا
 .وتفجر معلوماته وكثرة خمرتعاته وتنوع سلعه

 وإذا كانت صيحة األديب نجيب حمفوظ تتسم باجلرأة والقوة فإن ثمة صـيحة أخـر
 :أطلقها الشاعر أدونيس ال تقل عن سابقتها قوة وجرأة, فلنستمع إليه يقول

وإنام هي مشكلة عوائـق دينيـة  إن مشكلة اللغة العربية ليست لغوية يف املقام األول,«
وسياسية تشلّ اإلبداعية العربية, وتعطّل طاقـات التجديـد, فـال جمـال يف املجتمـع العـريب 
ك اللغـة العربيـة ويصـعد هبـا إىل ذروات وآفـاق جديـدة, يفتّقهـا  إلبداع حرّ بال قيود, حيرّ

رها, بحيث تنشأ تسميات جديدة, وألفاظ جديدة, وصيغ وتراكيب جديد ة, وبحيـث ويفجّ
كال , . تصبح اللغة متحركة وحية كمثل احلياة ومثل اجلسد, ال جمرد قواعد جامدة يف الرأس

ت طرائق تدريسها ما دامت ترقد يف رسيـر هـذه  لن تتقدم اللغة العربية مهام جددت أو يرسّ
املؤسسات اإليديولوجية, بل إهنا عىل العكس, ستزداد اهنياراً وسيزداد العزوف عنها, فهـل 
قـة? إذاً أحبـوا  تريدون أهيا احلريصون عىل اللغة العربية أن تظل هذه اللغة حية ناميـة وخالّ

  )١٥(. »اإلبداع والكتابة والتفكري, أحبوا احلرية

تلك هي بعض الصيحات الداعية إىل التجديد, والبد لنا من أن نحدد موقفنا جتاهها, 
لها عىل غريها من اللغـات, فهـذا إذ إننا نر أن حيب املرء لغته األم العربية الفصي حة ويفضّ

أمر مطلوب وطبيعي, أما أن يغايل يف هذا احلب فيسبغ عليهـا صـفة اإلعجـاز ويرفعهـا إىل 

                                                 
 − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية − وزارة الثقافة السورية )١٤(

 .٢٠٦ص  ٢٠٠٣دمشق 
 .٤٤١ص  ٢٠٠٥دار الساقي  − املحيط األسود − أدونيس )١٥(



 

مقام القداسة, فهذا أمر ينايف املنطق والتاريخ, ذلك ألن رفع اللغة إىل مرتبة القداسـة جيعـل 
رها, وهذا يؤدي إىل مجودها وحتجرهـا; منها قيمة ثابتة ال تتغري وال تتبدل, وال حيق لنا تطوي

 .واجلمود يف اللغة كاجلمود يف الرشايني يورث الشلل عىل حد تعبري األديب أمني الرحياين
ومن متطلبات العقل واملنطق أن عـىل اللغـة العربيـة أن تتطـور لتسـتوعب احلضـارة 

قني, إال أن تطورها يعـاين  املعارصة, وهي قادرة عىل ذلك, فقد تطورت رغم العوائق واملعوّ
غالباً من البطء والفوىض, وما عىل أبنائها الغيـورين عليهـا إال أن يسـاعدوها عـىل التطـور 

بتطورهم هم أنفسهم من جهة, وبإعانتها عىل التطور من جهة أخر. 
دة ال مقلّـدة, ومبتكـرة  د ال يصدر إال عن عقلية فاعلة ال منفعلة, وجمدّ إن الفكر املجدّ

رهـا وجيعلهـا حمتويـة ال ناقلة, ذلك  ع اللغة ويطوّ ق هو الذي يطوّ ألن التفكري العلمي اخلالّ
أما أن يعمد أهل اللغة عىل التقليد والنقل فـذلك يـؤثر سـلباً يف أداة . ملختلف أنواع اإلبداع

إن اللغة هي املهد الذي ينبـت فيـه العلـم, «: التعبري, فتغدو جامدة ومتحجرة, ولذلك قيل
 .»امً إال علامً زرعوه بلغتهموما استفاد قوم عل

وجتدر اإلشارة إىل أن جمتمـع املعرفـة الـالزم لتحقيـق التنميـة البرشـية ال يتكـون إال 
باكتساب العلم واملعرفة, واللغة هي آلية اكتساب املعرفة العلمية والتقانية ألهنا وعاء الفكر, 

 .وهي احلاضنة له بدرجاته املتنوعة وصوالً إىل اإلبداع
 :ورها الكبري يف إجياد جمتمع املعرفة لعدة أسباب منهاوللغة د

إن تبادل املعلومات ونقل املعرفة بني أفراد املجتمع جيري باللغة, كـام جيـري تبـادل  −١
السلع واخلدمات بني األفراد بواسطة العملة النقدية, وكلام كانـت العملـة موحـدة 

ت عملية التبا  .دلوذات رصيد جيّد أدت دورها بفاعلية, ويرسّ
إن التعليم والتدريب اللذين يزودان األفراد باملعرفـة العلميـة والتقانيـة مـن أجـل  −٢

حتويلها إىل أفعال ومنتجات مادية ومعنوية وخدمات حيتاجـان إىل وسـيلة, وتلـك 
 .الوسيلة هي اللغة

إن العمل املشرتك يف مؤسسات اإلنتاج كاملزرعة واملصنع واملكتب حيتاج إىل وسيلة  −٣



 

 )١٦( .ة, واللغة هي السبيل إىل ذلك, فهي سبيل ملعرفة ذاته وحميطهتفاهم مشرتك
وملا كنا يف صدد البحـث يف التجديـد اللغـوي فـإن هـذا التجديـد يـتجىل يف ميـادين 
متعددة, ومن هذه امليادين استحداث ألفـاظ ومصـطلحات جديـدة باالبتكـار واالشـتقاق 

م اللغـة نحـواً ورصفـاً وبالغـة والنحت والتعريب من جهة, وبالتطور والتجديـد يف علـو
وإمالء من جهة ثانية, وبالتطور يف دالالت األلفاظ واملفردات تطوراً متليه متطلبات العرص 

 .من جهة ثالثة
ولقد دعا إىل هذا التوجه نحو تلك امليادين مـا تعانيـه اللغـة العربيـة مـن تضـخم يف 

يـد وجمـاراة العرصـ, فالـداء القواعد واألصول, وفقر يف املصطلح, وعجز عن مواكبة اجلد
واضح للعيان, ومل يعد باإلمكان إخفاؤه, وبئس الدواء إنكار املـرض, وبـئس احلـل إنكـار 

  )١٧( .املشكلة عىل حد تعبري الباحث الدكتور عادل مصطفى

ومجيل جداً ما عربّ عنه أحد الشـعراء عنـدما قـال يف اجلـدال القـائم بـني املحـافظني 
تشددهم عىل اللغـة, ويعملـون عـىل محايتهـا, واملجـددين الـذين الزاعمني بأهنم حيافظون ب

, ويقفون ضدّ حماوالت التضييق  يرومون االنتقال باللغة إىل مواكبة روح العرص تطوراً ونامءً
 :عىل اللغة, فها هو ذا يقول

 يف نبــــــذ طارفهــــــا ويف تقييــــــدها جاروا عليها زاعمـني صـالحها
ـــا ـــات حياهت ـــوا أن اللغ  بعـــــث تالـــــدها ويف جتديـــــدهايف مل يفقه

 : وهكذا نجد أن اللغة يتنازعها عامالن متناقضان ومها
املحافظة, وهي نزعة طبيعية عند املتحدثني باللغة تسعى إىل اإلبقاء عليها كام عرفوها يف 

 .مجيع أنظمتها الصوتية والرصفية والنحوية والداللية لكي ال تتغريّ وال ختتلف
 .قوة تعمل عىل دفع اللغة نحو اخلروج عىل األنظمة الثابتةالتغريّ والتجديد, وهو 

                                                 
 .٢٠١٤كانون الثاين ) ٣٠٠(العدد  − ملف أفكار − اللغة العربية وجمتمع املعرفة − حممد فؤاد احلوامدة )١٦(
القاهرة  − املجلس األعىل للثقافة − مغالطة التأثيل يف كتاب املغالطات املنطقية − الدكتور عادل مصطفى )١٧(

 .٢٣٧ص ٢٠٠٧



 

وبني هذين العاملني تقع اللغة يف رصاع دائم, فإذا ما متسكت بالقديم املحافظ وحـده 
مجدت وختلفت, وإذا ما فتحت صدرها للتغري من غري حدود ضـاعت شخصـيتها القائمـة 

 )١٨( .عىل االنتظام واالستمرار, وتعرضت للتشعب واالندثار
والواقع ال نريد للغتنا العربية أن ختضع لواحد من هذين العـاملني دون اآلخـر, ألن  

يف كل واحد منهام خطراً إذا ما استقو واسـتبد, ويسـتوي هنـا خطـر اجلمـود الكـامن يف 
واحلـال . املحافظة والتزمت, وخطر االنحالل املاثل يف التساهل واخلـروج عـىل الضـوابط

توازن بني هذين العاملني كي تصل إىل نوع من التطور اهلـادئ الـذي السليمة للغة خيضع لل
 )١٩(. يربط بالقديم وتراثه, وال يرفض اجلديد ومتطلباته

وما من غيور عىل اللغة العربية يدعو إىل اخلروج عن قواعدها وأنظمتها وقوانينها, إال 
كائناً حياً عن هذه السنن  أن سنن احلياة تدعو إىل التجديد والتطور, وال خترج اللغة ما دامت

رشيطة احلفاظ عـىل تلـك األنظمـة والقـوانني واالسـتجابة إىل متطلبـات العرصـ املتطـور 
 .واملتوثب واملتغريّ يف الوقت نفسه

                                                 
 .٢٥٧ص ٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − مدخل إىل فقه اللغة العربية − الدكتور أمحد حممد قدور )١٨(
 .املرجع السابق )١٩(



 

 اجتاهات التجديد اللغوي −ثالثاً 
 

اجته التجديد يف اللغة العربية إىل ميادين متعددة, إذ إنه مل يقترص عىل جمال واحد, فثمة 
اه نحو توسيع اللغة العربية وإغنائها بمصطلحات جديدة اقتضتها ظروف احلياة وطبيعة اجت

العرص احلارض, عرص العلوم والتقانة, وثمة اجتاه نحو التجديد يف ميـداين النحـو واإلمـالء 
بعد أن نظر إليهام عىل أهنام من صعوبات اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها, وهناك اجتاه نحو 

ه نحـو قبـول اسـتعامل ألفـاظ جديـدة وعبـارات جديـدة التجديد يف  ميدان البالغة, وتوجّ
ه نحو تنقية اللغـة مـن ظـاهرة اجلنوسـة  اكتسبت دالالت جديدة يف حياتنا املعارصة, وتوجّ

ومل هيمل التجديد مسألة تعليم اللغـة وتعلمهـا فأبـان . وإزالة التحيز منها ملصلحة الذكورة
 .ا امليدانبعض الطرائق احلديثة يف هذ

 :وفيام ييل وقفة عىل كل اجتاه من هذه االجتاهات يف امليادين املشار إليها
 :التجديد يف جمال وضع املصطلحات −١

إن التجديد اللغوي يف هذا املجال, جمال وضـع املصـطلحات, مـن أصـعب األمـور 
 اللغـات وأشقها, وكان أمحد فارس الشدياق قد شكا افتقار العربية إىل األلفاظ احلضارية يف

األوربية نظراً ملا استحدث من صنائع وفنون مما مل خيطر عىل بال األولني, ورأ أن يف ذلـك 
, ولكنه ليس شيناً عىل العربية, وإنام الشني علينا اآلن يف أن نسـتعري هـذه األسـامء مـن  شيناً

 .اللغات األخر مع قدرتنا عىل صوغها من لغتنا
 :اللغوي يف ميدان التعريب قائالً  وعربَّ الشدياق عن صعوبة التجديد
ــــار احلــــرب إال املحــــارُب  ومن فاته التعريـب مل يـدر مـا العنـا  ومل يصــــَل ن
ـــــُب  أرى ألــف معنــى مالــه مــن جمــانس ـــــا يناس ـــــه م ـــــًا مال ـــــدينا, وألف  ل
 وفصًال مكان الوصل, والوصل واجـُب  وألفــًا مــن األلفــاظ دون مــرادف

ذهلا وجــاالت التعريــب األوائــل يف وضــع ومــع ذلــك فــإن ثمــة جهــوداً كبــرية بــ
املصطلحات, ومن األساليب التي انتهجوها الرتمجة للمصطلح األجنبي, وذلك بالبحث يف 



 

الكتب العربية القديمة عن مصطلح يقابله, أو البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من املعنى 
, أو البحث عن  , ويستخدم املجاز غالباً لفظ جديد ملعنـى جديـد احلديث فيبدل معناه قليالً

مع مراعاة االشتقاق العريب, وإذا مل تسعف السبل السابقة يف وضع املصطلح كـان يلجـأ إىل 
 .إسباغ احلروف العربية عىل اللفظ األجنبي بحروفه عىل أن يصاغ صوغاً عربياً 

 :وكانت املعايري التي انتهجها العلامء العرب يف وضع املصطلحات تتمثل فيام ييل
 .اسبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحيوجود من

ي لفظ عريب يؤدي معنى اللفظ األعجمي بطريـق االطـالع عـىل األلفـاظ العلميـة  حترّ
 .املبثوثة يف املعجامت العربية, ويف خمتلف كتب الرتاث العلمية

عـريب ترمجة اللفظ األعجمي اجلديد الذي ليس له مقابل يف اللغة العربية, أو وضع لفظ 
ب  .مقارب له بطريق االشتقاق أو املجاز أو النحت, وإذا مل يتيرس ذلك فيعرّ

ب ب القديم إال إذا اشتهر املعرّ  .تفضيل اللفظ العريب عىل اللفظ املعرّ
 .تفضيل االصطالحات العربية القديمة عىل اجلديدة إال إذا شاعت

 .تفضيل الكلمة الواحدة عىل كلمتني أو أكثر إذا أمكن ذلك
 .لرتمجة احلرفية إذا مل توجد كلمة واحدةا

 .االقتصار عىل اسم واحد للمعنى العلمي الواحد يف املجال الواحد
 .تفضيل الكلمة التي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة التي ال تسمح به

ب السائغ  .قبول اللفظ املعرّ
لحات, وكان الشدياق قد أشار إىل مزية االشتقاق يف اللغـة العربيـة يف وضـع املصـط

, مفضالً النحت عىل كلمتني جمتمعتني باإلضافة أو النعـت, ومشـرياً إىل  ومزية النحت أيضاً
فضل الفعل الرباعي يف صوغ األلفاظ اجلديدة والدالالت اجلديـدة مثـل بسـمل وحوقـل, 
وهذا الفعل الرباعي يف نظره من أكثر األفعال مطاوعة لتوسيع اللغة وإغنائها, وكان شاهده 

ما روي عن اإلمام عيل عليه السالم من أنه قدم إليه يشء من احللو, فسـأل عنـه عىل ذلك 
ب نوروز, فقال: فقالوا  : النريوز, وهو أول يوم يف السنة, وهو معرّ



 

 .ويف املهرجان مهرجونا كل يوم. نريوزونا كل يوم
) دوزي(ومــن املعــاجم التــي اســتعني هبــا يف التعريــب والرتمجــة والتــأليف معجــم 

) بيلو(باإلنجليزية والعربية, ثم معجم ) بادجر(ومعجم ) لني(نسية والعربية, ومعجم بالفر
 ).املورد(و) املنهل(و

وأسهم رجاالت التعريب األوائل أيام إسـهام يف وضـع املعـاجم, فـألّف الـدكتوران 
رشدي خاطر وأمحد محدي اخلياط معجامً للعلوم الطبية, ونقلت جلنة املصـطلحات يف كليـة 

املتعـدد  Clairvilleاجلامعة السورية يف مخسينيات القرن املايض معجـم كلريفيـل الطب ب
اللغات إىل اللغة العربية, وأنجز احتاد األطباء العرب املعجـم الطبـي املوحـد بالتعـاون مـع 
منظمة الصحة العاملية وجملـس وزراء الصـحة العـرب واملنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة 

التعليم العايل يف سـورية إىل ترمجـة املـدونات الكـرب يف الطـب,  والعلوم, وعمدت وزارة
 .إىل العربية) هاريسون(وقام قسم الطب الباطني يف كلية الطب بجامعة دمشق برتمجة كتاب 

ومن املعاجم املتخصصة يف ميدان العلوم الطبية والطبيعية معجم الدكتور حممد رشف 
مصطلحات تعويض األسنان مليشيل خـوري, الطبي, ومعجم ) كلري فيل(إىل جانب معجم 

الطبي, واملعجم الطبي الصيديل للدكتور عـيل حممـود عويضـة, واملعجـم ) حتي(وقاموس 
الفلكي ألمني معلوف, ومعجم األلفاظ الزراعية لألمري مصطفى الشهايب, ومعجـم أسـامء 

فاع السـورية, النبات ألمحد عيسى, واملعجم الكهربائي اإللكرتوين الذي أصدرته وزارة الد
ومعجم املصطلحات البرتولية والصناعية ألمحد شفيق اخلطيب, واملعجم القـانوين حلـارث 
سليامن الفاروقي, واملعجم العلمـي للمصـطلحات القانونيـة والتجاريـة واملاليـة ليوسـف 
شالش وفريد فهمـي, واملعجـم الفلسـفي للـدكتور مجيـل صـليبا, ومعجـم املصـطلحات 

احلموي, ومعجم املصطلحات اجلغرافية الذي أصدره املجلس األعـىل الدبلوماسية ملأمون 
لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية يف القاهرة, ومعجم املصطلحات األثرية ليحيى 
الشهايب, ومعجم مصـطلحات الفنـون للـدكتور عفيـف البهنيسـ, ومعجـم مصـطلحات 

 .الخ....احلديث للدكتور نور الدين العرت



 

شارة إىل أن لألمري مصطفى الشهايب إسهامات يف جمال وضع املصـطلحات وجتدر اإل
اجليولوجيـة والزراعيـة والنباتيــة, وكـان للــدكتور عبـد الـرزاق قــدورة إسـهام يف تنســيق 
املصطلحات يف ميدان العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلم احليوان, وللـدكتور فـاخر عاقـل 

 .ل علم النفسإسهام يف وضع معجم للمصطلحات يف جما
وأصدر جممع اللغة العربية معجامً يف الفيزياء, وآخر يف ألفاظ احلضارة, وتعمل جلانـه 
ــة حاليــاً يف وضــع مصــطلحات يف املعلوماتيــة والرياضــيات واجليولوجيــا  املتخصص

 .الخ...واإلعالم
ولسنا اآلن يف جمال احلرص, وإنام هي إشـارات إىل بعـض مـا أنجـز يف ميـدان وضـع 

املتخصصة يف ميادين املعرفة, مع األخذ باحلسبان أن ثمة فجوة بني التـدفق املعـريف  املعاجم
يف عاملنا وبني بطء حركة التعريب يف إجياد البديل العريب للمصطلحات املتدفقة مـن الـدول 

 .املتقدمة
 :التجديد يف جمال النحو −٢

للغـة املنـوط هبـا مادامت اللغة يف تغري مستمر فمن البدهي أن تواكبها يف ذلك علوم ا
رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتها, وكان ثمة توتر بني اللغة املعيارية والوصفية, معيارية 

 .حتافظ عىل اللغة من التحلل واالهنيار, ووصفية تفتح أمامها آفاقاً للتطور واالرتقاء
ورأ املجددون أن النحو اتصف باجلمود والغموض واالسـتبهام, وأنـه خـرج عـن 

 ., وانحاز إىل جانب من جوانب اللغة وهو علم اإلعرابوظيفته
واجتهت آفاق التجديد يف جمال النحو نحو النأي عن التطويل والتفريعـات يف مباحثـه 
وموضوعاته إىل االختصار من جهة, وإىل اإللغاء والدمج من جهة أخر, وإىل الرتكيز عىل 

 .النحو الوظيفي من جهة ثالثة
تعـددت اآلراء النحويـة يف املسـألة الواحـدة, : ىل االختصـارالنأي عن التطويـل إ −أ

وكثرت التأويالت والتقديرات واملامحكات, وتباينت االختالفات بـني املـدارس النحويـة 
, وهـذا مـا أد إىل )مدرسة الكوفة, مدرسة البرصـة, مدرسـة بغـداد, مدرسـة األنـدلس(



 

أيب (, إذ يـرو عـن دمـاذ صـاحب صعوبة املادة النحوية واستثقال مصطلحاهتا وتأويالهتا
وأصـحابه إن مـا ) اخلليـل(أنه قرأ من النحو بايب الواو والفاء, فلام استمع إىل قـول ) عبيدة

ن بكـر املـازين  بعدمها ينصب بأن مضمرة وجوباً نبا فهمه عن إدراك ذلك فكتب إىل أيب عـامّ
 )٢٠(: شيخ نحاة البرصة يف عرصه يشكو إليه ما لقيه من عنت هبذه األبيات

 وأتعبــــــُت نفيســــــ لــــــه والبــــــدن وفّكرت يف النحـو حتـى َمِلْلـُت
ـــــُت بكـــــرًا وأصـــــحابه  بطــــــول املســــــائل يف كــــــل فــــــن وأتعب
ـــــــــن فكنـــــــت بظـــــــاهره عاملـــــــاً  ـــــــــه ذا فط ـــــــــت بباطن  وكن
ـــــن ســـــوى أن بابـــــًا عليـــــه العــــــ ـــــه مل يك ـــــا ليت ـــــاء ي ـــــاء للف  ف
 مــــن املقــــت أحســــبه قــــد لعــــن وللـــــــواو بـــــــاب إىل جنبـــــــه

ــــ ـــــــــأتني ت هــــاتوا ملــــاذا يقــــالإذا قل ـــــــــك أو ت ـــــــــت بآتي  لس
ـــــوا ــــــ:أجيب ـــــل هـــــذا ك  ذا عـــىل النصـــب, قيـــل إلضـــامر أن ِملَ قي

 أفكــــــــــر يف بابــــــــــه أن أجــــــــــن فقد كدت يا بكـر مـن طـول مـا
وكان اجلاحظ جبّار النثر العريب قد دعا إىل االقتصار يف تعليم النحو للمتعلمـني عـىل 

حيتاجون إليها يف تفاعلهم مـع بنـي جمـتمعهم, فهـا هـو ذا  املباحث النحوية الرضورية التي
إال بقـدر  −أي الصبي –وأما النحو فال تشغل قلبه منه «يقول يف رسالة وجهها إىل املعلمني 

ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن, ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه, وشعر إن 
 )٢١(. »هو مشغلة عام هو أوىل بهأنشده, ويشء إن وصفه, وما زاد عىل ذلك ف

وإذا كانت دعوة اجلاحظ نظرية فإن ثمة مؤلفات عملية خمترصة ظهرت يف هذا امليدان 
ملـا رأيـت «خللف بن حيـان األمحـر البرصـي, ويقـول يف مقـدمتها » مقدمة يف النحو«منها 

كتـاب  النحويني وأصحاب العربية أمجعني قد استعملوا التطويل, أمعنت النظـر والفكـر يف
                                                 

 .١٩٤٧القاهرة  − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي )٢٠(
مكتبـة  − م هـارونحتقيـق ورشح عبـد السـال − رسـائل اجلـاحظ − أبو عثامن عمرو بن بحر اجلـاحظ )٢١(

 .م١٩٧٩سنة  ٣٨ص ٣ج ١ط − القاهرة − اخلانجي



 

أؤلفه, وأمجع فيه األصول واألدوات والعوامل عىل أصول املبتدئني ليستغني به املتعلم عـن 
 )٢٢(. »التطويل, فعملت هذه األوراق

ب املقدمة وفق احلاالت اإلعرابية للكلمة, إذ بدأ بالرفع ثم النصب وبعدها اجلزم  وبوّ
 .واخلفض, وابتعد عن التفصيل عند ذكر كل باب

, )٢٣(أليب جعفـر النحـاس النحـوي » التفاحة يف النحو«خترصة كتاب ومن الكتب امل
مه مؤلفه إىل واحد وثالثني  وهو كتيّب خمترص جداً يف حدود اثنتني وثالثني صفحة, وقد قسّ
باباً تناول منها أقسام الكالم وإعراب االسم والفعل, واملثنى واجلمع وأنواع الفعل والفاعل 

بهة بالفعل, واحلروف الناصبة لألفعال الدالة عىل املستقبل واملفعول, وحروف النصب املش
واملعرفـة ) لوال, إنـام, كـأنام(واحلروف اجلازمة, واألفعال الرافعة لألخبار, وحروف الرفع 

 .الخ...والنكرة, والتوابع
وكان الدكتور حممد كامل حسني عضو جممـع اللغـة العربيـة يف القـاهرة قـد دعـا إىل 

ها مـن تعميم هذا الكتيّب  عىل وزارات الرتبية يف الوطن العـريب ألنـه يفـي باحلاجـة ويسـدّ
 .وجهة نظره

ويف تراثنا العريب ثمة كتب خمترصة, حاول فيها مؤلفوها تقديم النحو بإجياز متـوخني 
السهولة واليرس يف تقديم املباحث النحوية إىل املتعلمني بأسهل األساليب عىل حدّ زعمهم, 

أليب بكــر الزبيــدي اإلشــبييل ) الواضــح( ة باالختصــار كتــاب ومــن هــذه الكتــب املتســم
ــوي ــاب )٢٤(النح ــع(, وكت ــي ) اللم ــن جن ــاب )٢٥(الب ــو(, وكت ــم النح ــباح يف عل ) املص

                                                 
طبعة مديرية إحياء الرتاث القـديم بـوزارة الثقافـة  − مقدمة يف النحو − خلف بن حيان األمحر البرصي )٢٢(

 .٣٤− ٣٣ص ١٩٦١دمشق  − السورية
عـة العـاين مطب − بغـداد − حتقيق كوركيس عواد − كتاب التفاحة يف النحو − أبو جعفر النحاس النحوي )٢٣(

 .١٣ص ١٩٦٥
مطبعـة دار جلـيس  − حتقيق عبد الكـريم خليفـة − كتاب الواضح − أبو بكر الزبيدي اإلشبييل النحوي )٢٤(

 . ٢٠١١عامن  − الزمان للنرش والتوزيع



 

, )٢٨(البـن عصـفور) املقـرب(, و)٢٧(لعبد القاهر اجلرجـاين) العوامل املئة(, و)٢٦(للمطرزي
املشـهورة بألفيـة ابـن , واخلالصـة )٢٩(البن هشـام األنصـاري) قطر الند وبلّ الصد(و

روميّة(, و )٣٠(مالك روم ) اآلجّ , وهي مقدمة يف النحو خمترصة جـداً ال تتجـاوز  )٣١(البن آجّ
 .عدة صفحات

فلـم يكـن ليطيـل كـام نطيـل نحـن يف بيـان مصـري ) املصباح(وأما املطرزي صاحب 
االسم, وإنـام احلركات اإلعرابية وتعليل كوهنا متعذرة ال ظاهرة بالتعذر أو الثقل يف أواخر 

ما يف آخره ألف ال يظهر فيه اإلعراب كالعصا والرحى, ومـا يف آخـره يـاء «: اكتفى بالقول
ك يف النصـب مثـل ن يف الرفع واجلـر وحيـرّ جـاء القـايض ومـررت : مكسورة ما قبلها يسكّ

, وما أظن النطق السليم حيتاج إىل أكثر من ذلك يف املرحلة األوىل, »بالقايض ورأيت القايضَ 
قد استغنى عن كل ما نعلمه اليـوم مـن حـدود وتعريفـات ومصـطلحات تتصـل بالثقـل و

                                                                                                                                            
دار إحيـاء  − كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون − مصطفى بن عبد اهللا الشهري بحاجي خليفة )٢٥(

 .ت. د. بريوت − الرتاث العريب
حتقيق بايسن حممود ومراجعة وتقديم الـدكتور  − املصباح يف علم النحو − نارص بن أيب املكارم املطرزي )٢٦(

 .١٩٩٧بريوت  − دار النفائس − مازن املبارك
 − دار املنهـاج للنرشـ والتوزيـع − العوامل املئة − عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين الشافعي )٢٧(

 .٢٠٠٩ − ية السعوديةجدة يف اململكة العرب
 − حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري, وعبد اهللا اجلبـوري − املقرب − عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور )٢٨(

 .١٩٧٢بغداد 
 − حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد − رشح قطر الند وبلّ الصد − مجال الدين بن هشام األنصاري )٢٩(

 .١٩٦٣ − مطبعة السعادة − القاهرة − مرص
 − مرصـ − حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد − رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك − عبد اهللا بن عقيل )٣٠(

 .١٩٥٤ − مطبعة السعادة − القاهرة
األنـدلس اخلرضـاء للنرشـ  − شربا − مرص − نصوص يف علم النحو والرصف − حسن خريي املنشاوي )٣١(

 .٢٠١٠القاهرة  − والتوزيع



 

 )٣٢(. والتعذر واملقصور واملنقوص
ى التيسـري يف القواعـد النحويـة,  ويف العرص احلديث ظهرت بعض الكتب التي تتوخّ

للشيخ مصـطفى الغاليينـي, حيـث جـاء سـهل  )٣٣( )جامع الدروس العربية(ومن أشهرها 
كام ظهـر كتـاب . املعنى, ويف الكتاب أمثلة توضح القاعدة املراد دراستها األسلوب واضح

لعيل اجلارم ومصطفى أمني, وقد اعتمد مؤلفاه الطريقـة االسـتقرائية   )٣٤( )النحو الواضح(
يف تقديم القاعدة, واستعمال األمثلة والشواهد املعارصة يف منأ عـن الشـواهد التقليديـة, 

 .وية سهلة وميرسةوهذا ما جعل املادة النح
من اجتاهات التيسري الدعوة إىل إلغاء بعض املباحث النحويـة, : اإللغاء والدمج −ب 

الرد «وكان ممن محل لواء هذه الدعوة إىل اإللغاء يف تراثنا العريب ابن مضاء القرطبي يف كتابه 
ه مـن  ,  إذ إنه دعا إىل إلغاء العوامل, والعامل عند النحاة هو مـا )٣٥(»عىل النحاة أثـر يف غـريّ

حركة أو سكون أو حذف, ودعا أيضاً إىل إلغاء احلـذف والتقـدير وإسـقاط العلـل الثـواين 
 .والثوالث, وإلغاء التامرين

ويف العرص احلديث جـرت عـدة حمـاوالت للتيسـري, منهـا حماولـة األسـتاذ إبـراهيم 
لنحـويني الـذين قرصـوا , وقد كان يف حماولته ثائراً عىل ا)٣٦(»إحياء النحو«مصطفى يف كتابه 

مباحث النحو عىل اإلعراب والبناء, دون أن يبحثوا خصائص الكـالم مـن تقـديم وتـأخري 

                                                 
املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربية  − يد يف قواعد العربية ومناهجهاالتجد − الدكتور مازن املبارك )٣٢(

 .١٠ص ٢٠٠٨ − دمشق − )التجديد اللغوي(بدمشق 
 − مراجعة وتنقيح الدكتور حممـد أسـعد النـادري − جامع الدروس العربية − الشيخ مصطفى الغالييني )٣٣(

 .١٩٩٨املكتبة العرصية  − بريوت
دون  − دار املعـارف − القـاهرة − النحو الواضح يف قواعـد اللغـة العربيـة − عيل اجلارم ومصطفى أمني )٣٤(

 .تاريخ
 .١٩٤٧ − القاهرة − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي )٣٥(
 .١٩٥١القاهرة  − جلنة التأليف والرتمجة والنرش − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى )٣٦(



 

ونفي وإثبات وتأكيد, وذهب إىل أن املتكلم هـو الـذي حيـدث احلركـات ال العامـل الـذي 
ري, طالب بإلغائه عىل غرار ما دعا إليه ابن مضاء القرطبي, كام ذهب إىل أن التنوين علم التنك

ويف بحثه عن معـاين العالمـات اإلعرابيـة رأ أن الرفـع علـم اإلسـناد بـدليل أن الكلمـة 
يتحدث عنها, وأن اجلر علم اإلضافة سواء أكانت بحرف أم بغري حرف, وأن الفتحة ليست 
بعلم إعراب ألهنا احلركة اخلفيفة املستحبة التي حيـب العـرب أن خيتمـوا هبـا كلامهتـم مـا مل 

الفت, وعالمات اإلعراب يف االسم ال خترج عن هذا إال يف بنـاء أو نـوع مـن يلفتهم عنها 
 .اإلتباع

وكانت املحاولة الثانية للتيسري يف العرص احلديث تلك املحاولة التي قامـت هبـا جلنـة 
بقرار من وزير املعارف بمرص, وجاء يف حيثيـات  ١٩٣٨تيسري اللغة العربية التي ألفت عام 

أن الوزارة سبق هلـا أن عملـت عـىل تبسـيط قواعـد النحـو والرصـف تشكيل قرار اللجنة 
والبالغة فيام أخرجت من الكتب, وأن هذه اخلطوة التي خطتها الـوزارة يف املـايض مل تكـن 
كافية, إذ إنه لوحظ أن صعوبة قواعد النحو والرصف والبالغة ما تزال قائمة, وأن املعلمني 

اً طويالً يف تعليمها وتعلمها, وال يصلون بعد هـذا كلـه واملتعلمني يبذلون جهداً كبرياً ووقت
 .إىل نتائج تتفق مع ما يرصف من زمن وجهد

وقد الحظت اللجنـة املشـكلة هلـذه الغايـة أن أهـم مـا يعرسـ النحـو عـىل املعلمـني 
 :واملتعلمني ثالثة أشياء هي

 .لتعليلفلسفة محلت القدماء عىل أن يفرتضوا ويعللوا, أو يرسفوا يف االفرتاض وا −١
 .إرساف يف القواعد نشأ عنه إرساف يف املصطلحات −٢
 .إمعان يف التعمق العلمي باعد بني النحو واألدب −٣

لذا تقرتح اللجنة فيام خيص املتعلمني إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل لعدم فائدته يف 
باب (ضبط لفظ أو تقويم لسان, وجعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب واحد أسمته 



 

  )٣٧(. , وإلغاء الضمري املسترت جوازاً ووجوباً )املسند إليه

أما املحاولة الثالثة التي كان هلا صد كبري يف املنـاهج التعليميـة فهـي حماولـة مـؤمتر 
, ورأت هـذه املحاولـة أن الكـالم العـريب كلـه ١٩٥٧مفتيش اللغة العربية يف القاهرة عـام 

لـة ركنـان أساسـيان, اصـطلح عـىل تسـمية مكون من مجل ومكمالت وأسـاليب, وللجم
وأما املكمالت فهـي كـل لفـظ يضـيف إىل معنـى ). مسنداً إليه(, واآلخر )مسنداً (أحدمها 

وأما األساليب فهي تعبريات خاصة نطـق هبـا العـرب عـىل . اجلملة األساسية معنى يكمله
تبويب مسائل  الصورة التي وصلت إلينا نحفظها ونقيس عليها, وقد رمت هذه املحاولة إىل

النحو عىل أساس من املعاين التي تدور حوهلا األساليب املختلفـة, فيجمـع كـل مـا يتعلـق 
  )٣٨(). أسلوباً (باملعنى الواحد من قواعد النحو يف باب واحد يسمى 

وعىل هذا فأسلوب النفي مثالً وحدة تشتمل عىل النفي باحلرف وبالفعـل وباالسـم, 
املـايض واملسـتقبل أيـاً كـان األثـر اإلعـرايب الـذي حتدثـه وعىل النفي يف الزمان احلـارض و

 .األدوات
 )٣٩(» حتريـر النحـو العـريب«ويف ضوء هذه املحاولـة ألَّـف إبـراهيم مصـطفى كتـاب 

األسـاليب «باالشرتاك مع سبعة آخرين ليكـون مرجعـاً قريبـاً للمعلـم, كـام صـدر كتـاب 
هارون, وقـد حـاول فيـه اسـتخالص مـا ملؤلفه عبد السالم  )٤٠(» اإلنشائية يف النحو العريب

 .خيص أساليب اإلنشاء من أبواب النحو
                                                 

مكتبة وزارة الرتبية والتعليم بالقـاهرة,  − تقرير جلنة تيسري قواعد اللغة العربية − املرصيةوزارة املعارف  )٣٧(
 .١ص ١٩٣٨سنة ) ٢١٦نحو رقم (علوم عربية 

جمموعة املحارضات التي ألقيـت يف مـؤمتر مفتيشـ اللغـة العربيـة (االجتاهات احلديثة يف النحو العريب  )٣٨(
 .١٩٥٨القاهرة  − املعارف دار − ١٩٥٧يونيو  − )باملرحلة اإلعدادية

 . ١٩٥٨القاهرة  − دار املعارف بمرص − حترير النحو العريب − إبراهيم مصطفى وآخرون )٣٩(
القـاهرة  − مطبعـة السـنة املحمديـة − األساليب اإلنشائية يف النحـو العـريب − عبد السالم حممد هارون )٤٠(

١٩٥٩. 



 

ولقد اشتملت أوراق العمل املقدمة إىل مؤمتر مفتيش اللغة العربيـة عـىل ورقـة عمـل 
لألستاذ حممد أمحد برانق خلّص فيهـا الوسـائل واألسـاليب التـي اتبعـت يف حركـة تيسـري 

 )٤١(:حتى تاريخ انعقاد املؤمتر, ومن هذه الوسائلالقواعد النحوية منذ مطلع العرص احلديث 
العمل عىل إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات ال حيتاج إليهـا : الوسيلة األوىل

التالميذ يف تقويم ألسنتهم, ومن أمثلة ذلك املبنيات بجميع أنواعها, فقـد اصـطلح النحـاة 
كاألفعال املاضية, وأفعـال » مبنية«عىل أن الكلمة التي ال يتغري آخرها بتغري الرتكيب تسمى 

 .األمر, والفعل املضارع يف بعض صوره, وأسامء اإلشارة, واألسامء املوصولة, والضامئر
إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل يف املفردات واجلمل ألنه ال أثر له يف : الوسيلة الثانية

 .به أوقات التالميذ واملعلمني سالمة النطق, وال يف إفهام املعنى, فال حاجة بنا إىل أن نشغل
التخفيف من عمل األدوات عىل النحو الذي قرره النحاة, واختلفـوا :  الوسيلة الثالثة

ولعل أول ما بدئ به مـن . فيه, وتعصب كل فريق منهم لرأيه, فإنه ال فائدة من وراء دراسته
, وإىل أ» أن«هذا إنام هو عدم اإلشارة إىل أن  هنـا هـي التـي تنصـب تضمر جوازاً أو وجوبـاً

الفعل املضارع الواقع بعد الم اجلحود أو حتـى فـاء السـببية أو الم التعليـل, إذ إن العـرب 
 .نطقوا هذه األساليب كام وصلت إلينا يف القرآن واحلديث

ـ بـأن : الوسيلة الرابعة العالمات األصلية والعالمات الفرعية يف اإلعراب, فقـد يُرسّ
أصلية فاأللف عالمة رفـع املثنـى وال تنـوب عـن الضـمة, جعلت عالمات اإلعراب كلها 

والياء عالمة نصب مجع املذكر السامل وال تنوب عن الفتحة, والواو عالمة رفع مجـع املـذكر 
 .السامل وال تنوب عن الضمة

وهو ما يذكر يف الكالم, ولـيس ركنـاً أساسـياً يف اجلملـة, : التكملة: الوسيلة اخلامسة
 .ا مل تكن مضافاً إليها أو مسبوقة بحرف جروهي منصوبة دائامً م

وهي دراسة بعض املوضوعات دراسة أسلوبية من غري : األساليب: الوسيلة السادسة

                                                 
 .٧٦− ٦٤مرجع سابق ص − االجتاهات احلديثة يف النحو العريب )٤١(



 

التعرض لتفاصيل إعرابية تعرس عـىل التالميـذ معرفتهـا, ومنهـا صـيغ اإلغـراء والتحـذير 
 .الخ...والتعجب واملدح والذم 

حتـت  ١٩٧٦عربية قد عقد ندوة يف اجلزائر عـام وكان احتاد املجامع اللغوية العلمية ال
, ورأ املنتدون يف صدد تعليم النحو العريب أن يؤخذ بام )تيسري تعليم اللغة العربية(عنوان 

 )٤٢(: ييل
 .الربط بني علم النحو ومفهوم الدالالت

اســتخالص الشــواهد واألمثلــة مــن القــرآن واحلــديث والنصــوص األدبيــة القديمــة 
 .واحلديثة

 .تصار يف املادة النحوية ما أمكن عىل ما يستعمله الطالب يف حياهتماالق
اإلبقاء عىل اإلعراب التقديري واملحيل دون تعليل, وتراعى قدرة الطالب عنـد اختيـار 

 .القواعد
ض  د معانيهـا وتضـبط أواخرهـا دون تعـرّ دراسة بعض الرتاكيب النحوية دراسـة حتـدّ

جب والتحـذير واإلغـراء ومـا شـاكل ذلـك إلعراهبا التفصييل كصيغ القسم والتع
 .والنفي والتأكيد والتفضيل

 .ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل يف احلاالت النادرة كالتنازع واالشتغال
احلرص عىل املصطلحات النحوية التـي عرفـت مـن قبـلُ كالفاعـل واملفعـول واملبتـدأ 

 .صطلحاتواخلرب, ألهنا أكثر داللة عىل معانيها مما اقرتح من م
 .اعتبار مجيع عالمات اإلعراب أصلية دون متييز بني أصيل وفرعي

 .العناية بالنطق العريب ودراسة جمملة لألصوات
 .قرص حماوالت التيسري عىل مرحلة التعليم العام

تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطالب عىل استعامل األساليب املختلفة كأساليب 

                                                 
 .١٩٧٧القاهرة  –تيسري تعليم اللغة العربية − سجل ندوة اجلزائر − احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية )٤٢(



 

 ..والتفضيلالتعجب والنفي والتأكيد 
س  ضم بعض القضايا الرصفية إىل القضايا النحوية حيثام يكون هناك ارتباط بينهـا, فتـدرّ

 .أوزان الفعل وما حيدث هلا عند اإلسناد إىل الضامئر يف باب واحد
ومل تتوقف حماوالت تيسري القواعد النحوية يف سبعينيات القرن املايض, وإنام ظهـرت 

جتديد «ذلك القرن عىل يدّ األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف كتابه حماولة جديدة يف ثامنينيات 
 :,  وقد اعتمد يف حماولته ستة أسس لتجديد النحو, وهذه األسس هي )٤٣(»النحو

, وهـذه  – األساس األول إعادة تنسيق أبواب النحو, وذلك بحذف ثامنيـة عرشـ بابـاً
وال والت العـامالت عمـل  باب كان وأخواهتا, بـاب مـا: األبواب التي يقرتح حذفها هي

ليس, باب كاد وأخواهتا, باب ظن وأخواهتـا, بـاب أعلـم وأخواهتـا, بـاب التنـازع, بـاب 
االشتغال, باب الصفة املشبهة, باب اسم التفضيل, باب التعجب, باب أفعال املدح والذم, 

, بـاب )واكتفي بإعراب هذه الصـيغ السـت يف بـاب التمييـز(كنايات العدد, االختصاص 
 .تحذير, باب اإلغراء, باب الرتقيم, باب االستغاثة, باب الندبةال

إذ يكتفى أن يقال يف إعراب جـاء : إلغاء اإلعرابني التقديري واملحيل – األساس الثاين
الفتى أن نذكر أن الفتى فاعل فقط, ويف جاء القايض أن يقال يف إعراب القـايض إنـه فاعـل 

 .ذا مبتدأ فقطفقط, ويف هذا زيد أن يقال يف إعراب ه
ودعا إىل إلغاء تقدير متعلق الظرف واجلار واملجـرور, وإلغـاء عمـل أن املصـدرية يف 
املضارع مقدرة أو مسترتة بعد فاء السببية وواو املعية, وإلغاء العالمات الفرعية يف اإلعراب 

مجـع فال الفتحة نائبة عن الكرسة يف املمنوع من الرصف, وال الكرسة نائبـة عـن الفتحـة يف 
املؤنث السامل, وال الواو يف األسامء اخلمسة ومجع املذكر السامل, وال األلف يف املثنى, نائبتـان 

 .الخ...عن الضمة, وليست األلف نائبة عن الفتحة أو الكرسة يف املثنى ومجع املذكر السامل 
ويف ضـوء ذلـك يكفـي إعـراب السـيام : اإلعراب لصـحة النطـق −األساس الثالث

                                                 
 .١٩٨٢ − القاهرة − دار املعارف − جتديد النحو − الدكتور شوقي ضيف )٤٣(



 

االستثناء وكم اخلربية واالستفهامية وأدوات الرشط االسمية وإلغاء إعراب  وبعض أدوات
 .أن املخففة من الثقيلة
وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي مل يـتح هلـا  −األساس الرابع

 .أن عرفت تعريفاً سديداً عىل نحو ما يالحظ يف املفعول املطلق واملفعول معه واحلال
حذف زوائد كثرية من مثل حذف رشوط اشتقاق اسم التفضـيل,  −مساألساس اخلا

ورشوط فعل التعجب, وقواعد اسم اآللة, ورشوط صيغ التصغري, وحذف قواعد النسب, 
وحذف تقديم اخلرب عىل املبتدأ وتقديم املبتدأ عىل اخلرب, وحذف إن املخففة من إن الثقيلـة, 

حذف إعامل ليت مع ما الكافة, وحذف رشوط وألغى إعامل كأن املخففة من كأن الثقيلة, و
 .الخ...احلال وأحواهلا وتابع املناد وعمل املصدر

إضافات متنوعة من مثل باب الذكر واحلـذف لعنـارص اجلملـة,  −األساس السادس
باب التقديم والتأخري, باب اجلملة األساسية, باب أنواع اجلمل, إضافة جـداول لترصـيف 

تصلة, وجداول أخر لترصيف املضارع, واألمر مع نون التوكيد, الفعل مع ضامئر الرفع امل
وأضاف إىل تقسيم االسم تقسيمه إىل مضاف وغري مضاف ومتبـوع وتـابع حتـى يسـتقر يف 
ذهن دارس النحو أن املضاف وكذلك التابع ومتبوعه مفـردات أو يف حكـم املفـرد ال مجـل 

 .مستقلة
ويقصد بالنحو الوظيفي النحو الذي يساعد : التيسري بالرتكيز عىل النحو الوظيفي −ج

املتعلم عىل سدّ حاجاته وتلبية متطلباته يف التعبري عنها شفاهياً وكتابياً يف تفاعله مع اآلخرين 
وما دعوة اجلاحظ التي سبقت اإلشارة إليهـا مـن قبـل, . يف جمتمعه, ويف منأ عن األخطاء

 النحـو, وحماولـة أيب جعفـر النحـاس وحماولة خلف بن حيان األمحر البرصي يف مقدمته يف
» الرد عىل النحـاة«وحماولة ابن مضاء القرطبي يف كتابه » التفاحة يف النحو«النحوي يف كتابه 

إال مظاهر من النحو الوظيفي, وما مجيع املخترصات التي مرت بنا من قبلُ إال أمارات عـىل 
, وعـىل القـراءة النحو الوظيفي الذي يساعد املـتعلم عـىل التعبـري السـليم شـ فاهياً وكتابيـاً

ال  .السليمة واالستامع اإلجيايب الفعّ



 

,  )٤٤(»النحو الـوظيفي«ويف ضوء هذا التوجه وضع األستاذ عبد العليم إبراهيم كتابه 
وجتدر اإلشارة إىل أن املعيار املعتمد يف تعرف املباحث النحوية الوظيفية هو االسـتعامل, فـام 

, وما قلّ استعامله عدّ ثانوياً ال وظيفياً  استعمل من املباحث النحوية  .بكثرة عدَّ وظيفياً
ويتطلب هذا املعيار القيام بدراسات علمية لتعرف املباحث النحويـة األكثـر شـيوعاً 
وتواتراً واستعامالً يف التعبريين الشفهي والكتايب للطلبة من جهـة, ويف كتابـات املـؤلفني يف 

 .خمتلف ميادين املعرفة من جهة أخر
وجاءت الدراسة العلمية التي تقدم هبا الدكتور حممود السيّد إىل جامعة عـني شـمس 

أسـس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة يف «لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية وعنواهنا 
لتسـلط األضـواء عـىل تعـرف املباحـث  )٤٥(»منهج تعليم اللغة العربية باملرحلـة اإلعداديـة

 .النحوية الوظيفية
ان اهلدف من الدراسة اختيار مباحث القواعـد النحويـة يف املـنهج الرتبـوي عـىل وك

أسس موضوعية مستمدة من الواقع يف منأ عن اخلربة الذاتية والتقدير الشخيصـ, وذلـك 
بتحديد أساسيات املادة التي تسهم يف تزويد الناشئ بام يساعده عـىل التفاعـل اإلجيـايب مـع 

نمية ميوله, واعتمد الباحث ثالثة أسـس يف بنـاء املـنهج أوهلـا جمتمعه, وإشباع حاجاته, وت
أساسيات املادة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني, وثانيها املطالب اللغوية لطلبة املرحلـة 

وقـد أمكـن معرفـة األسـاس األول بطريـق . اإلعدادية, وثالثها متطلبات املجتمع والعرص
تعليم اللغة العربية من أسـاتذة اجلامعـات واملـوجهني املقابلة املنضبطة لعدد من املشتغلني ب

وأمكن معرفة األساس الثاين بطريق . االختصاصيني وأعضاء جممع اللغة العربية يف القاهرة
. مجع عينات من التعبريين الشفاهي والكتايب لعينة ممثلة من طلبة املرحلة اإلعدادية وطالباهتا

                                                 
 . ١٩٦٩القاهرة  − دار املعارف بمرص − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم )٤٤(
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية يف مـنهج تعلـيم اللغـة العربيـة  − د أمحد السيدالدكتور حممو )٤٥(

 .١٩٧٢ − القاهرة − كلية الرتبية بجامعة عني شمس − رسالة دكتوراه غري منشورة − باملرحلة اإلعدادية



 

هج التحلييل بغية رصد املباحث النحوية التـي تسـتعمل وكان املنهج املتبع يف التعرف هو املن
ومعرفة تواترها, ثم معرفة تواتر األخطاء املرتكبة فيها; ومعرفة تـواتر املباحـث الفرعيـة يف 

 .املباحث العامة
أما األساس الثالث املتمثل يف متطلبات املجتمع والعرص فـأنجز بتحليـل عينـة ممثلـة 

تلف ميادين املعرفـة, ثـم رصـد املباحـث النحويـة التـي ألساليب الكتاب املعارصين يف خم
يستعملها هؤالء, ومعرفة تواترها يف ميادين املعرفة عامة, ثم يف كل ميـدان, ومعرفـة تـواتر 

 .املباحث النحوية الفرعية يف هذه امليادين لتعرف أهيا أكثر استعامالً 
عـض العـاملني يف وعرض البحث أيضاً للصعوبات اللغوية النحويـة التـي يعانيهـا ب

وزارات الدولة ومؤسساهتا ممن حيملون الشهادات اإلعدادية والثانوية واجلامعية, وذلك يف 
أثناء ممارستهم للغة يف إنجاز أعامهلم حمادثة واستامعاً وقراءة وكتابة, ويف ضـوء مـا أسـفرت 

هج تعلـيم عنه دراسة املصادر السابقة من نتائج اختريت املباحـث النحويـة الوظيفيـة يف مـن
 .اللغة العربية

وإذا كانت هذه الدراسة قد وقفت عىل املباحث النحوية الوظيفية يف أساليب الكتاب 
املعارصين فإن الدراسة التي أنجزها الباحث نفسه ملصلحة املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة 

مراحل التعليم  تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف«والعلوم وعنواهنا 
قد أبانت املباحث النحوية األكثر اسـتعامالً يف أسـاليب الكتـاب  )٤٦(»العام يف الوطن العريب

السابقني أيضاً إىل جانب أساليب الكتاب املعارصين, انطالقاً من أن الطالـب ال يقترصـ يف 
العـريب,  مناشطه اللغوية عىل تعرف كتابات املعارصين فقط, وإنام يطلع أيضاً عـىل الـرتاث

وهبذا تكتمل الصورة يف الوقوف عىل املباحـث النحويـة الوظيفيـة األكثـر شـيوعاً وتـواتراً 
واستعامالً يف احلياة, وهي التي ينبغي للنظام الرتبوي أن يركز عليها يف تعليم اللغـة العربيـة 

                                                 
التعلـيم تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحـل  − الدكتور حممود أمحد السيد )٤٦(

 .١٩٨٧تونس  − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم − العام يف الوطن العريب



 

أساســيات القواعــد النحويــة مصــطلحاً «وقــام الباحــث نفســه بوضــع كتــاب . وتعلمهــا
 .يف ضوء هذا املنحى الوظيفي  )٤٧(»وتطبيقاً 
ساعد اتساع املدرج الصويت يف اللغـة العربيـة : التوجه نحو تيسري القواعد اإلمالئية −٣

عىل انفرادها بحروف ال توجد يف اللغات األخر كالضاد والظاء والعـني والغـني 
حد واحلاء والطاء والقاف, وهذه امليزة جعلت العربية تستغني عن متثيل احلرف الوا

ال يعرفـه الفرنسـيون يف أبجـديتهم, ويركبـه ) الثـاء(بحرفني متالحقـني, فحـرف 
 .اإلنجليز من حرفني, وحرف الذال ال تعرفه الفرنسية وتؤديه اإلنجليزية بحرفني

ومن مزايا العربية التالزم بني الصوت واحلرف الدال عليه, فلكل صوت حرف يقابله, 
أو كلامت تنتهـي بـواو ) هذا, لكن, هؤالء, طه( وال يشذ عن ذلك إال كلامت قليلة مثل
 .اجلامعة يف األفعال, وهلا قاعدة تنظمها

وكان األستاذ إبراهيم مصطفى قـد محـل لـواء التجديـد والتيسـري يف جمـال القواعـد 
اإلمالئية, ورأ أن كل صوت من أصوات اهلجاء العريب يمثله يف الكتابة حرف إال اهلمـزة 

, واأللف اللينة فإهنام  يمثالن بحرفني أو بحروف متعـددة, فـاهلمزة ترسـم ألفـاً ويـاءً وواواً
, ووجد أن يف هذا صعوبة يف الكتابـة  , ويف األخر ياءً واأللف ترسم يف بعض املواضع ألفاً
يعانيها كل من املعلم واملتكلم والطابع, وأن احلل يف نظره يتمثل يف أن تكتب اهلمزة ألفـاً يف 

 .)٤٨(لف اللينة ألفاً مطلقاً كل موضع, وأن تكتب األ
وأسهم جممع اللغة العربية يف القاهرة يف تسليط األضواء عىل تيسري الكتابة واإلمـالء, 
ورأ أن تكون القواعد اإلمالئية ميرسة وسهلة التنـاول عـىل املـتعلم حـني يـتعلم, وعـىل 

 كتب املراحـل الطابع حني يطبع وينرش, وأن يكون ثمة التزام للشكل يف الطباعة وخاصة يف
                                                 

اهليئـة العامـة السـورية  − أساسيات القواعد النحويـة مصـطلحاً وتطبيقـاً  − الدكتور حممود أمحد السيد )٤٧(
 .٢٠١٠دمشق  − للكتاب بوزارة الثقافة السورية

 ١ج ٣٢املجلـد  ١٩٥٧جملة املجمع العلمي العريب بدمشـق  − ربيةتيسري الكتابة الع − إبراهيم مصطفى )٤٨(
 .١١٧ص



 

األوىل من التعليم واختصار صور احلروف, ووضع عالمات للداللة عىل أصوات احلروف 
, وأكد احتاد املجامع اللغويـة )٤٩(التي ال مقابل هلا, واختاذ صورة موحدة لكل حرف هجائي

رضورة تيسـري الكتابـة العربيـة  ١٩٧٦العلمية العربية يف ندوته التي عقدها يف اجلزائر عـام 
االلتزام بصورة واحدة للحرف العريب ما أمكن برشط أال يكون هناك ابتعاد عـن املـألوف و

 .)٥٠(حفاظاً عىل مجال اخلط العريب وتوثيقاً للصلة بيننا وبني املايض
وأبان الدكتور مصطفى جواد أن مشكلة رسم اللغة مـن أعقـد املشـكالت, ورأ أن 

كـام تلفـظ حتقيقـاً للمطابقـة بـني املنطـوق إصالح الرسم يكمن يف كتابة األلفـاظ العربيـة 
واملكتوب, عىل أن يستثنى من ذلك ما جيعل بعض احلروف متوسطة توسـطاً عارضـاً مثـل 

إذ البد من إثبات ألف الوصل فيهام لثبوهتا يف أول الكـالم, وزيـادة ) االختيار, االستعالم(
, )الكن, ذالـك −والئكأ −هاؤالء −هاذه −هاذا(األلف املحذوفة كتابة من بعض الكلامت 

وكتابة اهلمزة يف أول الكلمـة عـىل ألـف, وكتابـة غريهـا عـىل حـرف مـن جـنس حركتهـا 
, أومـأ )مل يقـرا(مل يقـرأ (فإن كانت ساكنة رسمت عىل ما تسـهل عليـه ) تقرئني −يقرؤون(
 .)٥١( )أوما(

جممع املقدم إىل  )٥٢(»رأي يف إصالح قواعد اإلمالء«ورأ حممد هبجة األثري يف بحثه 
اللغة العربية يف القاهرة أن يكون ثمة تطابق بني األصوات ورسم صورها أو رموزهـا, وأن 
ترسم اهلمزة عىل ألف بصورة واحدة يف مجيع أوضاعها كبقية احلروف وهو مـذهب الفـراء 

, وهـو مـذهب )عصـوية(من األقدمني, وكتابة األلف اللينة فيام فوق الثالثي وغريه طويلة 
                                                 

 .٢٨٣ص ١٩٥٧سنة  ٩ج − تيسري الكتابة العربية − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة )٤٩(
 .١٩٧٦ندوة اجلزائر  − تيسري تعليم اللغة العربية − احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية )٥٠(
املؤمتر األول للمجـامع  − النهوض باللغة العربية وتيسري قواعدها وكتابتها وسائل − مصطفى جواد. د )٥١(

 .١٩٥٦دمشق  − اللغوية العلمية
 ٤املجلـد  − جملة املجمع العلمـي العراقـي − رأي يف إصالح قواعد اإلمالء العريب − حممد هبجة األثري )٥٢(

 .٣٢٠ص ١٩٦٥سنة 



 

 .يسأيب عيل الفار
رمزاً للهمزة أنّى وقعـت, كـام ) ء(ودعا إبراهيم مدكور إىل االقتصار عىل رأس العني 

دعا الشيخ عبد اهللا العالييل إىل كتابة اهلمزة عىل حرف جيانس حركتهـا إن كانـت متحركـة, 
 .)٥٣(وعىل حرف جيانس حركة ما قبلها إن كانت ساكنة وسطاً أو آخراً 

به كل من معهـد الدراسـات واألبحـاث للتعريـب يف ومن حماوالت التيسري ما قام   
اململكة املغربية واملنظمة العربية للمواصفات واملقـاييس يف جامعـة الـدول العربيـة واهليئـة 
العربية للمواصفات واملقاييس يف الرياض, إذ كان ثمة سعي إلجيـاد شـفرة عربيـة موحـدة 

اسـوب, وأفـردت للهمـزة سـتة تشتمل عىل مجيع احلروف العربية, وتصلح للربجمـة يف احل
حتت األلف, عـىل واو, عـىل يـاء غـري منقوطـة, فـوق (أشكال رأت رضورة اعتامدها وهي 

 ).األلف, عىل نربة, مستقلة مفردة
وأسهمت املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم يف براجمهـا لتطـوير تعلـيم اللغـة 

اإلمـالء يف مراحـل التعلـيم العـام يف العربية, بدراسة حول تطوير مناهج تعلـيم الكتابـة و
 .)٥٤(الوطن العريب, إال أن هذه الدراسة حافظت عىل ما هو مألوف يف القواعد اإلمالئية

وجتدر اإلشارة إىل أن جممع اللغة العربيـة بدمشـق وضـع كتيّبـاً يشـتمل عـىل قواعـد 
الوصـل, ( اإلمالء, وقد جاء يف ثالث وثالثني صفحة, واشتمل عـىل قواعـد كتابـة اهلمـزة

األلف يف وسط الكلمـة, األلـف يف آخـر (األلف ) القطع, اهلمزة املتوسطة, اهلمزة املتطرفة
ــاء )الكلمــة ــادة, احلــذف, الفصــل والوصــل, عالمــات ) املبســوطة, املربوطــة(, الت الزي
 . )٥٥(الرتقيم

                                                 
املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربيـة  − حدثنيقواعد اإلمالء يف ضوء جهود امل − حييى مريعلم. د )٥٣(

 .٣٤ص ٢٠٠٨دمشق  − بدمشق
تطوير مناهج تعليم الكتابة واإلمالء يف مراحل التعليم العام يف  − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )٥٤(

 .١٩٨٧تونس  − الوطن العريب
 .٢٠١٦دمشق  − ائردار البش − قواعد اإلمالء − جممع اللغة العربية بدمشق )٥٥(



 

تلك هي بعض حماوالت تيسري الكتابة واإلمالء, وما تزال ثمة خالفات بـني جممعـي 
العربية يف دمشق والقاهرة يف كتابة بعض الكلـامت, ففـي الكتابـة املرصـية ال توضـع اللغة 

النقطتان حتت الياء يف الكتب املطبوعة يف األعم األغلـب, فـال يميـز القـارئ املبتـدئ بـني 
تكتب يف بالد الشام عىل الواو يف حني تكتـب ) شؤون(األلف املقصورة والياء, كام أن كلمة 

تكتب يف الشام عىل هذا النحو بتطبيـق قاعـدة ) يقرؤون(, وكلمة )شئون(يف مرص عىل نربة 
وثمة اتفاق عىل أن تكتب ). يقرأون(اهلمزة املتوسطة, يف حني تكتب يف مرص عىل هذا النحو 

عىل هذا النحو بتطبيق قاعدة اهلمزة املتوسطة يف الوقت الذي كانت تكتب فيه من قبلُ ) مئة(
 ).مائة(عىل هذا النحو 

ىل احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية مهمة توحيد قواعد الكتابة واإلمـالء عـىل وع
ومراكـز التواصـل ) اإلنرتنت(الصعيد العريب, ووضع املعايري املوحدة للكتابة عىل الشابكة 

 .االجتامعي
ال يـراد بالـدعوة إىل التجديـد يف البالغـة إلغاؤهـا, وإنـام : التجديد يف جمال البالغة −٤

ها بــالرجوع إىل أصــوهلا ورفــدها باجلديــد الــذي يثرهيــا, وجيعلهــا مالئمــة تيســري
 .للمستجدات وحمتوية اآلداب احلديثة

دالئل (البن املعتز, و) البديع(ومن الكتب املشهورة يف البالغة يف تراثنا العريب كتاب 
قـد ) البـديع(لعبد القاهر اجلرجاين, وكان ابن املعتـز يف كتابـه ) أرسار البالغة(و) اإلعجاز

االستعارة, التجنـيس, : أطلق عليه اسم البديع وهو مخسة فنون أوهلامجعل كتابه يف قسمني 
 .املطابقة, رد أعجاز الكالم عىل ما تقدمها, واملذهب الكالمي

االلتفاف, االعرتاض, الرجوع, حسـن : سامه حماسن الكالم وهي ثالثة عرش ثانيهامو
, حسن التضمني, التعـريض اخلروج, تأكيد املدح, جتاهل املع ارف, اهلزل الذي يراد به اجلدّ



 

 .)٥٦(والكناية, اإلفراط يف الصفة, حسن التشبيه, لزوم ما ال يلزم, حسن االبتداء
ف البالغة قائالً  هي بلـوغ املـتكلم يف تأديتـه املعـاين حـداً لـه «: أما اجلرجاين فقد عرّ

لتشـبيه واملجـاز والكنايـة عـىل اختصاص بتوفية خواص الرتاكيـب معهـا, وإيـراد أنـواع ا
علـم املعـاين وهـو تتبـع  أوهلام: وجهها, وساد منهج السكاكي بعده عىل أن للبالغة قسمني

خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة, وما يتصل به من االستحسان وغريه ليحـرتز بـالوقوف 
بيان وهو معرفـة علم ال ثانيهامو. عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم عىل ما يقتيض احلال ذكره

 . )٥٧(»إيراد املعنى الواحد يف طرق خمتلفة يف مطابقة الكالم لتامم املراد منه
وأطل العرص احلديث, وظهرت دعوة إىل التجديد يف البالغة يف مطلعه مل تكن لتخرج 
عن تأليف كتب يف البالغة جاء يف بعضها تيسري يف العرض والرشح, إىل أن انطلقت صيحة 

 :حيث وضع للبالغة ثالثة أبواب) فن القول(ويل يف كتابه الشيخ أمني اخل
ويف املبادئ يـدرس تعريـف فـن . األول املبادئ, والثاين املقدمات, والثالث البحوث

القول وغايته وصلته بغريه من الدراسات, ويف املقـدمات يـدرس مقتبسـات مـن القضـايا 
س بام فيـه مـن روعـة ومجـال, ويف النفسية التي تعني كثرياً يف فهم األدب وتذوقه واإلحسا

ب له تأثري يف التعبري, وبناء اجلملة  البحوث تدرس ما يتصل بالكلمة وما فيها من إيقاع خالّ
من حيث التقديم والتأخري واحلذف والذكر واإلجياز, والفقرة وما فيها من وصـل وفصـل, 

 . )٥٨(ريةوصور التعبري كالتشبيه واالستعارة والكناية والرمز واإليامء والتو
 :ليضع البالغة يف بابني اثنني) األسلوب(وجاء بعده أمحد الشايب يف كتابه 

هو األسلوب ويدرس فيه القواعد األساسية للتعبـري وهـي الكلمـة والصـورة  أوهلام
واجلملة والعبارة وعنارص األسلوب وأنواعه وصفاته ومقوماته وموسيقاه, وتدخل يف هذا 

                                                 
 − »التجديد اللغوي«املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربية  − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب )٥٦(

 .١ص ٢٠٠٨دمشق 
 .٧٧ص ١٩٣٧القاهرة  − مفتاح العلوم − رساج الدين يوسف بن أيب بكر السكاكي )٥٧(
 .٢٢٣ص ١٩٣٧القاهرة  − فن القول − أمني اخلويل )٥٨(



 

 ).يف بحث اجلملة, وعلم البيان وأغلب البديع يف باب الصورة علم املعاين(الباب البالغة 
 )٥٩( .الفنون األدبية كالقصة واملقالة والرسالة واملناظرة ثانيهامو

وإذا كان ثمة من ير أن األسلوبية هي وريثة املنهج البالغي كام ير الدكتور صالح 
 املنهجـني البالغـي فإن الباحث عبـد السـالم املسـدي يـر أن ثمـة فروقـاً بـني )٦٠(فضل 

 :واألسلويب, وهذه الفروق هي
 .أن البالغة علم معياري, واألسلوبية تنفي عن نفسها كل معيارية −١
 .أن البالغة ترسل األحكام التقويمية بخالف األسلوبية −٢
 .أن البالغة تسعى إىل غاية تعليمية, وال تسعى األسلوبية إىل ذلك −٣
 .بية تتحدد بمنهج العلوم الوصفيةأن البالغة حتكم بأنامط مسبقة, واألسلو −٤
أن البالغة اعتمدت فصل الشكل عن املضمون يف اخلطـاب اللسـاين, واألسـلوبية  −٥

 )٦١(. ترفض الفصل بني الدال واملدلول
وإن املنهج الذي يدعو إليه األسلوبيون والبالغيون اجلدد ال خيرج عن تقسيم البالغة 

 :العربية إىل
فردة, وهو املستو الصويت يضاف إليه اإليقاع وبعـض الفصاحة وما يتصل بالكلمة امل

 .فنون البديع
 .علم املعاين الذي يبحث يف الرتكيب اللغوي, وهو املستو الرتكيبي
 .علم البيان الذي يبحث يف الصورة املجازية, وهو املستو الداليل

ومـا هلـا  علم البديع الذي يبحث يف فنون هلا صلة باإليقاع, وتدخل يف املستو الصويت
 .صلة بعلم املعاين وعلم البيان

                                                 
 .٢٨ص ١٩٥٢القاهرة  − ٣ط − األسلوب − الشايبأمحد  )٥٩(
 .٣ص ١٩٨٥القاهرة  ٢ط − مبادئه وإجراءاته − علم األسلوب − الدكتور صالح فضل )٦٠(
 .٥٢ص ١٩٨٢تونس  − األسلوبية واألسلوب − الدكتور عبد السالم املسدي )٦١(



 

وإذا كان السكاكيني قد قسم البالغة إىل علم املعاين وعلم البيـان وعلـم البـديع فـإن 
البالغيني اجلدد قسموا البالغة إىل املستو الصويت واملستو الرتكيبي واملسـتو الـداليل, 

ويواكـب احليـاة ويعـربّ عـن روح  ورأوا أن البالغة قابلة الستيعاب ما يالئم أصوهلا الكلية
العرص, وأن جتديد البالغة ليس كتجديـد النحـو, ومل تقـف عنـد عرصـ االحتجـاج, ففـي 

 .الدراسات البالغية اجلديدة نصوص من الشعر احلديث
 )٦٢(. ومن مناحي التجديد يف البالغة وتيسريها

, وبحـث موضـوعاهتا  −١ يف ضـوء إلغاء التقسيم الثالثي وجعـل البالغـة فنـاً واحـداً
املسـتو : الرتابط بني واحد وآخر, وما أشار إليه البالغيون اجلـدد مـن مسـتويات

 .الصويت واملستو الرتكيبي واملستو الداليل
االهتامم باملستو الصويت واأللفاظ ودالالهتا وما فيها من مجال وجرس لـه أثـر يف  −٢

, وهو ما عني به التعبري, وأن يكون البحث يف الفصاحة من صميم املستو الصويت
 .القدماء كابن سنان اخلفاجي وضياء الدين بن األثري

البحث يف اجلملة وأحواهلا وما حيدث فيها من حذف وذكر وتقديم وتأخري وارتباط  −٣
 .اجلمل مما بحثه البالغيون يف موضوع الفصل والوصل

 .البحث يف الفقرة والقطعة األدبية والنص الكامل ما أمكن ذلك −٤
التعبري املختلفة كالتشبيه واالستعارة والكناية وغريها من مباحـث  البحث يف صور −٥

 .علم البيان
 .التقليل من التقسيامت والتفريعات التي يضل الدارس فيها −٦
توحيد املصطلحات واألخذ بأكثرها داللة عـىل الفـن البالغـي, وتـرك التسـميات  −٧

فرعيـة أكثـر مـن املتعددة للفن الواحد, إذ بلغت مصطلحات البالغة األساسية وال
 .ألف مصطلح

                                                 
 .١٥و ١٤مرجع سابق ص − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب )٦٢(



 

تنقية البالغة مما علق هبا من مصطلحات الفالسفة وأهـل املنطـق والعلـوم التـي ال  −٨
الكم, الكيـف, العـرض, اجلـوهر, املـؤمن, الـدهري, : متت إليها بصلة وثيقة مثل

املاهية, التأسيس, املوجبة, السالبة, اللذة, األمل, حرارة احلروف وبرودهتا ورطوبتها 
 .الخ....ها, ويبوست

حتلية البالغة بام استجد ويستجد من دراسات بالغيـة ونقديـة وأدبيـة ومجاليـة ممـا  −٩
 .يرفدها بكل جديد ال هيدم أصوهلا وال يمحو معاملها

ك النفوس قبل أن  − ١٠ االهتامم بعرض الفنون البالغية بأسلوب رفيع يثري املشاعر, وحيرّ
 .ط بالذوق واإلحساس الروحاينينفذ إىل العقول فتدركه, ألن البالغة فن يرتب

اختيار النصوص الرفيعة, وتلمّس البالغة فيام اسـتجد مـن فنـون أدبيـة تعـربّ عـن  − ١١
 .املعارصة

, واالبتعـاد عـن املامحكـة والتحليـل الـذي جيعلهـا  − ١٢ حتليل النصـوص حتلـيالً أدبيـاً
 .طالسم

 توحيد أسلوب التأليف, وعدم االنتقـال مـن أسـلوب إىل آخـر كـام كـان القـدماء − ١٣
ينتقلون إىل أساليب الفالسفة وأهل املنطق عندما يناقشون, وأساليب الفقهاء حـني 
لون القول فيها  .يعللون, وأساليب النحاة حني يعرضون ملباحث علم املعاين, ويفصّ

الدعوة إىل التكامل بني النحو والبالغة, بمعنى أن نضع ما يتصل من موضـوعات « − ١٤
الغـة يف سـنة واحـدة, فاملعـارف يف النحـو النحو بموضوعات علـم املعـاين يف الب

ترافقها يف السنة نفسها دراسة دواعي التعريف والتنكري من علم املعـاين, ومواضـع 
ذكر املبتدأ واخلرب وحذفهام وتقديمهام وتأخريمها ترافقهـا دواعـي الـذكر واحلـذف 
قتهـا مناهجنـ ا ودواعي التقديم والتأخري, حرصاً عىل وحدة املوضـوعات التـي فرَّ

وأساليب تعليمنا تأليفاً وتوزيعاً للموضـوع الواحـد بـني املدرسـني واالمتحانـات 
قت يف عقول الطلبة, ومل يقم يف عقوهلم أهنا مادة واحدة, وأن هلا مجيعاً هدفاً  حتى متزّ



 

 )٦٣(. »واحداً حيسن أن تبلغه ونبلغه
 :التجديد يف جمال إضافة دالالت جديدة لكلامت وعبارات −٥

ات كثـرية منهـا التغـريّ الصـويت والتغـريّ إن اللغة يف س ريورهتا يف الزمان تعرتهيا تغـريّ
ويشمل التغريّ الداليل أمـوراً متعـددة منهـا التوسـع, . النحوي والتغريّ الداليل أو السيامنتي

وذلك يف اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما مل تكن تشمله يف املـايض, والتضـييق أي 
اقتصـاره عـىل يشء معـني مـن بـني أسـامء كـان يشـملها يف املـايض, تقليص نطاق املعنى و

والتحول أي انتقال الكلمة من معنى إىل آخر, واالستعامل املجازي أي حتول يف املعنى قـائم 
عىل املامثلة أو تشابه بني األشياء, واالنحدار الـداليل وهـو داللـة سـلبية جديـدة للمعنـى, 

 )٦٤(. ية للمعنى اجلديدواالرتقاء الداليل وهو داللة إجياب
وير املحافظون أنه من البدهي أن نتقيد بام ورد يف املعاجم من صـيغ, وأن علينـا أن 

, إال إذا نـص النحويـون )ليس من كالم العرب(نرفض ما مل يرد فيها, ولطاملا سمعنا عبارة 
أن  وجـب عليـه) خصـوبة(عىل أن صيغة بذاهتا قياسية, فإذا أراد أحدهم أن يستعمل كلمة 

هل وردت فيه أم مل ترد? مع أن الصيغة عربية خالصة, واملعنـى واضـح, : يبحث يف املعجم
, وال عيب فيها إال أهنا مل تـرد نصـاً يف املعـاجم, مـع أن )اخلصب(وخيتلف عن معنى كلمة 

متناسني أن اللغة أوسع من ) مجعية وجمتمع وجتمع(كلامت كثرية مل يعرفها لسان العرب مثل 
وأن التقيد بام ورد منها يف املعـاجم القديمـة يـنقص قـدرهتا عـىل التطـور والنمـو معامجها, 
 .والتجديد

وجتدر اإلشارة إىل أن تطور داللة املفردات ينطبق عىل كل ما ينطبق عىل اللغـات مـن 
قوانني التطور حيث تتطور داللة املفردات باالنتقال من العام إىل اخلاص, ومن اخلـاص إىل 

                                                 
 .١٢مرجع سابق ص − يف قواعد العربية ومناهجهاتجديد ال − باركالدكتور مازن امل )٦٣(
حلـب  − دار الثريـا للنرشـ − اللغة العربية وثقافة القـرن احلـادي والعرشـين − الدكتور أمحد زياد حمبك )٦٤(

 .٢٢ص ٢٠٠٩



 

واملفردات من أكثر العنـارص اللغويـة . يس إىل املجرد, ومن املجرد إىل احليسالعام, ومن احل
استجابة لدواعي التغيري, ألن داللة املفردات ال يمكن أن تبقى حمصورة بحال من األحوال 
يف أنامط ثابتة من العيش والفكر والثقافة وغري ذلك, فاحلياة تشجع عىل تغريّ املفردات ألهنا 

لتي تؤثر يف املفردات الرتباط احلياة بالزمان واملكان, وما فـيهام مـن التعـدد حتدد األسباب ا
والتنوع والتغري, وهكذا تعمل العالقات االجتامعية واملعطيات احلضارية والبيئات املكانيـة 
ر معناها, أو  املرتبطة مجيعاً بالزمان عىل تغريّ املفردات, فتقيض عىل املفردات القديمة, أو حتوّ

وجود كلامت جديدة, فاألسباب التي تؤدي إىل تغريّ الظواهر ليست يف أي مادة أكثـر هتيئ ل
 )٦٥(.  عدداً وال تنوعاً منها يف هذا املجال

وجيد الدارس مثالً معارصاً يف حياتنا املعارصة وهو وجود كلامت ذاعت ثـم اختفـت 
مل ) يـة, نيشـانأوتومبيل, إلكرتيك, تـرين, كمبيـوتر, كلـوب, حقان(من التداول, فكلامت 

س يف تـاريخ اللغـة, عـىل  تصل إىل مرحلة االستقرار, فغابت عن االستعامل, وصارت تدرّ
سيارة, كهرباء, قطـار, حاسـوب, نـاد, (حني ظهرت كلامت جديدة أكثر شيوعاً واستقراراً 

 )٦٦(. بدالً من تلك الكلامت التي سادت ثم بادت رسيعاً ) وزارة العدل, وسام
يد يف حياتنا املعارصة قبول بعض األلفاظ والعبارات التي مل تـرد ومن اجتاهات التجد

داللتها املعارصة يف املعاجم القديمة, إذ يعمد بعض اللغويني إىل ختطئتها مادامـت مل تـرد يف 
وفيام ييل جمموعة من األلفاظ والعبارات . تلك املعاجم, ويف هذا تضييق عىل التطور اللغوي

بيـة وعلومهـا يف جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق جـواز اسـتعامهلا التي رأت جلنة اللغـة العر
 :والتوصية بإضافة داللتها اجلديدة إىل املعجم, ومنها

 .بمعنى اعتمد عليه واستند إليه) ارتكن إىل اليشء وعليه(جواز استعامل   − 
 .بمعنى جازت عىل أهنا استعامل جمازي) انطلت عليه احليلة أو الكذبة(جواز استعامل   − 

                                                 
 .٣٥٤املرجع السابق ص )٦٥(
 .٣٥٥املرجع السابق ص )٦٦(



 

ع نفسه للتواؤم مع حالـة أو ) تأقلم مع البيئة ونحوه(از استعامل جو  −  بمعنى تكيَّف وطوّ
 .ظرف ما

ومصدره ) بيَّأ(بمعنى املحيط أو الوسط, وجواز استعامل الفعل ) البيئة(جواز استعامل   − 
 .بمعنى جعل اليشء مالئامً للبيئة) تبيئة(

 .طى أو أثمرومشتقاهتا بمعنى أع) أنتج واملنتجات(جواز استعامل   − 
م وتأزيم(جواز استعامل   −   .بمعنى إحداث أزمة أي الشدة والضيق) أزّ
بمعنى األسبقية واألفضلية واألحقية, والتفريق ) األوىل(من ) األولوية(جواز استعامل  − 

 .فهي من األوىل) األوليَّة(بينها وبني 
ــتعامل   −  ــواز اس ــخَّ (ج ــاخ) ب ــل بخَّ ــن مث ــل م ــتقات الفع ــائر مش , وس ــى رشّ  بمعن

اخة  .الخ...وبخَّ
 .بمعنى البدء) البداية(جواز استعامل   − 
ر(جواز استعامل   −  غ وعلَّـل(بمعنـى ) برَّ , وإضـافة هـذه الداللـة إىل مـادة بـرر يف )سـوَّ

 .املعجم
بمعنى أخـذ مـاالً مـن أحـدهم أو اسـتغلَّه دون رضـاه بوسـاطة ) ابتزَّ (جواز استعامل   − 

 .التهديد أو التخويف أو الرتغيب
 .بمعنى متعطّل عن العمل) البطّال(تعامل جواز اس  − 
 ).اهتمّ به ورعاه, وأخذ به, ونارصه واعتمده(بمعنى ) تبنّى اليشء(جواز استعامل   − 
بمعنـى ) باهـت(بمعنى شحب وفقد ملعانه وزهوه, وكذا ) هبت اللون(جواز استعامل   − 

 .شاحب وفاقد اللمعان
 ).باالت(ستعملة ومجعها بمعنى حزمة من الثياب امل) البالة(جواز استعامل   − 
ن وتثمني(جواز استعامل   −  ر وتقدير ثمـن اليشـء, وإيـالء أمهيـة وتقـدير ) ثمَّ بمعنى قدّ

 .لليشء
بمعنى نبَّت البذر يف مكان لينقله إىل مكان آخر, وبمعنى غـرس ) شتل(جواز استعامل   − 



 

ـتلة, و(نبتة صغرية بعد نقلها من منبتها, وكذا ما يؤخذ من الفعـل مـن مثـل  ـتول, شَ شُ
تَل شْ  ).ومَ

ب ويتوجب(جواز استعامل   −   .وجب وجيب: بمعنى حتتّم ولزم, واألوىل أن يقال) توجّ
بمعنى إنجاز عمل بوساطة اآللة عامة واحلاسـوب خاصـة دون ) أمتتة(جواز استعامل   − 

 ).أمتت(تدخل اإلنسان, وجواز استعامل الفعل 
 .بمعنى احلُلَّة) البدلة(جواز استعامل   − 
 .أي توقى برتس ونحوه مما يتوقى به) ترتَّس(بمعنى ) مترتس(عامل جواز است  − 
د ومجّد وتربيد وجتميد(بمعنى ) ثلّج وتثلج(جواز استعامل   −   ).برَّ
بَل(جواز استعامل   −  بمعنى خلط الرتاب أو الرمل ونحومها باملاء, واستعامل مشتقاته ) جَ

ْبَل وجبّالة(مثل   ).جمَ
جابه اجليش : جه األمر وقابله بالقوة والشدة, كأن يقالبمعنى وا) جابه(جواز استعامل   − 

 .عدوه
بمعنى لوحة فنية تعلّق عىل اجلـدار للزينـة, وجـواز اسـتعامل ) جدارية(جواز استعامل   − 

 .جملة جدارية أي معلَّقة عىل اجلدار
ـذ ) جدول(جواز استعامل   −  بمعنى عرض تفاصيل موضوع ما يف جداول, أو بمعنـى نفَّ

د, وجواز استعامل مصدره أشياء وفق نظا  ).جدولة(م حمدَّ
ر(جواز استعامل   −  ل) جتذّ  .بمعنى تثبّت وتأصّ
 .بمعنى طريقة الترصف يف شأن ما) إجراء(جواز استعامل   − 
ها(جواز استعامل   −  , بمعنى ردم اهلوة )اجلرس والتجسري(ومصدرهيام ) جرس اهلوة وجرسَّ

 .وإزالة اخلالف
ل(جواز استعامل   −   .جال يف البالد وطاف هبابمعنى ) جتوَّ
بمعنى جملس الوزراء, ورئيس احلكومة بمعنى رئيس جملـس ) احلكومة(جواز استعامل   − 

 .الوزراء



 

 .بمعنى احلياد) احلَيَدة(جواز استعامل   − 
 .والفعل دردش بمعنى الكالم يف أمور متنوعة بغرض التسلية) دردشة(جواز استعامل   − 
 .بمعنى عاش يف جيله) جايله(بمعنى عارص, و) جايل(جواز استعامل   − 
ل وأحب) حبّذ(جواز استعامل   −   .ومشتقاته بمعنى فضَّ
ب(جواز استعامل   −   )٦٧(. بمعنى انفعل مغضباً ) عصَّ
طاملا ترددت شكو مـن حتيـز اللغـة العربيـة للمجتمـع : التجديد يف جمال اجلنوسة −٦

 .الذكوري, وذلك يف إسباغ السامت اإلجيابية للرجل, والسلبية للمرأة
دوا أمثلة عىل هذا التحيز من مثل حيّ للذكر وحيّة لألنثى, ومصـيب للـذكر : وطاملا عدَّ

ومصيبة لألنثى, وقاضٍ للذكر وقاضية لألنثى, وهـاوٍ للـذكر وهاويـة لألنثـى, ونـازل 
 .الخ... للذكر ونازلة لألنثى

ملنـاهج إىل تنقيـة ا) اليونسـكو(ولقد دعت املنظمة الدولية للرتبية والعلـوم والثقافـة 
الرتبوية يف الدول األعضاء من اجلنسوية أو اجلنوسة حيث تصور املرأة يف بعض املناهج عىل 
أهنا ضعيفة وشاكية وغبية يف حني يصور الرجل عىل أنه قوي وذكي, وتسلّط األضواء عـىل 

الـخ يف حـني يبـدو الرجـل يف ...أعامل املرأة يف البيت من تنظيف وخياطة وطهـي للطعـام
 .رئاً وكاتباً الصورة قا

ومن رضوب التجديد يف هذا املجال إجازة تأنيث أسامء املناصب مثل رئيس ورئيسة, 
, وهذا التوجه  )٦٨(وعضو وعضوة, وعميد وعميدة, وأستاذ وأستاذة, فتلحق هبا تاء التأنيث

مطلب حق يف عرص انتفت فيه الفروق بـني البنـني والبنـات مـن حيـث القـدرات العقليـة 
 .رضوب اإلبداع والذكاء وسائر
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 :التجديد يف جمال املعاجم  −٧
غنــي عــن البيــان أن للتقانــة دوراً كبــرياً يف التجديــد اللغــوي, وذلــك بتــوفري الكتــب 
اإللكرتونيــة وخدمــة املعلومــات عــرب خطــوط االتصــاالت اهلاتفيــة, وعــرب الشــابكة 

ري , وتوفري برامج ملعاجلة النصـوص واملعطيـات والصـور والرسـوم, وتـوف)اإلنرتنت(
 .الخ....الربيد اإللكرتوين, وبرامج املحادثة بالشابكة, 

فتـتجىل يف  )٦٩(أما أوجه االسـتفادة مـن التقانـات احلديثـة يف جتديـد املعجـم العـريب
املضمون من حيث األمثلة والشواهد والداللة واملرتادفات واألضداد واملعلومات الرصفية 

رتاكيب اللغوية, وتبيـان الفـروق اللغويـة يف املتعلقة باملفردات والعبارات االصطالحية وال
املعاين, وتوفري الفوائد اللغوية نحواً ورصفاً وبالغة, وتبيان أكثر األسامء مصاحبة للصفات, 
وأكثر الصفات مصاحبة لألسامء, وأكثر األفعال مصاحبة لألسامء, وأكثر األسامء مصـاحبة 

ن أشهر املصطلحات العلميـة املتداولـة يف لألفعال, إضافة إىل تبيان األخطاء الشائعة, وتبيا
 .الخ....مجيع ميادين املعرفة

 :التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها −٨
أن ثمة سباقاً مرهقاً بـني حتـديث اللغـة مـن  )٧٠(ير املفكر الدكتور قسطنطني زريق 

جهة, وتصميم مهمتها يف جماراة ذلـك التطـور مـن جهـة أخـر, وجيـد يف ذلـك صـعوبة 
أما الصعوبة الداخلية . ناجتة عن تسارع تطور العلم وتكاثر حمدثاته يف مجيع احلقول خارجية

فرياها متمثلة يف تعثر قضية تيسري قواعد اللغة العربية من جهة, ويف قلة العناية التـي بـذلتها 
السلطات الرتبوية يف البلدان العربية يف تدريب معلمي اللغة وتثقيفهم, ألن املعلم ال املنهج 
وال الكتاب, وال املقررات, هو مبعث العملية الرتبوية, ولو يؤهل فكراً وثقافة فإنـه حيبـب 
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طالبه هبذه اللغة ويقرهبا من مداركهم, ويشيع يف نفوسهم الرغبة يف إتقاهنا والتمتـع بغناهـا 
 .وغنى ثرواهتا

رتقـاء والواقع كام يذهب إليه الدكتور قسطنطني يؤكـد أن للمعلـم دوراً كبـرياً يف اال
باللغة والتمكني هلا, فعىل طريقته يف العملية التعليمية التعلمية يتوقف جذب الطلبة إىل املادة 
وحتبيبهم هبا إذا كانت تتسم باملنهجية واليرس والرفق, واملعلـم ال يعلّـم بطريقتـه فحسـب, 

وكـم ! ه وإنام بام يرضبه لطلبته من مثل أعىل وقدوة حسنة, وكم من معلّم حبّب طلبته بامدتـ
ر طلبته من مادته بسبب سوء ترصفه ونأيه عن األصول الرتبوية   !من معلّم نفّ

 )٧١(:  ولقد جتلّت مناحي التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها فيام ييل
 :االنتقال من التحفيظ والتسميع والتلقني إىل التمهري −١

حلقـائق واألحكـام كانت الرتبيـة التقليديـة تنظـر إىل اللغـة عـىل أهنـا جمموعـة مـن ا
, ومـا عـىل املـتعلم إال أن حيفظهـا  والقواعد, وما عىل املعلـم إال أن يلقنهـا للمـتعلم تلقينـاً

 .ويستظهرها, وبقدر درجة حفظه هلا يعد متمكناً من اللغة يف ضوء هذه الرؤية
وهذه الطريقة النمطية يف تعليم اللغة أحالت اللغة إىل قوالب جامدة ال حياة فيها وال 

إال أن الرتبية املعارصة رأت أن تعليم اللغة . ح, وحرمت املتعلمني من املشاركة والتفاعلرو
هو كتعلم أي عادة من العادات التـي يكتسـبها املـرء يف حياتـه, إال أن الوصـول إىل العـادة 
يسبقه تعلّم املهارة, واملهارة هي األداء املتقن القائم عىل الفهـم وعـىل االقتصـاد يف الوقـت 

, واملهارات اللغوية هي أربـعوامل وممـا . املحادثـة واالسـتامع والقـراءة والكتابـة: جهود معاً
يساعد عىل تكوين املهارة اللغوية املامرسة والتكرار, عىل أن يكون هـذا التكـرار مبنيـاً عـىل 
الفهم, وعىل أن يكون املرشف عىل تعليم اللغة وتعلمها أنموذجاً ومثـاالً يف ممارسـة اللغـة, 

 أن يتبع أسلوب التعزيز يف أثنـاء أداء املـتعلم وممارسـته, وأفضـل أنـواع التعزيـز هـو وعىل
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التعزيز الـداخيل عنـدما حيـس املـتعلم باملتعـة والرسـور يف ممارسـة اللغـة, ويدفعـه ذلـك 
ن لديـه مهـارة الـتعلم  , وتتكـوّ اإلحساس إىل تكرار املامرسة حباً وشغفاً ال خوفاً وال طمعاً

 .أساس للتعلم املستمر الذايت الذي هو
 :التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة −٢

ثمة تدرج يف تقديم املهارات اللغوية, إذ مـن األسـاليب التـي كانـت تتبعهـا الرتبيـة 
التقليدية أن تبدأ بتعليم القراءة والكتابة فوراً دون أن يسبق ذلك عمليـة هتيئـة, أمـا الرتبيـة 

كون هناك تدرج يف تقديم املهارات اللغويـة, وذلـك بـأن يبـدأ بتعلـيم املعارصة فرت أن ي
املحادثة واالستامع أوالً, ومن ثم ينتقل إىل تعليم القراءة والكتابة, وهـذا األسـلوب يسـاير 
مراحل الطفولة نفسها, كام يساير املراحل التي مرت هبا املجتمعات البرشية, إذ من املعروف 

, أن الطفل يفهم بعض األلف اظ قبل أن ينطق هبا, فاالستامع أوالً, ويأيت الكالم الشفهي ثانياً
 .فالقراءة والكتابة ثالثاً 

وهذه الطريقة حتقق نوعني من التهيئة أوالمهـا صـوتية وتتمثـل يف تـذليل صـعوبات 
النطق والتمرين عـىل سـامع األداء اللغـوي والنـربة الصـوتية فتـألف آذان األطفـال اللغـة 

وأما التهيئة الثانية فهي نفسية, إذ إن املحادثة تعمل عـىل إزالـة اخلـوف, . اوأنامطها وصيغه
 .وتكرس حدة اخلجل واالنطواء عند األطفال

 :استعامل األلعاب اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية −٣
لأللعاب اللغوية فوائد يف تزويد املتعلمني باملعلومات واخلربات وتنمية قدراهتم عـىل 

لقدرة املكانية والعددية واللغوية وإغناء خياهلم, وتنمية مهاراهتم, وزيادة الرصيد التفكري كا
 .اللغوي لدهيم, وتنمية التعبري عن النفس والتوجه إىل اآلخرين, استامعاً وحمادثة

 :تعليم اللغة من خالل قوالبها وبناها ال من خالل مفرداهتا −٤
ير اللسانيون املعارصون أن تعليم اللغة ال يكون من خالل مفرداهتا بل مـن خـالل 
بناها وتركيباهتا املتجانسة, وهذه البنى والرتاكيب هي التي ينبغي أن يركـز عليهـا يف تعلـيم 
اللغة وتعلمها دون الدخول يف املصطلحات النحوية يف املراحل األوىل من تعلـيم اللغـة, إذ 



 

ف املفردات من خالل قالب واحد أو بنية واحدة, والطفـل نفسـه يسـتخدم يمكن تعلم آال
ويف عملية االرتقاء من القوالب التي . الكثري من الرتاكيب والبنى اللغوية بصورة ال شعورية

يستخدمها الطفل ال شعورياً يقوم املعلم بمساعدته عىل اإلدراك والفهم, واالنتقال بـه مـن 
 )٧٢(. من الال إدراك العفوي إىل الفهم واإلدراكالالشعور إىل الشعور أي 

 :استعامل التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة وتعلمها −٥
أما التجديـد الـذي حصـل يف هـذا . مل يكن هذا معروفاً من قبلُ يف تعليم اللغة وتعلمها

حادثة عرب , واالتصال الكتايب بامل)اإلنرتنت(املجال فيتمثل يف توفري مواقع تعليمية عىل الشابكة 
الشابكة, واالتصال الشفهي بني املتعلمني واملعلمني يف أي وقت ومـن أي مكـان, واالتصـال 
البرصي باستخدام عرض الرسوم والصور واألفالم الرقمية ومشـاهدة اآلخـر, واملشـاركة يف 

يمية مؤمترات الفيديو عن بعد ملناقشة القضايا اللغوية والتعليمية, وعرض أنشطة املتعلمني التعل
والثقافية عىل أهنا أحد أساليب التعلـيم احلديثـة, واسـتخدام الصـحف اإللكرتونيـة لعـرض 

 .إبداعاهتم, وتقديم خدمة تعدد املصادر التعليمية وتوفريها باالتصال املبارش
والتجديد يف جمـال طرائـق تعلـيم اللغـة وتعلمهـا يركـز عـىل احلاسـوب والشـابكة 

ءة األساسـية واملتقدمـة بـدءاً مـن مهـارة متييـز احلـروف لتنمية مهـارات القـرا) اإلنرتنت(
والكلامت إىل استيعاب النصوص األدبية وتنميـة الرصـيد اللغـوي ومهـارة انتقـاء الكتـب 

 .والبحث عن املعلومات وزيادة رسعة القراءة
وداعاً قراءة املطالعة والتلقي السلبي واالقتصـار «: وثمة صيحات تنطلق حالياً لتقول

ص, ومرحباً بقـراءة التفاعـل واإلبحـار والسـيولة الرمزيـة النصـهار املكتـوب عىل النصو
 )٧٣(. »واملرئي واملسموع يف وسائل الوسائط املتعددة
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 :الرتكيز عىل وحدة اللغة والتكامل بني مهاراهتا −٦
كانت طرائق تعليم اللغة وتعلمها من قبل تعمل عىل جتزئة اللغة وتفكيك أوصاهلا إىل 

أمـا الطرائـق . ري وبالغة وعروض, مع ختصـيص كتـاب لكـل فـرع منهـاقراءة ونحو وتعب
اجلديدة فتنظر إىل اللغة عىل أهنا وحدة متكاملة, وأن التدريب عىل مهاراهتا جيـري يف ضـوء 
النص املتكامل, وأن تعليم القواعد النحوية ليس غاية يف حدّ ذاته وإنام هـو وسـيلة لتقـويم 

ل, كام أن تعلـيم القواعـد اإلمالئيـة مـا هـو إال وسـيلة القلم واللسان من االعوجاج والزل
لتقويم القلم من األخطـاء, وأن القـراءة والنصـوص وسـيلتان لتزويـد املـتعلم بـاملفردات 
والقوالب اللغوية واملعاين والفكر والصور واألخيلة واالجتاهات والقيم لتوظف بعد ذلـك 

 .يف التعبري والتواصل
 :تيار املادةالرتكيز عىل الوظيفية يف اخ −٧

وجتىلّ التجديد يف هذا املجال بأن تتخريّ املادة اللغوية يف املناهج التعليمية يف ضوء مبدأ 
الشيوع والتواتر, فام كثر استعامله يف احلياة عدّ وظيفياً ينبغي الرتكيز عليه, وما قـلّ اسـتعامله 

والنحو الوظيفي طـريقيهام عدّ ثانوياً يرتك للمراحل الالحقة, ومن هنا شقّ التعبري الوظيفي 
 .إىل بناء املناهج اللغوية

 :اعتامد أسلوب األمتتة يف االختبارات −٨
كانت الطريقة التعليمية من قبلُ تركز عىل أسئلة املقال يف قياس األداء اللغوي, إال أن 
ز عىل استعامل األمتتة واألسئلة املوضوعية التي تقـيس األداء دون  التجديد يف هذا املجال ركّ
االعتامد عىل أسئلة املقال, ويقـوم املعلّـم بتصـحيح اختباراتـه بطريـق احلاسـوب, وغـدت 

أمـام اإلجابـة ) X(أمام اإلجابة الصحيحة, وإشـارة ) (األسئلة تعتمد عىل وضع إشارة 
 .الخ...اخلاطئة, وعىل االختيار من متعدد, وعىل التكملة بكلمة أو مجلة



 

 خـاتـمـة − رابعاً 
 :يف رحاب التجديد يف لغتنا العربية نسألبعد هذه اجلولة 

هل حقق دعاة التجديد ما كانوا يطمحون إىل إنفاذه يف املنظومة اللغوية نحواً ورصفـاً 
لـوا لـه يف اعـتامد الطرائـق الرتبويـة  وبالغة وداللة? وهل حقق معلمو اللغة ما كانوا قد أُهّ

 احلديثة يف تعليم اللغة وتعلمها?
سئلة تدفع بنا إىل االعرتاف بأن ثمة جهـوداً بـذلت يف رحـاب إن اإلجابة عن هذه األ

ومع تقديرنا هلذه اجلهود فإن لغتنا العربية تتسم بسامت إجيابيـة يف . التجديد اللغوي كام رأينا
أصواهتا وحروفها ومفرداهتا وإجيازها وإعراهبا ودقة التعبري فيها, وذلك كله يـدفع بأبنائهـا 

 .عليها إىل االعتزاز هبا واحلفاظ
بيد أن املبتكرات احلضارية وتطور العلوم والتدفق املعريف يسري يف هذا العامل بخطوات 
رسيعة ال يمكن اللحاق هبا دون جهود خمططة ومربجمة ومدروسة, وهو أمر مازلنا مقرصين 
فيه إن يف نطاق اجلامعات أو يف نطاق جمامع اللغة العربية, أو يف مراكز البحوث العلمية عىل 

كام أن تعليم اللغة العربية إن ألبنائها أو لغري أبنائها مازال حيتـاج إىل جهـود . لصعيد العريبا
كبرية ترتقي هبذا التعليم والتعلم إىل مصاف تعليم اللغات األجنبية عىل الصعيد العـاملي, إذ 

م خيطـو مايزال التعليم اإللكرتوين يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمهـا أو يف جمـال املعـاج
خطواته األوىل, وهو يف أمس احلاجة إىل التفعيل واالهتامم مواكبة لروح العرص, عرص العلم 

 ).التكنولوجيا(والتقانة 
إن لنـا يف هـذه اللغـة التـي «: ولكم كان الدكتور طه حسني مصيباً يف رأيه عندما قال

مـن احلـق علينـا أن  نتكلمها ونتخذها أداة للفهم واإلفهام حظاً جيعلهـا ملكـاً لنـا, وجيعـل
نضيف إليها ونزيد فيها كلام دعت إىل ذلك احلاجة, وقضت رضورة الفهم واإلفهام, أو كلام 
دعا إليه الظرف الفنـي, ال يفيـدنا يف ذلـك إال قواعـد اللغـة العامـة التـي تفسـد اللغـة إذا 

, أو  تـدخل جاوزناها, فليس ألحد أن يمنعك أو يمنعني أن تضيف إىل اللغة لفظـاً جديـداً
فيها أسلوباً جديداً مادام هذا اللفظ, أو هذا األسلوب ليس من شـأنه أن يفسـد أصـالً مـن 



 

 )٧٤(. »أصول اللغة, أو خيرج هبا عن طريقها املألوفة
ذلك هو الرأي الصواب, وما عىل أبناء األمة إال أن يكونوا جـديرين هبـذه اللغـة التـي 

فها رب العاملني بأن أنزل رسالته هبا, وعـ ـدة رشَّ املني عـىل االعتـزاز هبـا والتمكـني هلـا موحِّ
دة عىل الصعيد القومي ويف ميادين احلياة كافة إعالماً وتواصالً وتراسالً وتعل امً وتأليفاً يوموحَّ

الخ, وإغناءً هلا باملصطلحات اجلديـدة, مـع األخـذ باحلسـبان أن ...ونرشاً وترمجة منها وإليها
دة وطيّعة, وتستجيب لكلّ  ما هو جديد نافع, وال ينهض بذلك إال أبناؤها الغيورون  لغتنا والّ

 .عليها ذوو اإلرادة القوية واإليامن العميق بمكانتها ودورها عىل مجيع الصعد

                                                 
 .١٩٧٤سنة  ٢٩: ٣الطبعة التاسعة,  − القاهرة − دار املعارف − ديث األربعاءح − الدكتور طه حسني )٧٤(



 

 ومراجعه مصادر الفصل
 

 .١٩٥١ − القاهرة − جلنة التأليف والرتمجة والنرش − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى − ١
 − القـاهرة − دار املعـارف بمرصـ − العـريبجتديد النحـو  − إبراهيم مصطفى وآخرون − ٢

١٩٥٨. 
القاهرة  − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي − ٣

١٩٤٧. 
 − حتقيـق عبـد الكـريم خليفـة − كتاب الواضـح − أبو بكر الزبيدي االشبييل النحوي − ٤

 .٢٠١١عامن  − مطبعة دار جليس الزمان للنرش والتوزيع
 − حتقيـق كـوركيس عـواد − كتـاب التفاحـة يف النحـو − نحاس النحـويأبو جعفر ال − ٥

 .١٩٦٥مطبعة العاين  − بغداد
حتقيـق ورشح عبـد السـالم  − رسـائل اجلـاحظ − أبو عثامن عمرو بن بحـر اجلـاحظ − ٦

 .١٩٧٣القاهرة  − مكتبة اخلانجي − هارون
فتيش جمموعة املحارضات التي ألقيت يف مؤمتر م − االجتاهات احلديثة يف النحو العريب − ٧

 .١٩٥٨القاهرة  − دار املعارف − اللغة العربية
تيسـري تعلـيم اللغـة  − سـجل نـدوة اجلزائـر − احتاد املجامع اللغوية العلميـة العربيـة − ٨

 .١٩٧٧ − القاهرة − العربية
دار الثريـا  − اللغة العربية وثقافة القرن احلـادي والعرشـين − الدكتور أمحد زياد حمبك − ٩

 .٢٠٠٩حلب  − للنرش
 .١٩٥٢القاهرة  − الطبعة الثالثة − األسلوب − لشايبالدكتور أمحد ا − ١٠
 .٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − مدخل إىل فقه اللغة العربية − الدكتور أمحد حممد قدور − ١١
املؤمتر السنوي السابع ملجمـع اللغـة العربيـة  − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب − ١٢

 .٢٠٠٨بدمشق 



 

 .٢٠٠٥ − دار الساقي − املحيط األسود − أدونيس − ١٣
 .١٩٣٧القاهرة  − فن القول − اخلويلأمني  − ١٤
كـانون  ٣٠٠ملف أفكار العـدد  − اللغة العربية وهوية األمة − الدكتور جعفر العقييل − ١٥

 .٢٠١٤الثاين 
حتقيق حممـد حمـي  − رشح قطر الند وبل الصد − مجال الدين بن هشام األنصاري − ١٦

 .١٩٦٣القاهرة  − مطبعة السعادة − الدين عبد احلميد
األنـدلس  − شربا − مرص − صوص يف علم النحو والرصفن − حسن خريي املنشاوي − ١٧

 .٢٠١٠القاهرة  − اخلرضاء للنرش والتوزيع
مديريـة إحيـاء الـرتاث القـديم  − مقدمـة يف النحـو − خلف بن حيان األمحر البرصي − ١٨

 .١٩٦١دمشق  − بوزارة الثقافة السورية
 .١٩٣٧ − القاهرة − مفتاح العلوم − رساج الدين يوسف بن أيب بكر السكاكي − ١٩
 .١٩٨٢القاهرة  − دار املعارف − جتديد النحو − تور شوقي ضيفالدك − ٢٠
القـاهرة  − الطبعة الثانيـة − مبادئه وإجراءاته − علم األسلوب − الدكتور صالح فضل − ٢١

١٩٨٥. 
 .١٩٧٤ − ٩ط − دار املعارف بالقاهرة − حديث األربعاء − الدكتور طه حسني − ٢٢
 ).٢١(العدد  − بريوت − جملة اآلداب − يرسوا النحو والكتابة − الدكتور طه حسني − ٢٣
املجلـس  − مغالطـة التأثيـل يف كتـاب املغالطـات املنطقيـة − الدكتور عادل مصـطفى − ٢٤

 .٢٠٠٧القاهرة  − األعىل للثقافة
 .١٩٨٢تونس  − األسلوبية واألسلوب − الدكتور عبد السالم املسدي − ٢٥
مطبعـة  − األسـاليب اإلنشـائية يف النحـو العـريب − الدكتور عبد السالم حممد هارون − ٢٦

 .١٩٥٩القاهرة  − ةالسنة املحمدي
 .١٩٦٩القاهرة  − دار املعارف بمرص − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم − ٢٧
دار املنهـاج  − العوامـل املئـة − عبد القادر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين الشافعي − ٢٨



 

 .٢٠٠٩جدة  − للنرش والتوزيع
دين عبـد حتقيق حممد حمي ال − رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك − عبد اهللا بن عقيل − ٢٩

 .١٩٥٤القاهرة  − مطبعة السعادة − احلميد
 − دار املعـارف − النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيـة − عيل اجلارم ومصطفى أمني − ٣٠

 .ت. د. القاهرة 
حتقيـق أمحـد عبـد السـتار اجلـواري  − املغرب − عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور − ٣١

 .١٩٧٢بغداد  − وعبد اهللا اجلبوري
وزارة  − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − ألدباء يف مستقبل اللغة العربيةفتاو كبار الكتاب وا − ٣٢

 .٢٠٠٣دمشق  − الثقافة السورية
مـن قـرارات اللجنـة يف  − جلنة اللغة العربية وعلومها بمجمع اللغة العربيـة بدمشـق − ٣٣

 .٢٠١٥− ٢٠٠٩األلفاظ واألساليب 
ر السـنوي املـؤمت − التجديد يف قواعد اللغة العربية ومناهجهـا − الدكتور مازن املبارك − ٣٤

 .٢٠٠٨السابع ملجمع اللغة العربية بدمشق 
جملـة املجمـع العلمـي  − رأي يف إصالح قواعد اإلمـالء العـريب − حممد هبجة األثري − ٣٥

 .١٩٦٥املجلد الرابع  − العراقي
العـدد  − ملـف أفكـار − اللغة العربية وجمتمـع املعرفـة − الدكتور حممد فؤاد احلوامدة − ٣٦

٢٠١٤ − ٣٠٠. 
 .١٩٧٦القاهرة  − دار املعارف بمرص − العربية املعارصة − نيالدكتور حممد كامل حس − ٣٧
اهليئـة  − أساسيات القواعد النحويـة مصـطلحاً وتطبيقـاً  − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٣٨

 .٢٠١٠دمشق  − العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة السورية
 أسس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة يف مـنهج − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٣٩

جامعـة عـني  − رسالة دكتوراه غـري منشـورة − تعليم اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية
 .١٩٧٢القاهرة  − كلية الرتبية − شمس



 

تطـوير منـاهج القواعـد النحويـة وأسـاليب التعبـري يف  − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٤٠
 − لعلـوماملنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة وا − مراحل التعليم العام يف الوطن العريب

 .١٩٨٧تونس 
املـؤمتر  − التجديد يف جمال تعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٤١

 .٢٠٠٨ − السنوي السابع ملجمع اللغة العربية بدمشق
 .١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٤٢
 .١٩٥٦القاهرة  − مشكالت اللغة العربية − حممود تيمور − ٤٣
 .اجلزء التاسع − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة − حممود تيمور − ٤٤
املؤمتر السنوي السابع  − دور التقانات احلديثة يف جتديد املعجم العريب − مروان البواب − ٤٥

 .٢٠٠٨ملجمع اللغة العربية بدمشق 
 .٢٠١٦دمشق  − دار البشائر − قواعد اإلمالء − جممع اللغة العربية بدمشق − ٤٦
املـؤمتر  − ئل النهوض باللغة العربية وتيسري قواعـدها وكتابتهـاوسا − مصطفى جواد − ٤٧

 .١٩٥٦ − األول للمجامع اللغوية العلمية بدمشق
كشـف الظنـون عـن أسـاليب الكتـب  − مصطفى بن عبد اهللا الشهري بحاجي خليفة − ٤٨

 .ت. د − دار إحياء الرتاث العريب − والفنون
ح الدكتور حممـد أسـعد مراجعة وتنقي − جامع الدروس العربية − مصطفى الغالييني − ٤٩

 .١٩٩٨ − املكتبة العرصية − بريوت − النادري
تطـوير منـاهج تعلـيم الكتابـة واإلمـالء يف  − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم − ٥٠

 .١٩٨٧تونس  − مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
ومراجعة حتقيق ياسني حممود  − املصباح يف علم النحو − نارص بن أيب املكارم املطرزي − ٥١

 .١٩٩٧بريوت  − دار النفائس − وتقديم الدكتور مازن املبارك
 .٢٠٠٦القاهرة  − دار العني للنرش − تقانة املعلومات والثقافة − الدكتور نبيل عيل − ٥٢
مكتبـة وزارة الرتبيـة  − تقرير جلنة تيسري قواعد اللغة العربية − وزارة املعارف املرصية − ٥٣



 

 .١٩٣٨القاهرة  − )٢١٦نحو (علوم عربية  − والتعليم يف القاهرة
املـؤمتر السـنوي  − قواعد اإلمالء يف ضـوء جهـود املحـدثني − الدكتور حييى مريعلم − ٥٤

 .٢٠٠٨ − السابع ملجمع اللغة العربية بدمشق
 − ملـف أفكـار − من سبل احلفاظ عىل اللغة العربية وتنميتهـا − الدكتور يوسف بكار − ٥٥

 .٢٠١٤كانون الثاين  − )٣٠٠(العدد 



 الفصل الرابع
 اللغوي التنسيق

 
 :حمتويات الفصل

 

 التنسيق يف جمال التخطيط اللغوي: أوالً 
 التنسيق املعياري اللغوي: ثانياً 
 التنسيق يف استعامل الرموز العلمية: ثالثاً 

 التنسيق يف جمال الصناعة املعجمية: رابعاً 
 التنسيق يف وضع املصطلحات العلمية العربية: خامساً 
 طلحاتالتنسيق بني بنوك املص: سادساً 
 التنسيق يف املنظومة الرتبوية: سابعاً 

 التنسيق يف املنظومة اإلعالمية: ثامناً 
 )اإلنرتنت(التنسيق اللغوي عىل الشابكة : تاسعاً 
 التنسيق بني مجعيات محاية اللغة العربية: عارشاً 

 



 

 التنسيق اللغوي
 

يـةً وخطـة طاملا عقدت مؤمترات وندوات عىل الصعيد العريب للبحث يف التعريب أمه
ه املؤمترون واملنتدون توصيات إىل اجلهات املعنية للعمل عـىل  وإجراءات عملية, وطاملا وجّ
إنفاذها, وطاملا وجدنا أنفسنا بعد ميض ما يزيـد عـىل نصـف قـرن عـىل عقـد املـؤمتر األول 

ندور يف حلقة مفرغة, إذ إن أغلب التوصيات التـي خلـص  ١٩٦١للتعريب يف الرباط عام 
ك املؤمتر ما تزال غري منفذة, وما تزال تتكرر يف مؤمتراتنا ونحن يف العقد الثـاين مـن إليها ذل

 .األلفية الثالثة
املوجز جلميع قضايا التعريـب, وهـي متعـددة ومتشـعبة  ولن أعرض يف هذا الفصل

ومتداخلة, وإنام سأقف عىل عدد من القضايا التنسيقية امللحة, ذلك ألن عـدم التنسـيق هـو 
ي إىل الفوىض والتشتت والتخبط واالرجتال, يف حني أن التنسيق هو الذي يـؤدي الذي يؤد

إىل النجاح يف أي عمل من األعامل مادام يشمل التنظـيم والتكامـل والتـزامن يف أداء ذلـك 
 .العمل الرامي إىل حتقق غايات معينة

يـة والتعريب الذي نقصده يف هذا العرض ال يقترص فقط عىل ترمجـة النصـوص األجنب
ونقلها إىل العربية وتعليم العلوم األجنبية بالعربية, وال يقترص فقط عىل إجياد مقابالت عربيـة 
لأللفاظ األجنبية لتعميم العربية واستخدامها يف ميادين املعرفة, وإنام يعني بمفهومـه الشـامل 

وإعالمـاً  سريورة اللغـة العربيـة وسـيادهتا وانتشـارها يف مجيـع منـاحي احليـاة تعلـيامً وإدارة
 .وتواصالً ويف مجيع قطاعات التنمية الشاملة واملستدامة أداء سليامً عىل األلسنة واألقالم

أما القضايا التنسيقية امللحة يف مسرية التعريب فتتمثل يف رضورة التخطيط اللغوي يف 
ضوء السياسة اللغويـة والقـرار السـيايس امللـزم والتنسـيق املعيـاري اللغـوي, ويف وضـع 

صطلحات العلمية العربية, والتنسيق بني بنوك املصطلحات, ويف جمال الصناعة املعجمية, امل
والتنسيق يف النظام التعليمي العريب, واإلعالم اللغـوي العـريب, ومعاجلـة الرمـوز العلميـة 

 .والوضع اللغوي عىل الشابكة, وبني مجعيات محاية اللغة العربية



 

 :ن هذه اجلوانبوفيام ييل فكرة موجزة عن كل جانب م
 التنسيق يف جمال التخطيط اللغوي −أوالً 

غني عن البيان أن التخطيط اللغوي يوضع يف ضوء السياسـة اللغويـة, وأن السياسـة 
اللغوية غائبة عىل الصعيد العريب, إذ ما يزال الرتدد واإلمهال والتسـويف حاصـالً يف إنفـاذ 

لتوجيه بمطالبة احلكومات العربيـة بإنفـاذ التعريب يف اجلامعات العربية عىل الرغم من أن ا
التعريب يف اجلامعات وغريها قد وضعت يف مؤمتر التعريب األول الذي عقد يف الرباط عام 

, وها هو ذا قد مرّ عىل هذه التوصية ما يزيد عىل نصف قرن, وهي ما تـزال تـرتدد يف ١٩٦١
مؤمتراً كـان آخرهـا مـؤمتر  مؤمترات التعريب كافة التي عقدت بعد ذلك, وعددها اثنا عرش

املـايض,  ٢٠١٣مـن عـام » ترشين الثـاين«التعريب الثاين عرش يف اخلرطوم يف شهر نوفمرب 
والكل يقرُّ بأن إنفاذ التعريـب ال حيسـمه إال قـرار سـيايس, إال أن ضـعف اإلرادة, وفتـور 

الد الذي يـنص االنتامء, يسيطران عىل الزعامء السياسيني فإذا قسمهم عىل احرتام دستور الب
عىل أن اللغة الرسمية املعتمدة هي اللغة العربية, قد كان يف منأ عن رغبة اجلامهري العربيـة 
يف مجيع البلدان العربية يف أن تكون لغة قرآهنم وقوميتهم وهويتهم وتراث أمتهم هي اللغـة 

دة عىل الصعيد العريب» العربية الفصيحة«األم  دة واملوحّ  .املوحّ
إىل التخطيط اللغوي ما تتعرض له اللغة العربية مـن إقصـاء وجتاهـل عـىل ومما يدعو 

نطاق الساحة القومية, ولو كان ثمة ختطيط لغوي ملا رأينا غياباً يف حتديد املواقف من اللغات 
األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات الرسمية واخلاصـة ويف فـروع اجلامعـات اخلاصـة 

ة, وغياباً يف حتديد املواقف مـن اللهجـات اآلسـيوية يف السـوق األجنبية عىل األرض العربي
والعمل داخل البيوت يف دول اخلليج العريب, وغياباً يف حتديد املوقف من املؤمترات املنعقدة 
عىل األرض العربية وقد اعتمدت فيها اللغة األجنبية, وغياباً يف حتديـد املوقـف مـن اعـتامد 

جنبية يف املحافل الدولية, مع أن لغتهم العربية هي بني اللغـات ممثيل الدول العربية اللغة األ
 .الست املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا

 



 

 التنسيق املعياري اللغوي −ثانياً 
إن التوحيد اللغوي املعياري ال يقل أمهيـة عـن التخطـيط اللغـوي, ويـرتبط تطبيـق 

 يقترص التوحيـد املعيـاري اللغـوي التوحيد اللغوي املعياري بقضية التخطيط اللغوي, وال
ويتضـمن مفهـوم التوحيـد اللغـوي . عىل املصطلحات, ولكنه يتناول كل قطاعـات اللغـة

املعياري أن األشكال اللغوية املختلفة للتوحيد املعياري تتحرك نحو حالة مثىل يكـون فيهـا 
 .املعيار الواحد مقبوالً عىل مستو عريض

يار اللغة املثىل يف واقعنا اللغـوي مـا ورد منهـا يف القـرآن ومن املعايري املعتمدة يف اخت
ومـن . الكريم واحلديث النبوي الرشيف والشعر الرتاثي القديم, وما أثبتته املعاجم الرتاثيـة

هذه املعايري القياس عىل كلامت مسموعة يف عرص االحتجاج والقياس عىل األبنيـة والسـيام 
وثمة من ير جواز االستئناس بلغة ما بعد . ره املعاجميف مزيدات الفعل الثالثي ولو مل تذك

عرص االحتجاج عند الكتاب واألدباء املشهورين من أمثال اجلـاحظ والتوحيـدي واملتنبـي 
وجتـدر اإلشـارة . الـخ...وأيب العالء املعري وابن عساكر وابن حجر العسقالين والسيوطي

فر فيــه رشوط الســالمة والســهولة إىل أن املثــال اللغــوي الفصــيح املنشــود ينبغــي أن تتــو
 .والوضوح والدقة

وجتدر اإلشارة إىل أن الدول الوطنية األوربية حققت درجة عالية من التوحيد اللغوي 
املعياري يف داخل املنطقة اللغوية الواحدة, وذلك عندما أصبح املعيار اللغوي معتمـداً عـىل 

فأصبح نموذجاً حيتذ, وأصبحت اللغة  لغة الطبقة املثقفة وعىل استخدام الكتاب واملؤلفني
 .املعيارية املوحدة رمز االنتامء الوطني والذاتية الوطنية

 التنسيق يف استعامل الرموز العلمية −ثالثاً 
ثمة ثالثة اجتاهات يف التعامل مع الرموز عند كتابة املعادالت والعالقـات; إذ إن ثمـة 

ة اجلرب يف املراحل الدراسية الـدنيا, وهنالـك كتباً تستخدم الرموز العربية فقط خاصة يف ماد
كتب تستخدم الرموز الالتينية فقط داخل النص العريب بحجـة أن الطالـب سـيحتاج إليهـا 
عند مواصلة دراسـته يف اخلـارج, وهنالـك كتـب تسـتخدم خليطـاً مـن احلـروف العربيـة 



 

احـد, بـل يف املدرسـة والالتينية, وقد يكون هناك خليط من االجتاهات الثالثة يف القطر الو
الواحدة, حيث تستخدم كتب الفيزياء مثالً الرموز العربية يف حني تستخدم كتـب الكيميـاء 
الرموز الالتينية أو أكثر من ذلك يستعمل الكتاب الواحد للامدة الواحدة خليطاً من الرمـوز 

ا معـادالت العربية والالتينية, فثمة نصوص بالعربية تكتب من اليمـني إىل اليسـار تتخللهـ
وتتجىل هـذه الفـوىض يف اسـتخدام األرقـام . بالرموز الالتينية تكتب من اليسار إىل اليمني

فبعضهم يستخدم األرقام اهلندية التي يقال إهنا عربية, وبعضهم اآلخر يرصّ عىل أن األرقام 
املوحد  وكل ما هو مطلوب يف جمال التنسيق أن يلتزم املؤلفون املرشوع. الالتينية هي العربية

للرموز العربية املعتمد من احتاد املجامع اللغوية والعلمية العربية ومكتب تنسـيق التعريـب 
ونرشـه يف  ١٩٨٧باملغرب, وهو املرشوع الذي أقره االحتاد يف نـدوة عقـدت يف عـامن عـام 

 .»الرموز العلمية وطريقة أدائها«يف كتاب مستقل عنوانه  ١٩٨٨القاهرة عام 
 يف جمال الصناعة املعجمية التنسيق − رابعاً 

إن التنسيق يف هذا املجال يسهم أيام إسهام يف إعانة أبناء األمة عىل الرجوع إىل املعاجم 
ومن املالحـظ . وفق منهجية واضحة, تساعدهم عىل الوصول إىل املبتغى بكل سهولة ويرس

ث خمالفـة أن ثمة اختالفاً يف منهجية وضع هذه املعاجم, وثمـة ثغـرات يف بعضـها مـن حيـ
املفهوم العلمي أو مل تعد بعض التعريفات مألوفة وغري صـحيحة وغـري وافيـة, إذ البـد أن 
يكون التعريف دقيقاً وواضحاً وشامالً وأن يوضـع املقابـل الصـحيح للفـظ األجنبـي مـع 
إثبات اللفظ األجنبي, وأن يلتزم الرتتيب األلفبائي للمـداخل تبعـاً جلـذور الكلـامت بعـد 

الزوائد, وأن تلتزم طريقة واحدة يف إيراد مادة اللفظ وأن يضاف ما اسـتخدمته  جتريدها من
جمامع اللغة العربية من مفردات ومصطلحات, وما جـدَّ مـن األلفـاظ احلضـارية الواسـعة 
االنتشار, عىل أن يميز لد بيان معاين اللفظ بني املعـاين احلقيقيـة واملجازيـة, وأن يشـار يف 

ه أو تعديه وإىل حروف اجلر التي تلحق به وإىل معانيه املختلفة, ويـزود حالة الفعل إىل لزوم
ويف جمال املعاجم املتخصصة كـان . املعجم بالرسوم والصور الرضورية املعربة عن مسمياهتا

التنسيق رضورياً يف وضع املصطلحات العلمية املتفق عليها بغية إشاعتها يف خمتلـف أرجـاء 



 

تعريف موجز لكل مصطلح علمي يوضح مفهومـه توضـيحاً الوطن العريب عىل أن يوضع 
, عىل أن ينرش املعجم العلمي التخصيص الكرتونياً وذكر السـياقات التـي يظهـر فيهـا  دقيقاً
املصطلح إزالة للبس, مع األخذ باحلسبان التعديل املستمر للمعجـم بعـد إصـداره عـىل أن 

 .يعتمد أسلوب التغذية الراجعة يف التعديل
 لتنسيق يف وضع املصطلحات العلمية العربيةا − خامساً 

من املالحظ عىل وضع املصطلحات عىل نطاق الساحة القوميـة غيـاب التنسـيق بـني 
اجلهات التي تضع املصطلحات, وعدم االتفاق يف األعم األغلب عىل مصطلح واحد يلتزم 

 .به عىل الصعيد العريب, إذ إننا نجد تعدد املقابالت للمصطلح الواحد
من حاول من الباحثني أن يرصد أسباب فوىض املصطلحات, فألفى أن من بني  وثمة

هذه األسباب جهل الواضعني هلا, وتعدد الواضعني, وتعـدد منـاهجهم, وغيـاب وسـائل 
الة, واجلهل باملصطلحات الرتاثية واحلديثة, واختالف اخللفية الثقافية  النرش املصطلحي الفعّ

لتزام الصارم من املؤلفني واملرتمجـني جتـاه مصـطلحات تـم واللغوية للمرتمجني, وغياب اال
 )١( .االتفاق عىل بعضها

وإذا كانت املصطلحات تعاين تعدد اجلهات التي تضعها من جمـامع لغويـةوجامعات 
الخ كام تعـاين ...واحتادات علمية ومنظامت عربية ومرتمجني وباحثني وأكاديميني وإعالميني

دد وجهاتـه مـن جلـوء إىل املصـطلح الرتاثـي, وجلـوء إىل تعدد مناهج التعريـب نتيجـة تعـ
الــخ, وتعــاين تعــدد مصــادر املصــطلح وعــدم االلتــزام ...االشــتقاق, وجلــوء إىل النحــت

بمصطلحات السابقني أحياناً فإن وضع املصطلحات يعاين بدرجة كبرية من بطء االستجابة 
 .املعرفة يف شهور قليلةللمصطلحات اجلديدة يف عرص يتدفق معرفياً يف خمتلف ميادين 

ويعد التنسيق بني اجلهات املعنيـة بوضـع املصـطلحات أمـراً عـىل درجـة كبـرية مـن 

                                                 
العـدد  − جملـة دراسـات مصـطلحية − فوىض املصطلحات يف الكتابات العربية − حممود اسامعيل صالح )١(

 .١١١٨ص ٢٠٠٣الرباط  − املغرب − الثالث



 

األمهية, ومع أن ندوات خصصت لوضـع املصـطلح العلمـي العـريب وتوحيـد منهجيـات 
والثالثة يف دمشق  ١٩٩٣والثانية يف عامن عام  ١٩٨١وضعه, إحداها عقدت يف الرباط عام 

يزال ثمـة اخـتالف بـني هـذه اجلهـات املعنيـة يف التزامهـا منهجيـة حمـددة , ما ١٩٩٩عام 
وموحدة, مع أن ندوة دمشق كانت قد عقدت بالتعاون بني احتاد املجـامع اللغويـة العلميـة 
العربية وجممع اللغة العربية بدمشق, وكانت قد وضعت منهجية موحدة بغية التزام اجلهات 

 .املعنية هبا عىل الصعيد العريب
ــدة يف وضــع  ــة موح ــتامد منهجي ــىل اع ــر ال يقترصــ ع ــارة إىل أن األم ــدر اإلش وجت
املصطلحات, وإنام كان البد من االلتزام باملصطلحات التي تم االتفـاق عـىل اعتامدهـا بـني 
املتخصصني واللغويني يف املجامع اللغويـة ويف مكتـب تنسـيق التعريـب, ذلـك ألن عـدم 

يؤدي إىل االضطراب يف كثري من الرتمجات, ومن ثم إىل االلتزام بتلك املصطلحات املوحدة 
كام جتدر اإلشارة إىل أن وضع املصطلحات يف بنوك يسهم أيام إسهام يف . سوء الفهم املقصود

 .تيسري عملية تبادل اخلربات واختصار كثري من اجلهود
 التنسيق بني بنوك املصطلحات − سادساً 

ملصــطلحات مصــحوبة باملعلومــات تعــد بنــوك املصــطلحات وســيلة فعالــة خلــزن ا
األساسية عند كل مصطلح مفرد, ويمكن اسرتجاع هذا املصطلح وحده أو مع غـريه وفقـاً 

وتؤدي بنوك املصـطلحات دوراً مهـامً يف . للربنامج املتبع يف كل بنك من بنوك املصطلحات
 .الرتمجة التخصصية, إذ إهنا تقدم للمرتجم املصطلحات املقننة التي ينرشها

واء أكان بنك املصطلحات هادفاً يف املقام األول إىل الرتمجة أم إىل البحث العلمـي وس
وإذا كان العمل قد أنجـز يف . فإن إعداد املعطيات املوثوق هبا وتسجيلها يعد مرحلة أساسية

بنك املصطلحات يف دولة ما, فليس ثمة مربر للقيام بالعمل نفسه يف موقع آخر, إذ يمكن أن 
عمل األسايس الواحد سلسلة من األعامل إلجياد املقابـل يف لغـة أخـر دون أن يبنى عىل ال

 .يتكبد كل بنك مراحل العمل كلها يف وضع املصطلحات
ويمكن أن يكون التعاون الدويل يف بنوك املصطلحات فعاالً يف جمال تبادل املعطيـات 



 

ذا يقوم مركز املعلومات وهل. ويتطلب تبادل املعطيات توحيد نظام املكونات. وتبادل اخلربة
الدويل للمصطلحات يف فيينا بتنظيم اجتامعات عىل مستو اخلـرباء لوضـع أسـس تـدوين 

 .املعطيات املصطلحية واسرتجاعها
وتبادل اخلربة يستلزم تنظيم اجتامعات ملديري بنوك املصطلحات تعقد بصورة دورية, 

عنـا العـريب إن معاجلـة املصـطلح ويف واق. وتناقش فيها برامج العمل, وتفرز طرق التعاون
الواحد موضوع جدير باالهتامم, وذلك عن طريـق بنـك مركـزي للمصـطلحات العربيـة, 
تلتقي فيه وتنهل منه كـل اجلامعـات والـوزارات واملؤسسـات العامـة ووسـائل االتصـال 

 )٢( .اجلامهريي, ويعتمده املرتمجون والباحثون واملؤلفون وغريهم
حثني يف جمـال البحـث املصـطلحي العلمـي العـريب يف العقـود ولقد تركز اهتامم البـا

األخرية عىل تكييف بنوك املصطلحات مع تقنية االتصـاالت احلديثـة حيـث تبـدو احلاجـة 
ماسة إىل استخدام املصطلح العلمي بصورة مضبوطة, وهذا مـا وضـع اخلـرباء يف هندسـة 

فوظفوا له تقنيات متطـورة جيـيء االتصاالت إىل االشتغال باملصطلح من الناحية اهلندسية, 
يف مقدمتها توظيف حمركات البحث عرب الشابكة, وتقنيات الـذكاء االصـطناعي, والواقـع 
االفرتايض, واملحتو الرقمي, وما يلحق بذلك كله من عتاد الكرتوين ييرس االستفادة مـن 

 .عيداملصطلح العلمي بلغة الضاد من أجل تبادل املعلومات ونرشها عىل أكثر من ص
بات ) اإلنرتنت(وغني عن البيان أن زيادة نسبة املحتو الرقمي بالعربية عىل الشابكة 

 اللغوي وعىل مستو رضورة ماسة يف حياتنا املعارصة, ويتطلب جهوداً كبرية عىل املستو
تقنيات املعلومات, وعىل مستو دراسات املستفيدين, حتـى نجـد اجلامعـات والـوزارات 

ول العربية تتعامل باللغة العربية, وتتكامل املعلومات املتاحة يف كل املواقـع واملجامع يف الد
) اإلنرتنـت(لتكون أمام الباحث العريب باللغة العربية, ولتتخذ العربية مكانتها عىل الشابكة 

                                                 
مـؤمتر التعريـب الثـاين  − ن العـريباخلطة العامة لتنسيق التعريـب يف الـوط − الدكتور حممود أمحد السيّد )٢(

 .٣٤ص ٢٠١٣اخلرطوم  − عرش



 

عرب احلدود, وهذا هو أحد حتديات املستقبل لتكون العربية مع اللغـات العامليـة الكـرب يف 
 .ت عرب التقنيات املتقدمةنقل املعلوما

 التنسيق يف املنظومة الرتبوية − سابعاً 
إن التنسيق بني مكونات النظـام التعليمـي العـريب رضورة ملحـة إن يف اخلطـط أو يف 
املناهج حمتو وطرائق تدريسية وأساليب تقويمية للكفايات اللغوية كافـة, عـىل أن تكـون 

ملراجع واألدلة, ويف العملية التعليمية التعلميـة العربية الفصيحة هي املستعملة يف الكتب وا
رشحاً ومناقشة وأسئلة وأجوبة ومناشط وفعاليات, وأن يكون استعامل هذه اللغـة يف مجيـع 
مراحل التعليم, وعىل أن تدرس مجيع املقررات يف الكليات اجلامعية باللغة العربية مـا عـدا 

يكـون ثمـة اهـتامم أيضـاً بإتقـان اللغـات مقررين اثنني يدرسان باللغة األجنبية, وعـىل أن 
 .األجنبية ألن يف إتقاهنا إىل جانب إتقان العربية دعامً ملسرية التعريب

وإذا كان من مهام النظام التعليمي العريب أن يعمل عىل النظر يف أصول اللغة العربيـة 
ئهـا وضبط أقيستها وابتكار أساليب ميرسة لتعلـيم نحوهـا ورصفهـا وتوحيـد طرائـق إمال

وكتابتها والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها فإن من مهامه 
السعي إىل وضع القواعد النحوية واإلمالئية عىل نطاق الوطن العريب واعتامد املصـطلحات 
الشائعة يف كتب اإلمالء, وجتنب التعلـيالت النحويـة والرصـفية واملحاكـات والتـأويالت 

 .واالستثناءات واالختالفات ما أمكن والشذوذات
 :ومن األمور امللحة يف جماالت التنسيق يف اللغة العربية

 .كتابة القواعد اإلمالئية ووضع عالمات الرتقيم −١
توحيد املصطلحات النحوية يف مناهج تعليم النحو ال يقل أمهية عن توحيد الكتابـة  −٢

 .اإلمالئية
 .النحوية يف مضمون الكتب التزام منهجية موحدة يف تقديم املباحث −٣
التزام منهجية وظيفية يف إعداد املعلمني وتأهيلهم وتـدريبهم تركـز عـىل اجلوانـب  −٤

 .التطبيقية العملية



 

وضع مقررات يف التعليم العايل تشـتمل عـىل مطالعـة كتـب الـرتاث ذات العالقـة  −٥
بتخصصات الدارسني ملـدهم بمصـطلحات علميـة تعيـنهم عـىل إغنـاء لغـتهم يف 

ت ختصصهم, وأن يكون ثمة تنسيق بني اجلامعات العربية يف تقريـر مسـاق أو جماال
 .مادة تتعلق بوضع املصطلحات

وضع أدلة للمعلمني تساعدهم عىل تطبيق املناهج حمتو وطرائق تدريسية ومناشط  −٦
 .ال صفية وصوغ االختبارات املوضوعية

فيها مجاليات اللغـة  وضع املختارات من النصوص الرتاثية واملعارصة عىل أن تتوفر −٧
العربية ونرشها عرب الكلمة املسموعة واملرئيـة واملقـروءة واملطبوعـة, عـىل أن يـتم 
االختيار ليمتد يف نسقني زماين ومكاين, إذ حيرص يف النسق املكاين عىل االمتداد من 
الدائرة املحلية إىل الدائرة القومية, ومـن ثـم إىل دائـرة اإلنسـانية ليلـتحم بالتجربـة 

 .إلنسانية يف قيمتها اجلاملية العليا وإنجازاهتا احلضاريةا
التنسيق يف جمال ربط املهاجرين العـرب يف املغرتبـات بـأمتهم وتراثهـا وقضـاياها,  −٨

وتعليم أبنائهم اللغة العربية حفاظاً عـىل هـويتهم مـن الضـياع وشخصـياهتم مـن 
 .الذوبان

اط املسلمني من غـري العـرب, إذ التنسيق يف جمال إحداث عوملة للغة العربية يف أوس −٩
باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية ورشعية مكتوبة أو مسموعة, 
وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة, وآخذة باحلسبان العالقة الوثيقة بني اللغة العربية 
والدين اإلسالمي من جهة, ومن جهة أخر يمكن أن يؤدي ذلك إىل تقليل شـأن 

 .املحلية ملصلحة الفصيحة اللهجات
 التنسيق يف املنظومة اإلعالمية −ثامناً 

غني عن البيان أن لوسائل اإلعالم دوراً كبرياً يف تعزيز اللغة العربية الفصيحة, وثمـة 
عامل هام جيعل هلا أثراً بعيداً يف احلياة اللغوية, وهذا العامل هو تعدد الوظـائف اللغويـة يف 

اللغة فيها تارة لإلخبار املبارش وأخر لإلبـالغ, وتـارة للتسـلية  هذه الوسائل, إذ تستخدم



 

والرتفيه, أو لنقل الرتاث االجتامعي والثقايف عرب األجيال, وتقديم صور وقضايا واقعية, أو 
وهذه وظائف متعددة حتمـل بالرضـورة صـيغاً لغويـة خمتلفـة . للتوعية اهلادفة ويف اإلعالن

 .عات الربامج املوجهة إىل اجلمهورتساير املستويات اللغوية لقطا
وإن كالً من معرفة اجلمهور املستهدف والقدرة اللغوية لديه رشط أسـايس للوصـول 

وليست مهمة وسائل اإلعالم أن تقوم من الناحية اللغوية بتسـجيل . إىل الفاعلية يف اإلعالم
السـليم يف تنوعاتـه اللهجات املختلفة, وإنام مهمتها يف املقام األول تقـديم الـنمط اللغـوي 

برامج األطفال, برامج املرأة, برامج الصحة, بـرامج الرياضـة, بـرامج اللقـاءات (املختلفة 
 ).الخ...واحلوارات

إن ترسيخ هذا االجتاه يف التوعية وصقله يعـد مـن الرضـورات املعـارصة مـن أجـل 
لني يف إنتاج الـربامج ومن املتوقع أن يزداد عدد العام. تشكيل احلياة اللغوية بالطابع املنشود

يف األقطار العربية كلها, وعندها تكون اإلفادة من اللغة الفصيحة املوحدة رشطـاً رضوريـاً 
 .لالنتشار الواسع عىل الصعيد العريب

وإذا كان رجاالت الرتبية يرون أن أفضل طريقة لتعلـيم اللغـة وأيرسـها وأقرهبـا إىل 
االستامع, ونحاول التحدث هبا فنكثر املحاولـة, أن نستمع إليها فنطيل «مسايرة الطبيعة هي 

ونكل إىل موهبة املحاكاة أن تؤدي عملها يف تطويع اللغة ومتلكهـا وتيسـري الترصـف فيهـا, 
وتلك هي سنة الطبيعة يف اكتساب األطفال لغاهتم من غري معاناة وال إكراه وال مشقة, فلـو 

سـن باللغـة صـحيحة, ونسـتمع إليهـا استطعنا أن نصطنع هذه البيئة التي تنطلـق فيهـا األل
د لنا كل  فتنطبع يف نفوسنا, ونحاكيها فتجري هبا ألسنتنا, إذاً ملكنا اللغة من أيرس طرقها, وملهّ

 )٣(.»صعب يف طريقها
وإن بإمكان وسائل اإلعالم أن تسهم يف إجياد هـذه البيئـة السـامعية الفصـيحة إذا مـا 

لفصيحة املعارصة السـهلة لغـة اإلعـالم يف كـل أحسن استثامرها وتوظيفها بجعل العربية ا

                                                 
 .٣ص ١٩٥٨دار املعارف بمرص  − حترير النحو العريب − إبراهيم مصطفى وزمالؤه )٣(



 

فعالياته وبراجمه ألن ثمة عالقة وثيقة بني اجلمهور العريب ووسائل اإلعالم, إذ يعطيهـا مـن 
وقته اليشء الكثري, فإذا ما وقف عىل سمعه طوال مدة استامعه هلا اللغـة العربيـة الفصـيحة 

يبها وطرائقها الناصعة يف التعبـري, ومـع النقية اخلالية من األخطاء, ترسخت يف ذاكرته أسال
استمرار السامع ينضج ذلك يف ذهنه فيولد لديه املقدرة عىل املحاكاة, فيستخدم الفصيحة يف 

 .التعبري عن حاجاته وأغراضه وأفكاره
واللغة التي يطلب إىل أجهزة اإلعالم استخدامها يف براجمهـا وسلسـالهتا ومقابالهتـا 

هي اللغة السليمة من األخطـاء فيهـا روح .. ومرسحياهتا وأغانيهاوزوايا صحفها وأقالمها 
فإذا . العامية وثوب الفصيحة, تكثر فيها املفردات التي تفهمها الغالبية العظمى من اجلامهري

نفذت ذلك أسهمت يف تكوين بيئة سامعية منشـودة تسـاعد املسـتمعني عـىل حماكاهتـا, ألن 
ارب من ست ساعات يومياً يف االستامع ورؤيـة مـا يبـث املواطن العريب ينفق من وقته ما يق

 .عرب وسائل اإلعالم وقراءته
وملا كان لإلعالم هذا الدور الكبري يف النهوض باللغة إذا كان ما يبث عرب وسائله مـن 
برامج بالعربية الفصيحة كان البد من التنسيق بـني املعنيـني بـاإلعالم إلجيـاد لغـة إعالميـة 

خذ أشكاالً لغوية بسيطة عمليـة ومبـارشة وعرصـية ومألوفـة وخمترصـة واقعية وحوارية تت
ومكثفة تؤدي املعنى بأقل األلفاظ والعبـارات دون أن هتـبط إىل العاميـة, ودون أن تقـع يف 

وأحسن الكالم ما كان قليلـه «االبتذال والضحالة والوهن والسطحية, وقديامً قال اجلاحظ 
, وكان صـحيح لفيغنيك عن كثريه, ومعناه يف ظاهر  ظه, فإذا كان املعنى رشيفاً واللفظ بليغاً

هاً عن االختالل, مصوناً عن التكلـف, صـنع يف القلـب  الطبع, بعيداً عن االستكراه, ومنزّ
 )٤(.»صنيع الغيث يف الرتبة الكريمة

وانطالقاً من هذه الرؤية يف الوقوف عىل أحسن الكـالم يمكـن التنسـيق بـني معـدي 
املصوغة بالفصيحة عىل نطاق الوطن العـريب, ذلـك أن الكـالم اجلميـل  الربامج اإلعالمية

                                                 
 .٦٣ص ١ج − البيان والتبيني − اجلاحظ )٤(



 

 .واجلذاب والشائق يؤثر يف النفوس تأثري الغيث يف الرتبة الكريمة عىل حد تعبري اجلاحظ
والبد من التنسيق يف جمال وضع معايري للغة اإلعـالم املبثوثـة عـرب اإلذاعـة, بحيـث 

شو اللفظي, واالبتعـاد عـن اجلمـل االعرتاضـية تتسم بقرص اجلمل والعبارات, وجتنب احل
واستخدام األلفاظ املألوفة والتكرار, ألنه سمة لغة اإلذاعة والتلفـزة, ذلـك ألن املتلقـي ال 

 .الخ...يستطيع أن يعود إىل مراجعة الكالم عىل النحو املتبع يف الصحف واملجالت
 )اإلنرتنت(التنسيق اللغوي عىل الشابكة  − تاسعاً 

يات التي تواجهها اللغـة العربيـة يف ميـدان املعلوماتيـة واسـتخدامها عـىل من التحد
تعدد مواصفات حمارفها, إذ إن اللغة العربية تأيت يف املرتبـة اخلامسـة يف ) اإلنرتنت(الشابكة 

العامل من حيث عدد السكان املتكلمني هبا, فهـي جتـيء قبـل الفرنسـية واألملانيـة واليابانيـة 
, ومل يتحقق واإليطالية, ومع ذ لك اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغات وفرضت رسمياً

, وهذه احلال هي نفسها يف كل املواصفات األخر السـتعامل اللغـة العربيـة يف  ذلك عربياً
 )٥( .مجيع التطبيقات اللغوية املكتوبة واملحكية

بحث يف وجتدر اإلشارة إىل أن تعدد املواصفات يؤدي إىل إشكاالت يف الشابكة ويف ال
قواعد املعطيات, ويف اإلعالم, ويسبب العديد من املشكالت يف جمـاالت تعـرف احلـروف 
العربية, ولد املدقق اإلمالئي, واملدقق الرصيف, واملدقق النحوي, ويف التحليل والرتكيب, 

 .وتوليد النص اآليل والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم وتركيبه, والفهم اآليل للنص
كانت احلاجة ماسة إىل التنسيق بني املتخصصني لوضع مواصفات احلـروف ومن هنا 

العربية واعتامدها, وإىل التنسيق يف جمال تطوير أدوات البحث عن املعلومات باللغة العربيـة 
) ويـب(تسهيالً للوصـول إىل مصـادر املعلومـات, وإقامـة بنـاء مواقـع » حمركات البحث«

وعات توحيد املصطلحات العربية يف جمال املعلوماتية, ملـا تفاعلية باللغة العربية, تدعم مرش

                                                 
دمشـق مـؤمتر جممـع اللغـة العربيـة ب − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور حممد مرايايت )٥(

 .١٠ص ٢٠٠٦دمشق  − )اللغة العربية واملعلوماتية(



 

 .هلا من أثر يف تسهيل تواصل األفراد والباحثني العاملني يف هذا امليدان
والتنسيق رضوري أيضاً يف جمال استثامر احلواسيب يف إنفـاذ املرشـوعات الكثـرية يف 

التـارخيي, مرشـوع معجـم مرشوع الذخرية اللغوية, مرشـوع املعجـم (ميدان اللغة العربية 
 ).الخ..التعابري االصطالحية, مرشوع معجم املفاهيم, مرشوع البنى اللغوية 

والتنسيق أيضاً يف جمال الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة مـن مثـل بـرامج تعلـيم 
هـم اللغة العربية وتعلمها ألبنائها املقيمني واملهاجرين, ولغري أبنائها من الدول اإلسالمية و

من الراغبني يف تعلم العربية, وبرامج التعلم الـذايت, وتأهيـل معلمـي العربيـة وتـدريبهم, 
الخ, والتنسيق يف جمـال إغنـاء املحتـو الرقمـي عـىل الشـابكة, ..وبرامج الرتبية اإلعالمية

 .وختصيص جوائز ألفضل املواقع التي تعتمد العربية الفصيحة
 للغة العربيةالتنسيق بني مجعيات محاية ا − عارشاً 

ثمة مجعيات أهلية غري حكومية حلامية اللغة العربية, تعمل عىل صـوهنا ومحايتهـا مـن 
التحديات التي تواجهها, وتقوم بمناشط وفعاليات يف هذا املجـال, فهنـاك مجعيـة يف دولـة 

رابعة اإلمارات العربية املتحدة, وثانية يف مجهورية مرص العربية, وثالثة يف اململكة املغربية, و
, وهناك جلنة عليا يف اجلزائر, وجلنة للتمكني للغة العربيـة »فعل أمر«يف لبنان شعارها مجعية 

 .يف سورية
, ذلـك ألن  والشك يف أن التنسيق بني هذه اجلمعيات يف جماالت عملها أمر مهم جداً
ن تبادل التجارب واإلفادة من املناحي اإلجيابية يسهم ذلك كلـه يف دفـع عمـل هـذه اللجـا

خطوات إىل األمام, كام أن العمل التطوعي يف هذه اجلمعيات مثال حي عىل االنتامء احلق إىل 
 .األمة وخدمة لغتها

تلك هي قضايا عرش أر أن من األمهية بمكـان أن تكـون مـدار التنسـيق يف مسـرية 
 التعريب, ولست اآلن يف جمال احلرص, إذ إن ثمة قضـايا أخـر حتتـاج إىل التنسـيق, فهنالـك

التنسيق بني اجلهات املعنية بالرتمجة عىل الصعيد العريب حيتاج إىل جهود كبرية يف مجيع ميادين 
املعرفة والسيام الرتمجة يف ميادين العلوم والتقانة, وتوفري ما حيتاج إليه املدرسون والطـالب 



 

ية خمتلف املجاالت والتخصصات, وثمة حاجة يف الوقت نفسه إىل ترمجة الدوريات الصحيف 
 ,واألكاديمية والتقانية والبحوث والرسائل اجلامعية متشياً مع تدريس العلوم والتقانة بالعربية

ومتتد احلاجة إىل ترمجة املزيد من الربامج التلفزية التي تعمل عىل زيادة ثقافة املجتمع, وبـرامج 
املعلوماتيـة  طبية وصحية وترمجة األفالم واملسلسالت التلفزيـة املناسـبة واملزيـد مـن بـرامج

 .وأنظمتها والنرشات واملطويات امللحقة باألجهزة واألدوات واملواد املستوردة
ويستدعي التنسيق أيضاً تعريف اآلخرين من أبناء اللغات األخر باحلضارة العربيـة 
عن طريق ترمجة ما أسهم به العرب يف مسرية احلضارة اإلنسانية ونرش روائع القيم اإلنسانية 

كام يتجىل التنسيق أيضاً يف جماالت ارتبـاط عمليـة الرتمجـة برتقيـة . خرين عليهاوإطالع اآل
أعضاء اهليئة التدريسية وختصيص جوائز ومكافـآت تشـجيعية للمرتمجـني, ووضـع مقـرر 
ترمجة يف كل ختصص, فمن يدرس الرياضيات عليه أن يكون ملامً بأسـس الرتمجـة فيـه مـع 

ية بالرتمجة الفوريـة التـي حتتـاج إىل تـدريب ومـران الرتكيز عىل التخصص, وتشجيع العنا
ورسعة واالطالع عىل مادة االختصاص مـع رصـيد كبـري يف اللغتـني العربيـة واألجنبيـة, 
ورصد الرتمجات عىل الساحة العربية تالفياً للتكرار وتعرفاً للمجاالت التي البد من الرتمجة 

بة مـا يـرتجم يف اآلداب والعلـوم فيها, إذ إن عـدم التنسـيق يف هـذه املجـاالت جعـل نسـ
االجتامعية أكثر من الرتمجة يف العلوم البحتة والتطبيقية والتقنيات, كام جعل وجـود فـوىض 
عىل الصعيد العريب فثمة كتاب يرتجم يف قطر عريب, وإذا هو نفسه يـرتجم ترمجـة خمتلفـة يف 

 .ئدة املرجوة من التنسيققطر آخر, وهذا األمر يؤدي إىل بعثرة اجلهود من جهة, وضياع الفا
, فـإن ثمـة  وإذا كان نجاح أي عمل يتوقف عىل البدء بالتنفيذ أوالً, وعىل املتابعة ثانياً
ثغرة كبرية عىل صعيد املتابعة, إذ لو كانت هناك متابعة حثيثة ما رأينا تكرار التوصيات عـىل 

مهـال داعيـاً إىل ولكـم حيـز يف الـنفس أملـاً أن يكـون اإل. مد نصف قرن بني مؤمتر وآخر
اإلمهال يف معاجلة قضايانا كافة ومنها قضية التعريب, حتى بتنا نسمع يف مؤمتراتنا صـيحات 
تدعو إىل تدريس مواد املعرفة باللغات الكونية ويقصدون هبا األجنبية, متجاهلني أن اللغـة 

لبرشـية, ومجيـل العربية هي من اللغات الكونية التي يشار إليها بالبنان يف مسرية احلضـارة ا



 

ل غريها عليها وإحالل  جداً أن نعرف قدر أمتنا ومكانة لغتها بني اللغات العاملية, ال أن نفضّ
غات واملربرات  ذلك ألن اللغـة األم هـي الـوطن الروحـي ! األجنبية مكاهنا مهام تكُ املسوّ

قـاً هلـا وجاحـداً وما أمر أن يكـون عا! لكل فرد يف األمة, وما أمجل أن يكون املرء باراً بأمه 
 !.لفضلها 
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 غويالتخطيط الل
 

املوجز أن نتعرف دور لغتنا العربية يف حيـاة العـريب وأمتـه, وأن  نحاول يف هذا الفصل
نتبــني التحــديات التــي تواجههــا هــذه اللغــة, ودور التخطــيط اللغــوي يف صــوهنا ومحايتهــا 

 .وز تلك التحدياتلتجا
 دور لغتنا العربية يف حياة املواطن العريب وأمته −أوالً 

 :قال شاعرنا العريب مبّينًا مسّوغات حمبته للغته العربية
ــىل صــلٍة ــى ع ــي أبق ــك ك  بـــاهللا بـــاألرض بالتـــاريخ بـــالزمن إين أحب
ــا ــي تعطــي هويته ــبالُد الت ـــن أنــت ال ـــام وط ـــى دون ـــك يبق ـــن ال حيب  م

ال يمكن ألي مـواطن عـريب أن يتعـرف أوامـر ربـه ونواهَيـه مـا مل يكـن  وحقيقة األمر
متمكنًا من لغته العربية, ففهُم الـدين متوقـف عـىل إتقـان اللغـة العربيـة, وفهـُم تـاريخ أمتـه 
وتراثهــا يف خمتلــف ميــادين املعرفــة ال يتــأتى لــه مــا مل يكــن كفيــًا يف لغتــه, ومــدركًا أرسارهــا 

كنــه أن يفهــم الِفَكــر واملعــاين عــىل الصــعيد العــريب يف مرشــق وخصائصــها وســامهتا, وال يم
الوطن العريب ويف مغربه إال باستخدام العربية الفصـيحة, ذلـك ألن اللهجـات العاميـة هـي 
ــدة  عامــل تفريــق بــني أبنــاء األمــة, يف حــني أن الفصــيحة هــي الــرابط اجلــامع والعــروة املوحِّ

دة, وهللا در شاعرنا الّرصايف القا  :ئلواملوحَّ
ـــــــــات وجتمعنـــــا جوامـــــع كربيـــــاٌت  وأوهلـــــــــن ســـــــــّيدة اللغ
 :وشاعرنا أمري الشعراء شوقي القائل

ــــالدٌ  ــــت ب ــــا إذا اختلف  بيــــــاٌن غــــــري خمتلــــــف ونطــــــُق  وجيمعن
واالختالُف الذي يشري إليه شاعرنا هو اختالف يف التضـاريس بـني ربـوع صـحراوية 

ل عـريب, وهـا هـي ذي رصخـة وجبلية وساحلية, ومع ذلك فاألرُض العربية هي مـوطن كـ
حمب الدين اخلطيب تنطلق من األعامق لتعّزز عروبة أرض األمة عىل أهنا بالد كل عـريب, إذ 

 :يقول



 

 ما شـئت مـن شـدوي ومـن إنشـادي لبيك يا أرض العروبـة واسـمعي
ـــا ال أفـــّرق بـــني أهلـــك إهنـــم ــــالدي أن ــــت بالدهــــم وب  أهــــيل, وأن
ــــــرتا ولقــد برئــت إليــك مــن وطنيــٍة ــــــيالدِ ب ــــــوطن امل ــــــؤثر م  ء ت

 :وها هو ذا الشاعر بدوي اجلبل يتغنى بأرض العروبة قائالً 
ــــــــُل  أرز لبنــــــان أيكــــــٌة يف ذرانــــــا ــــــــا والني ــــــــان ماؤن  والفرات
ــا عــىل تــونس اخلرضــاء ـــــذبوُل? ورياحينُن ـــــا ال ـــــن منه  خرضـــــاُء أي

 :ويرى أن ربوع العرب كافة إنام هي وطن له فيقول
ــــَرتِب يل وطـٌنكل الربوع ربوِع العرب ــــٍد منهــــا وُمْق  مــــا بــــني ُمْبَتِع

 :ومع تنّوع املناطق العربية, وتنّوع ربوعها, يبقى بيت العروبة ِقبلة الشاعر إذ يقول
 ال طـــــوره قصـــــدي وال عرفاُتـــــه بيت العروبة حـني أسـُجد قبلتـي
ــة أرُزه ــامء العروب ــن بعــض أس ــــــه م  يــــــوم الفخــــــار ونيُلــــــه وفراُت

ـــــاُرهُ  خلامئــل نــارضاً كــالروض ملتــفَّ ا ـــــت أزه ـــــو نّوع ه ل ـــــا رضَّ  م
ولكم كان سلفنا يطّبق هذا التوجه عىل أرض الواقع, إذ كان العريب ينتقل مـن مرشـق 
الوطن العريب إىل مغربه بحثًا عن معرفة حديث, أو اكتساب علم, أو ممارسة عمـل, دون أن 

وطاملا ألفينا علـامء ولـدوا يف . تعوقه حدود, أو تقَف يف وجهه أي سدود, أو يشعَر بأي غربة
بلد عريب ثم كانت إقـامتهم يف بلـد عـريب آخـر, وكـان إنتـاجهم الفكـري قـد اقـرتن بمـوطن 
إقامتهم, ولكنه نتاج عريب الطابع أّنى كان موقع صـاحبه عـىل األرض العربيـة حيـث تسـود 

 .اللغة العربية
د, وحاِرضنا امل فّرق, ورحـم اهللا املجمعـي وشتان بني ماضينا وحارضنا, ماضينا املوحِّ

الراحل الدكتور عبد الوهاب حومد الذي سّوغ جميَئه إىل دمشـق لإلقامـة فيهـا بعـد أن قىضـ 
 :حّيزًا من عمره يف الكويت بقوله

ــب ــىل عت ــي إين ع ــُت ال تعُتب ــي وبينــك موصــول مــن النســب كوي  بين
ــــــؤرقني ــــــان ي ــــــَق حتن ــار الغضــا مشــبوبة اللهــب ويب جلّل  شــوقًا كن



 

ــريب  يــك ينتــابني إحســاس مغــرتبوف ــوطن ع ــًة يف م ــها غرب ــا بؤس  !ي
واللغة هي التاريخ, هي املايض واحلارض واملستقبل, وهي الوجـود ذاتـه, هبـا تواصـل 
اإلنسان عرب تارخيه الطويل, وهبا عّرب عن مشاعره وعواطفه ورؤاه, وتفاهم مع بنـي جنسـه, 

ة العربيـة, وهـي مسـتودع تـراثهم, واملعـّربة وهي يف الوقت نفسه الوطن الروحي ألبناء األم
 :عن هويتهم, وما كانت العربية إال أم العرب وأباهم, وإليها ترجع أنساب مفّرقة

ــــة ــــاب مفّرق ــــع أنس ــــاد ترج ــــــّرة وأب للض  فالضــــــاد أحســــــن أم ب
 شــجًا بحلــق غريــب الــدار مغتصــب تفنى العصور, وتبقى الضـاد خالـدًة

ت بمراحل اسُتهدفت فيها لغُتها مـن أعـدائها, فكـادوا  وإذا كانت األمة العربية قد مرَّ
هلا, وعملوا عىل طمسـها, وحـاكوا املـؤامرات للنيـل منهـا بمختلـف الوسـائل واألسـاليب, 

ــل ــيم القائ ــروا وصــدق اهللا العظ  m  m   l  kn    r  q  p  ol: ومك
ال ـــة  ٣٠: األنف ـــذه اللغ ـــافظ هل ـــان احل  m m   l  k      j  i  h  g    nl  , فك
 :, وكانت هذه اللغة رمزًا للكيان العريب بمسلميه ومسيحييه٩: الحجر

ـــــــٍد ـــــــيح وأمح ـــــــل املس ـــــــا عـــــــرب قب ـــــــا ومـــــــا زلن  كن
فقد أسهم املسيحيون العرب يف خدمة العربية أيام إسهام, فوقفوا إىل جانبهـا يف املحـن 

ائس, فكـان ثمـة التي تعرضت هلا, وكـان هلـم دور كبـري يف احلفـاظ عليهـا يف األديـرة والكنـ
تعاضد وتكاتف بني األذان والناقوس يف تعزيز روابط الوحدة الوطنية ومحاية اللغة العربية, 

 :ولقد أشار إىل ذلك الشاعر بدوي اجلبل قائالً 
 مـــنكم بمحنتهـــا األركـــان والعمـــدُ  صانت مسوُحُكُم الفصحى وكان هلـا
ــــا ــــان يغمره ــــأديرة الرهب ت ب ــــرَّ  رغـــدُ  شـــوق البنـــني وحـــب مـــرتف م
 وكيـــف خيـــُذل قربـــى كفـــه الَعُضـــدُ  مل خيـــــذلوا لغـــــة القـــــرآن أمهـــــم
ــدُ  ولــــألذان وللنــــاقوس مــــن قــــدم ــران ينعِق ــّب والغف ــىل احل ــٌد ع  عه
شــــدُ  تعانقــــــت مــــــريٌم فيــــــه وآمنــــــٌة ــــامن والرَّ شــــد اإلي  وحــــنَّ للرَّ

ه اللغـة, وإذا كانت اللغة, أي لغٍة, كائنًا حيًا, تتوقـف حياتـه عـىل حـال مسـتعميل هـذ



 

ويزداد نموًا وامتدادًا عىل كثرة حاجاهتم وخواطرهم, وعىل قـدر اتسـاع معـرفتهم عـىل حـّد 
, فإن لغتنا العربية واجهت وتواجـه حتـديات تتطلـب وضـع ختطـيط هـادف )١(تعبري اجلاحظ

 وفّعال لتجاوزها, فام هذه التحديات التي واجهتها وتواجهها لغتنا العربية ?
 هتها وتواجهها لغتنا العربيةحتديات واج −ثانياً 

واجهت لغتنا العربية وما تزال تواجه حتديات عدة, بعضها خارجي, وبعضها اآلخـر 
داخيل, وثمة نوعان من األعداء يعمالن عىل إبعاد العربية عن احتالهلـا املكانـة اجلـديرة هبـا, 

دائرين يف فلـك أما النوع األول من األعـداء فهـم أعـداء األمـة العربيـة مـن املسـتعمرين والـ
العوملة العاملية, والنوع الثاين نفر من أبناء األمة العربية يف داخل الوطن العريب سار ويسري يف 

 .موكب األعداء عن وعي أو عن غري وعي
 :من التحديات اخلارجية

أما أعداء األمة فقد وّجهوا سـهامهم إىل اللغـة العربيـة الفصـيحة ألهنـا الربـاط الـذي 
, وإذا كانـت اللغـة )٢(األمة الواحدة, وحيافظ عـىل هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة  يربط بني أبناء

العربية هي لغة القرآن الكريم الذي نزل به الروح األمني عىل قلب الرسـول العـريب الكـريم 
آية لنبوته, وتأييدًا لدعوته, ودستورًا ألمته, فإهنا يف الوقت نفسه هي اللغة القومية للعـرب, 

اعتبارية حلوايل مليار ونصف من املسـلمني غـري العـرب, لـدهيم ظمـأ لتعـرف وهي مرجعية 
اللغــة العربيــة واكتســاهبا, وهــي حافظــٌة تــراث األمــة, وقــد أســهمت أيــام إســهام يف مســرية 
احلضارة البرشـية, ويف خمتلـف ميـادين املعرفـة والعلـوم النظريـة والطبيـة والفلسـفية, وهـي 

وهي هوية األمة, وصانعة هذه اهلوية, إذ ال هويـة مـن دون  حاملٌة هذه الثقافَة عرب العصور,
واهلوية بمفهومها الشامل هي قيمة جوهريـة يف حيـاة اإلنسـان . ثقافة, وال ثقافة من غري لغة

                                                 
  .٢٢ص ١٩٦٥ − القاهرة − الطبعة الثانية − حتقيق عبد السالم هارون − كتاب احليوان − اجلاحظ )١(
اهليئـة العامـة السـورية  − وزارة الثقافـة السـورية − يف رحـاب لغتنـا العربيـة − الدكتور حممـود أمحـد السـيّد )٢(

  .٢٦ص ٢٠١٧دمشق  − للكتاب



 

بوصفه كائنًا بيولوجيًا ثقافيًا قبل أن يكون كائنًا بيولوجيًا, وجوهر اهلويـة االنـتامء, واالنـتامء 
ون فعقيدة تكفل له اإليامن, وتقيه ّرش الضياع يف الوجود, وأمـا مضمون وإبالغ, وأما املضم

, وإن قبـول تفتيـت اللغـة القوميـة هـو )٣(اإلبالغ فلغة تـؤمن لـه التواصـل اإلنسـاين اخلـالق 
اخلطــوة األوىل احلاســمة نحــو قبــوِل تفتيــت الــذات, وقبــوِل تفتيــت اهلويــة, وقبــوِل تفتيــت 

 .السيادة, ثم قبوِل تفتيت األرض
اَختَذْت حماوالت أعداء األمة يف حماربتهم للغـة العربيـة مسـارات متعـددة, فثمـة  ولقد

سياسة الترتيك عىل أيدي مجاعة االحتاد والرتقي يف تركيا, وقد رمت إىل فرض اللغة الرتكيـة 
مكان اللغة العربية إبان االحتالل العثامين لبالد الشام, وهناك االستعامر الفرنيسـ الـذي رام 

الفرنسية مكان اللغة العربية إبان االنتداب الفرنيسـ عـىل سـورية ولبنـان, وإبـان  فرض لغته
احتالله للجزائر, وعىل غراره كان االستعامر الربيطاين قد فرض لغته اإلنجليزيـة عـىل مرصـ 

إال أن حمـاوالت املسـتعمرين كافـة بـاءت . وفلسطني والعراق إبان سيطرته عـىل هـذه الـبالد
اهتم, ولكــنهم مل ييأســوا مــن حماربــة الفصــيحة فعملــوا جمــددًا عــىل باإلخفــاق يف فــرض لغــ

حصارها, والسـعي إىل اسـتبعادها, ووصـمها بـالتخلف وعـدم مواكبـة روح العرصـ, ومـن 
 :   )٤(حماوالهتم

بحجة عـدم السعُي إىل استبعادها من بني اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا  −١
زاماهتا املتعلقة بدفع تكاليف استعامل اللغة العربيـة يف وفاء معظم الدول العربية بالت

األمم املتحدة, وعدِم استعامل ممثيل الدول العربيـة اللغـة العربيـة يف كلامهتـم, وعـدم 
 .الخ... وجود مرتمجني أكفياء

ذلـك ألن السعي إىل تعزيز اللهجات العامية, وتقديم الـدعم للبحـوث يف جماالهتـا,  −٢

                                                 
ــد الســالم املســدي )٣( ــدكتور عب ــة واألمــن اللغــوي − ال ــة العربي ــز العــريب لألبحــاث ودراســة  − اهلوي املرك

  .٢٧٦ص  ٢٠١٤بريوت  − الطبعة األوىل − السياسات
  .٢٩مرجع سابق ص − يف رحاب لغتنا العربية − الدكتور حممود أمحد السيّد )٤(



 

بــني أبنــاء األمــة يف حــني أن الفصــيحة هــي عامــل توحيــد,  العاميــات عامــُل تفريــق
ويف . واألعداء يرومون تثبيت التجزئة واالنفصال بني أقطار األمة العربيـة الواحـدة

فرنســا مل يســمح ألبنــاء اجلاليــة العربيــة أن يقــّدموا امتحانــاهتم يف الشــهادة الثانويــة 
عد الفرنسـية, وإنـام سـمح هلـم أن بالعربية الفصيحة عىل أهنا لغة ثانية ب) البكالوريا(

هلجـة املغـرب العـريب, هلجـة مرصـ ووادي : يقّدموا االمتحانات باللهجـات العاميـة
 .النيل, هلجة بالد الشام, هلجة اجلزيرة العربية

وتقـديم الـدعم للقـائمني إحياء لغات بعض الرشائح املقيمـة عـىل األرض العربيـة,  −٣
: يف إحـدى وثـائق اخلارجيـة الفرنسـية عليها حتت شعار حقوق اإلنسـان, وقـد ورد

أن برنامج شامل إفريقيا كام يدّرس اليوم كله تزييف وحتريف, وجيب عىل الرببر أن «
 .»يتحدوا ضّد جريمة نكراء اسمها العروبة

الكــونغرس العــاملي «التونســية املــؤمتُر الســادس ملــا يســمى ) جربــة(وقــد عقــد يف مدينــة 
, وذلـك بالتعـاون مـع ٢٠١١ل ترشـين األول عـام يف أوائـ» جبهة مكنـاس −األمازيغي

اجلمعية التونسية للثقافة األمازيغية التي نشأت بعد اإلطاحة بالرئيس زين العابـدين بـن 
عيل, وحرضه ممثلـون عـن األمـازيغ مـن جـزر الكنـاري والنيجـر ومـايل وليبيـا وتـونس 

الشــعب «ر واملغــرب واجلزائــر ومرصــ واملهجــر األوريب, وانعقــد املــؤمتر حتــت شــعا
, وحظَّـر منظمـوه عـىل املشـاركني فيـه اسـتخدام اللغـة »األمازيغي يف الطريـق إىل احلريـة

العربية بذريعة أهنا لغة احتالل واستعباد, وترمـز إىل أربعـة عرشـ قرنـًا قضـاها األمـازيغ 
حتت تسلط العرق العريب, يف حني سـمحوا باسـتخدام اللهجـات املحليـة ملمـثيل الـدول 

 .جانب اللغتني الفرنسية واإلنجليزية, واألمازيغية طبعاً  املشاركة إىل
وقامـت أمريكـا اعتامد اللغة اإلنجليزية لغة رسمية يف جنوب السودان بعد انفصاله,  −٤

وإرسائيـل بمـّد حكومـة جنـوب السـودان بمدرسـني هلـذه اللغـة سـدًا حلاجاهتـا, يف 
وانتشــارها  الوقــت الــذي كــان فيــه أصــحاب العربيــة غــافلني عــن ســريورة لغــتهم
 .والتمكني هلا عىل أرضهم, فحّلت اإلنجليزية مكاهنا بكيد من أعداء األمة



 

قــام أعــداء األمــة يف أثنــاء احــتالهلم : رسقــة تــراث األمــة وحتطــيُم أوابــدها التارخييــة −٥
للعــراق بتحطــيم رضيــح بنوخــذ نرصــ, وســّوي بــاألرض, وأصــبح موقعــه موقفــًا 

أيضــًا برســقة مليــون كتــاب مــن أمهــات للســيارات العســكرية األمريكيــة, وقــاموا 
 ١٤.٠٠٠لوحة أثريـة منهـا  ١٧٠.٠٠٠الكتب, ورسقة ثامنية ماليني وثيقة, ورسقة 

 .أربع عرشة لوحة ليس هلا مثيل
تلك هي سياسـة العـدو الصـهيوين, ولقـد احـتج  :عربنة األرض املحتلة يف فلسطني −٦

صـك نقـودًا بـاللغتني  أليعازر بن هيـودا عـىل املنـدوب الربيطـاين عـىل فلسـطني ألنـه
أين اللغة العربية? فـام كـان مـن املنـدوب : اإلنجليزية والعربية, وثار يف وجهه قائالً 

: الربيطاين إال أن مجع النقـود مـن األسـواق, وأعـاد صـكها جمـددًا باللغـات الـثالث
 .اإلنجليزية والعربية والعربية

إرسائيـل, وقـام بعربنــة وأليعـازر بـن هيــودا هـو الـذي رّكــز عـىل أن فلسـطني هــي أرض 
يقـول ابـن غوريـون أول  ١٩٤٨الشاخصات عـىل الطرقـات, وبعـد قيـام إرسائيـل عـام 

نحــن مضــطرون إلزالــة األســامء العربيــة بــام يف ذلــك الــتالل «: رئــيس وزراء إلرسائيــل
 .»والوديان والينابيع, واختالق أسامء عربية هلا ألسباب تتعلق هبوية الدولة

م بـه أعـداء األمـة العربيـة مـن حمـاوالت ملحاربـة اللغـة العربيـة هذه هي نامذج مما يقـو
الفصيحة, واهتاِمها بالصعوبة والتخلف وعدِم مواكبة روح العرص, عرص العلـوم والتقانـة, 
والرتويِج للغة اإلنجليزية عىل أهنا لغـة العلـم, مـع أن العربيـة هـي لغـة عامليـة أسـهمت أيـام 

وهي بني اللغات الست العاملية املعتمدة يف األمم املتحـدة إسهام يف مسرية احلضارة البرشية, 
أربعمئة مليون عريب من سكان العامل, / ٤٠٠/واملنظامت التابعة هلا, كام أهنا لغة ما يزيد عىل 

ويتوق مليار ونصف من املسلمني إىل معرفتها باعتبارها لغة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة 
 .الرشيفة
 

 :يةمن التحديات الداخل



 

بيَد أن من املؤسف حقًا أن نالحظ أن مـا عجـز االسـتعامر عـن حتقيقـه يف فـرض لغتـه 
وإبعاد العربية قد نجح نفر مـن أبنـاء األمـة العربيـة يف حتقيقـه عـىل األرض العربيـة يف أيامنـا 
احلالية, وها هـي ذي نـامذج ممـا حيـدث جتـاه اسـتبعاد العربيـة والتعلـِق باألجنبيـة واسـتعامِهلا 

 .امكاهن
تنص دساتري الـدول العربيـة عـىل أن اللغـة العربيـة : التلكؤ يف إصدار قرار التعريب  −١

هي اللغة الرسمية يف الدولة, إال أن من املالحظ أن هوة بـني مـا تـنص عليـه الدسـاتري, ومـا 
يطبق عىل أرض الواقع, وما يزال القرار السيايس يف فرض التعريب يف شؤون احلياة غائبًا يف 

 .ول العربيةمعظم الد
وقوف نفر مـن أبنـاء األمـة إىل جانـب أعـداء األمـة يف دعـوهتم إىل التلهـيج والكتابـة  −٢

, »ويلمـور«وممـن محـل لـواء هـذه الـدعوة إىل جانـب القـايض الربيطـاين  :باحلروف الالتينية
, كـل مـن ســالمة »ماسـينيون«, واملسترشــق الفرنيسـ »سـبيتا«واملسترشـق األملـاين الـدكتور 

 .الخ من أبناء األمة العربية.... العزيز فهمي, وأنيس فرحية, وسعيد عقل  موسى, وعبد
ويظهر بجالء أن اهلدف من تبني احلروف الالتينيـة والكتابـة بالعاميـة يتمثـل يف إبعـاد 
العرب عن حضارهتم وتراثهم, إذ إن هذا الرتاث الغني والضخم مكتوب باألحرف العربية 

اء العربية حروفهم إىل األحرف الالتينية انقطعوا بذلك عـن وباللغة الفصيحة, فإذا هجر أبن
تراث آبائهم وأجدادهم, وهذا ما ينشده ويتوخاه أعداء األمة, إذ إهنم ينشدون خلـق فجـوة 
بني مـايض هـذه األمـة وحارضهـا, كـام أن اهلـدف مـن اعـتامد اللهجـات العاميـة هـو تثبيـت 

رًا الختالف هلجة كل قطر عـن هلجـة اآلخـر, التجزئة واالنفصال بني أقطار األمة العربية نظ
ويف ذلك هدم للفصيحة, ومتى هـدم رصح الفصـيحة تفتـت األمـة وترسـخ االنفصـال بـني 

 .أقطارها, وسهلت السيطرة عليها
يرشف عـىل : انحسار العربية ملصلحة األجنبية يف دول املغرب العريب واخلليج العريب  −٣

ســاتذة وإداريــون متحيــزون إىل جانــب الفرنســية, التعلــيم العــايل يف دول املغــرب العــريب أ
ويقفون يف وجه العربية, ال بل ينظرون نظرة فوقية إىل املـؤهلني هبـا, ويصـفوهنم بـالتخلف, 



 

 .وغدا التعليم العايل قلعة حصينة يف يد املتفرنسني
ــة يف  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة يف العملي ــة اإلنجليزي ــريب تســود اللغ ــيج الع ويف دول اخلل

عات, ومل يقترص األمـر عـىل تدريسـها يف اجلامعـات فقـط, وإنـام تـدرس املـواد العلميـة اجلام
باألجنبية أيضًا يف املـدارس اخلاصـة بـدءًا مـن ريـاض األطفـال, ويف دولـة قطـر تعّلـم املـواد 
ــريكيني وبريطــانيني  ــة, وجــيء بمدرســني أم ــام باإلنجليزي ــيم الع ــة يف مراحــل التعل العلمي

زية والعلوم والرياضـيات واملعلوماتيـة, ويف دولـة اإلمـارات العربيـة لتدريس اللغة اإلنجلي
املتحدة تدّرس العلوم والرياضيات باإلنجليزية أيضًا بدءًا مـن الصـف األول حتـى الصـف 
الثاين عرش, وهتيمن اإلنجليزية عىل التخصصات كافة يف التعليم العايل حتـى يف قسـم اللغـة 

 .العربية
مور يف بعض املدارس اخلاصة يف إحدى الدول العربية طلـب ويف اجتامعات أولياء األ

املرشفون عىل هذه املدارس إىل األهلني التحـدث مـع أبنـائهم يف البيـوت باللغـة األجنبيـة ال 
 .بالعربية

وثمــة مرشــوع يرمــي إىل النهــوض باللغــة العربيــة كانــت قــد أنجزتــه مؤسســة الفكــر 
مرشوع السترشاف مستقبل اللغـة : نهض بلغتنالن«, وعنوانه ٢٠١٢يف بريوت عام  )٥(العريب
ورد فيه يف ضوء استبانات وّزعت عىل أحد عرش بلدًا عربيًا, وعدُد هذه االستبانات » العربية

 :استبانة, ورد ما ييل) ٧٨٦٣(
 .يف دول املرشق العريب تدّرس العلوم باللغة اإلنجليزية%  ٨٧نسبة  − 
 .علوم باللغة الفرنسيةيف دول املغرب العريب تدّرس ال%  ٨٨نسبة  − 
 .فقط تدّرس باللغة العربية%  ٩نسبة  − 

مقابل %  ١٤وينسحب ذلك عىل واقع االمتحانات والبحوث, إذ مل تنل اللغة العربية إال 

                                                 
بـريوت  − ترشـاف مسـتقبل اللغـة العربيـةمرشـوع الس: مرشـوع لنـنهض بلغتنـا − مؤسسة الفكـر العـريب )٥(

٢٠١٢.  



 

 .بالفرنسية%  ٨٧باإلنجليزية, و%  ٧٦
 .فقط من األساتذة يؤيدون تدريس العلوم بالعربية%  ١٣نسبة   − 
وإذا ألقينا : ل العربية التي تستخدم العربية يف التدريستدين املستوى اللغوي يف الدو  −٤

نظرة عىل الواقع اللغوي يف الدول العربية التي تستخدم اللغـة العربيـة يف العمليـة التعليميـة 
التعلمية فإننا نالحظ أن اللغة املسـتخدمة زاخـرة بالعاميـة, وباألخطـاء اللغويـة, وبـاهلجني 

 .اللغوي
مل يقترص استخدام العامية واأللفـاظ األجنبيـة : من الواقع انحسار العربية الفصيحة  −٥

واهلجني اللغوي عىل العملية التعليمية التعلمية, وإنام شق طريقه إىل اإلعالنات وواجهـات 
املحال التجاريـة واخلدميـة والسـياحية, وعـىل املنتجـات الوطنيـة, ويف الرشـكات واملصـانع 

ويف املطويـات, ويف الـربامج اإلعالميـة مرسـحيات واملعامل واملطاعم والفنـادق واملقـاهي, 
ومسلسالت إذاعية وتلفزية, وحـوارات, ويف شـؤون احليـاة عامـة, ويف البنـوك واملصـارف 
ـــة  ـــة األجنبي ـــاجحون يف اللغ ـــل الن ـــث ُيفّض ـــات حي ـــابقات والتعيين ـــريان, ويف املس والط

سـابقات والتعيينـات يف واملعلوماتية, وال ينص عىل النجاح بالعربية يف اإلعالن عـن هـذه امل
 .وظائف الدولة, ويف القطاع اخلاص

وإذا كان التلوث اللغوي من قبُل يتجىل يف ارتكـاب األخطـاء اللغويـة مـن جهـة, ويف 
استعامل اللهجات العامية من جهة أخرى, فإن التلوث يف أيامنا هـذه تبـدى يف حلـة جديـدة 

, وقد ظهـرت بحكـم انتشـار وسـائل أضيفت إىل سابقتيها وهي العربيزي أو الفرانكو آراب
 .التواصل احلديثة من البث الفضائي وقنواته املتعددة, ووسائل التواصل االجتامعي

مـن املالحـظ أن : تدين نسبة ما يرتجم إىل اللغـة العربيـة ومنهـا إىل اللغـات األجنبيـة  −٦
جم إىل اللغـة اإلحصاءات يف هذا املجال متفاوتة, ولكنها مجيعها تشري إىل تدين نسـبة مـا يـرت

العربية, ومـا يـرتجم منهـا إىل اللغـات األخـرى, وأن نسـبة الرتمجـة يف جمـال العلـوم البحتـة 
والتطبيقيــة أقــل منهــا يف جمــال العلــوم اإلنســانية واألدبيــة, وأن نســبة مــا ينقــل إىل اللغــات 

 .األجنبية نسبة ضئيلة أيضاً 



 

رض العربيـة تسـتخدم اللغـة ومن املالحظ أيضًا أن بعض املؤمترات التي تقام عـىل األ
األجنبيـة مكـان العربيـة يف مناقشــة قضـاياها وموضـوعاهتا العربيــة; وهـذه التحـديات التــي 
تواجهها لغتنا العربية إن كانت خارجية أو داخلية من شـأهنا تـدمري اهلويـة, وتشـويه صـورة 

اللغـوي, فـام  الوطن, وزعزعة االنتامء, وتستلزم معاجلة واعية, ولن يتم ذلك إال بـالتخطيط
 .هذا التخطيط? وما أهدافه? وما رشوطه? وما آليات تنفيذه?

 التخطيط اللغوي مفهومًا وأهدافًا وقضايا −ثالثاً 
 

نحاول فيام ييل تعرف مفهـوم التخطـيط اللغـوي وتبيـان األهـداف التـي يرمـي إليهـا, 
 .جلة هذه القضاياوالقضايا التي يعاجلها, وموقفه من كل منها, واإلجراءات التنفيذية ملعا

التخطـيط اللغـوي هـو عمـل منهجـي يـنظم جمموعـة مـن : مفهوم التخطيط اللغوي −١
اجلهــود املقصــودة املصــممة بصــورة منســقة إلحــداث تغيــري يف النظــام اللغــوي أو 

  )٦( .االستعامل اللغوي, ويقصد إىل حل مشكلة لغوية قائمة باستقصاء البدائل حللها
ة املشكالت التي تواجه اللغة سواء أكانـت مشـكالت وُيعنى التخطيط اللغوي بدراس

لغوية بحتة كتوليد املفردات, ووضـع املصـطلحات, أم مشـكالت غـري لغويـة ذات مسـاس 
 .باللغة واستعامهلا, مثل اجلهل بأمهية اللغة يف سيادة األمة

ويوضــع التخطــيط اللغــوي يف ضــوء السياســة اللغويــة التــي تعــد موجهــًا ومرجعيــة 
ي يواجه التحديات التي تواجه اللغة, وهتدف السياسـة اللغويـة عـىل الصـعيد للتخطيط الذ
 :القومي إىل

 .إعالء شأن اللغة العربية بوصفها عنوانًا للهوية واالنتامء −١
احلفاظ عليها باعتبارها أداة رضورية للتقدم واالرتقاء والتنمية املسـتدامة, ومواكبـة  −٢

 .يف جمتمع املعرفة) جياالتكنولو(روح العرص, عرص العلم والتقانة 
                                                 

دار  − عـامن − الطبعـة األوىل − قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العـريب احلـديث − الدكتور هناد املوسى )٦(
  .٣٠ص ١٩٨٧الفكر 



 

 .تعزيز الوعي اللغوي بأمهية اللغة يف حياة الفرد واألمة −٣
 .احلرص عىل سريورة اللغة األم يف ميادين احلياة كافة −٤

أما األهداف املاديـة للسياسـة اللغويـة اخلاصـة باللغـة . وهذه األهداف مادية ومعنوية
ها يف جماالت احلياة كافة قوالً وعمًال, العربية فهي توظيف اللغة العربية وسريورُهتا وانتشارُ 

ــا  ــة بمعرفته ــاِء األم ــُد أبن ــتعامل, وتزوي ــل اس ــة يف ك ــذه اللغ ــة هل ــنُح الصــدارة واألولوي وم
وخصائصها وسامهتا, والتمسُك هبا للتحرر مـن التبعيـة, والعمـُل عـىل توحيـد مصـطلحاهتا 

االعتـزاز باللغـة العربيـة, وأما األهداف املعنويـة للسياسـة اللغويـة فهـي . جلمع شمل األمة
 .وإكباُر شأهنا وتفضيُلها عىل سائر اللغات عىل أهنا اللغة األم, ورمز كيان األمة

والتخطيط اللغوي كام التخطيط الرتبوي شبيه بتخطيط املدن الذي هيتم بوضـع نظـام 
تخطيط وثمة تكامل بني ال. شق الطرق, وتشييد املباين, مع مراعاة املطالب الصحية واجلاملية

الرتبوي والتخطيط اللغوي, إذ إن من أولويات التخطيط الرتبوي االهـتامَم باللغـة عـىل أهنـا 
وعاء املعرفة, وهبا جيري التواصل وتبادل األفكار, ويتوقف حتقيقها يف التخطيط الرتبوي هلا 

 )٧(: عىل جمموعة جوانب هي
ـ −١ ه مـن جهـة, وإنتاجـه املامرسة الشفهية للغة بطريق اسـتقبال اخلطـاب الشـفهي ومتثلِّ

 .والتحكم يف تقنياته من جهة أخرى
 .املامرسة الكتابية للغة −٢
 .ممارسة القراءة واملطالعة −٣
ملا كانت اللغة حقًا طبيعيًا لألفراد ورابطـًا موحـدًا ألبنـاء : أهداف التخطيط اللغوي −٢

املجتمع, ومصدرًا من مصـادر الـدخل القـومي, كـان التخطـيط اللغـوي هيـدف إىل 
املجتمع بلغته جتسيدًا للتعايش وحتقيقًا لتنمية فكرية واجتامعية واقتصادية مـن تنمية 

                                                 
 − مديريـة التعلــيم الثـانوي العــام − منهـاج اللغــة العربيـة وآداهبــا يف التعلـيم الثـانوي العــام − وزارة الرتبيـة )٧(

  .٢٩ص ١٩٩٥ − اجلزائر − الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية



 

 .خالل توفري أمن لغوي للغات املتعايشة يف الوطن إن وجدت يف املجتمع
وإذا كان التخطيط اللغوي يرتكز عىل حتديد املشكالت اللغوية, وإجياد حلول هلا, فإن 

وحتــدد سياســتها جتاهــه وخطتهــا ملعاجلتــه فإنــه قــد التنــوع اللغــوي إن مل تــتحكم فيــه الدولــة 
 .يعِصف هبا وجيرها إىل حروب وكوارث تفكك املجتمع
 :ومن هنا كان التخطيط اللغوي العريب هيدف إىل

محاية اللغة العربية من كل التحديات التي تواجهها, وتبياِن أمهيتها وزيادة الوعي هبا  −١
 .لغوي واملجتمعيوحاجتِنا إليها لتحقيق األمن الثقايف وال

 .احرتام اهلوية العربية والرتاث العريب اإلسالمي −٢
 .الخ... حتقيق أهداف اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية وعلمية وتربوية −٣
 .حتديث الربامج اللغوية وتوحيد اجلهود حوهلا −٤
االهتامم بدراسة املشكالت التي تقف عائقًا يف تطور اللغة كتوحيـد املصـطلحات أو  −٥

 .الخ...تعريبهاترمجتها أو 
 .دراسة العالقة بني اللغة واملجتمع −٦
 .وضع ضوابط ومعايري للغة يف املجتمع, ورشعنِة بعض املسائل اللغوية −٧
 :من قضايا التخطيط اللغوي −٣

ثمة قضايا يعنى هبـا التخطـيط اللغـوي إن يف داخـل العمليـة التعليميـة التعلميـة أو يف 
 :التعلمية ومن القضايا يف العملية التعليميةخارجها, 

 .»العربية الفصيحة«تعليم مواد املعرفة كافة باللغة األم  − 
 .حتديد موقع اللغات األجنبية يف نسق النظام التعليمي − 
ــروع  −  ــة وف ــدارس األجنبي ــدارس اخلاصــة واجلامعــات اخلاصــة وامل ــد موقــع امل حتدي

 .اجلامعات األجنبية يف داخل الوطن العريب
يـة األم ألبنائهـا وللنـاطقني بغريهـا مـن اللغـات تأمني مستلزمات تعليم اللغـة العرب − 

 .األخرى إن يف داخل الوطن العريب أو يف خارجه



 

 .جعل اللغة القومية مطلبًا أساسيًا لاللتحاق باجلامعات − 
 :ومن القضايا التي يعنى هبا التخطيط اللغوي يف خارج نطاق العملية التعليمية التعلمية

 .لثقافات اخلاصة يف داخل الدول العربيةحتديد املوقف من لغات الفئات ذات ا •
, ومــن الشــعر النبطــي والــرتاث )العاميــات(حتديــد املوقــف مــن اللهجــات املحليــة  •

 .الشفوي
استعامهلا سليمة عىل األلسـنة واألقـالم يف اإلعـالم املقـروء واملسـموع واملرئـي, ويف  •

 .اإلعالنات
احية واملراسـالت بـني تعريب أسامء املحالت التجارية واملؤسسـات اخلدميـة والسـي •

 .الخ... املصارف والغرف الصناعية والتجارية 
 .جعل النجاح يف اللغة مطلبًا أساسيًا لاللتحاق بالوظائف احلكومية واخلاصة •
 .اعتامدها لغة رسمية يف املؤمترات والندوات التي تعقد يف الوطن العريب •
يـة هـذا االسـتعامل يف األمـم استعامهلا يف املحافل الدوليـة والتـزام ممـثيل الـدول العرب •

 .املتحدة واملنظامت التابعة هلا
 :حتديد املوقف من بعض قضايا التخطيط اللغوي −٤

 :من قضايا التخطيط اللغوي التي حتتاج إىل حتديد موقف منها
ملــا كــان التخطــيط اللغــوي املصــمم يف ضــوء : قضــية العاميــة واللهجــات الــدوارج −١

لغـة العربيـة وسـريورهتا يف جمـاالت احليـاة كافـة السياسة اللغوية يرمـي إىل سـيادة ال
الـخ, كانـت العاميـة واللهجـات املحليـة تشـكل .. تعليًام وإعالمًا وإدارة واقتصـادًا 

 عامًال سلبيًا يف سبيل تلك السيادة والسريورة, فام املوقف جتاه ذلك ?
نـه لقد حسـم جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق هـذا املوقـف عنـدما أكـد يف بيـان صـادر ع

ق بــني  خطــورة حتويــل اللهجــات العاميــة مــن املســتوى الشــفهي إىل املســتوى الكتــايب, وفــرَّ
الدراسات اللغوية التي تتناول العامية موضوعًا للدرس والتحليل خدمـة للفصـيحة, وبـني 

كام أكد خطورة تقعيد اللهجات العامية, . الدراسات التي ترمي إىل تقعيد العامية وترسيخها



 

حوية ورصفية هلا ألن هذا مؤذن بتحويلها إىل لغات مستقلة, وهذا ما يـؤدي ووضع أنظمة ن
وعدَّ املجمـع أخـريًا أن تشـجيع العاميـات . بدوره إىل سلخ اإلنسان العريب عن هويته وتراثه

 .رّدة قومية ونكسة وحدوية يقف وراءها دعاة التجزئة ومتزيق األمة العربية
 :لتعليمية التعلميةقضية اللغات األجنبية يف العملية ا  −٢

تســتلزم طبيعــة العرصــ اإلملــام باللغــات األجنبيــة وإتقاهنــا إىل جانــب إتقــان اللغــة األم 
عىل أن تعّلـم مـواد املعرفـة كافـة يف التعلـيم مـا قبـل اجلـامعي باللغـة » العربية الفصيحة«

يـتعّلم العربية, وال ضَري من تعلم لغة أجنبية أو لغتني أجنبيتني يف هـذه املرحلـة, بحيـث 
اللغة اإلنجليزية بدءًا من الصف األول من مرحلة التعليم األسايس, والفرنسية بدءًا من 
الصف السابع, فيتخرج الطالب يف هناية املرحلة الثانوية وهـو مّلـم بلغتـني أجنبيتـني إىل 

ويف التعلـيم اجلـامعي . جانب إتقانـه للغتـه القوميـة التـي تـدّرس مـواد املعرفـة كافـة هبـا
 .املقررات اجلامعية كافة باللغة العربية, ويمكن تدريس مقررين باللغة األجنبيةتدرس 

ويطبق هـذا الـنهج عـىل املـدارس الرسـمية واخلاصـة واجلامعـات الرسـمية واخلاصـة 
أيضًا, ويمكن أن تكون ثمة مناهج إثرائية يف املواد العلمية باللغة األجنبية إىل جانب املناهج 

 .وذلك يف املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصةالتي تدّرس بالعربية, 
ويف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية عـىل األرض العربيـة البـد مـن تـدريس طالهبـا 
العرب تاريخ أمتهم وجغرافيتها بالعربية عىل أن يكون مقررًا إجباريًا عىل هـذه الرشـحية مـن 

 .الطلبة
ىل من مرحلة التعليم األسـايس ومع أن موضوع تعليم اللغات األجنبية يف احللقة األو

ــة, إال أن  ــأثريه الســلبي عــىل إتقــان اللغــة العربي ــريًا مــن االعرتاضــات بحجــة ت ــار كث قــد أث
الدراسات التي جرت يف هذا املجال أثبتت أن ال أثَر سلبيًا عىل إتقان اللغة األم كـام أشـارت 

 ).اليونسكو(إىل ذلك املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 
 
 :قضية لغات الفئات اخلاصة عىل األرض العربية  −٣



 

اخلاصـة هبـا كاألرمنيـة والرشكسـية والكرديـة ثمة فئات عـىل األرض العربيـة هلـا لغتهـا 
 الخ, فام املوقف جتاه هذه اللغات?... واألمازيغية 

إن أمتنا العربيـة مـن قبـُل احرتمـت اللغـات األخـرى, وقـّدرت أصـحاهبا, واقتبسـت 
ها, ويرمي التخطيط اللغوي العريب إىل احرتام هذه اللغات وأصحاهبا, وإىل بعضًا من معارف

عـىل الصـعيد » العربية«أن هلم احلق يف ممارسة لغتهم اخلاصة هبم, عىل أن يعتمدوا اللغة األم 
ـدة عـىل  ـدة واملوحَّ الوطني والقومي يف شؤون احلياة كافة ما دامـت العربيـة هـي اللغـة املوحِّ

أن تكون تلك اللغات بديًال عن العربيـة, اللغـة الرسـمية يف الدولـة, فهـذا  أما. صعيد األمة
 .ينايف مبدأ الوحدة الوطنية والقومية ألبناء األمة كافة

 :قضية لغات العاملة عىل األرض العربية −٤
ثمة هلجات آسيوية يف السوق والعمل, ويف داخل البيـوت يف دول اخللـيج العـريب, وهلـا 

ويقتيضـ املوقـف اإلجيـايب . ب اللغة العربية لدى أطفال هـذه الـدولآثار سلبية يف اكتسا
ملعاجلة هذه الظاهرة إجراَء دورات للعاملني عىل األرض العربية لتعليمهم العربيـة, وأن 
يكــون مــن رشوط عمــل هــؤالء أن يعرفــوا اللغــة العربيــة, وذلــك للحــّد مــن تــأثرياهتم 

 .ويف األطفال يف سنيهم املبكرة املبارشة السلبية يف واقع اللغة داخل األرس,
وهـذه ظـاهرة استرشـت يف : قضية سـريورة الكلـامت األجنبيـة يف السـلع والبضـائع  −٥

ألعاب األطفال ومالبسـهم, كـام استرشـت يف أغلـب السـلع والبضـائع املسـتوردة, 
ــزام أصــحاب البضــائع  ــوي يف إل ــيط اللغ ــة التخط ــا يف عملي ــف منه ــتجىل املوق وي

تــي تتعامــل معهــا الــدول العربيــة عــىل ترمجــة أســامء الســلع والرشــكات األجنبيــة ال
والبضائع, وما يتعلق هبا من كتابات ودعايات وتوضيحات إىل اللغـة العربيـة, قبـل 
ــة  ــة عــىل النحــو املســتعمل يف بعــض األدوي توريــدها وإدخاهلــا إىل األســواق العربي

 .املستوردة من اخلارج
مـن املالحـظ أن ثمـة : يـة باللغـة األجنبيـةقضية املؤمترات املنعقدة عىل األرض العرب −٦

. مؤمترات وندوات عقدت عـىل األرض العربيـة واسـتخدمت فيهـا اللغـة األجنبيـة



 

ويقتيض املوقف اعـتامَد اللغـة العربيـة عـىل األرض العربيـة يف املـؤمترات والنـدوات 
 كافة حتى لو كان املشاركون فيها من األجانـب, عـىل أن تسـتخدم الرتمجـة إىل اللغـة

العربيــة ومــن العربيــة إىل األجنبيــة يف تلــك املــؤمترات والنــدوات, إذ يمكــن اعــتامد 
أما االقتصار عىل اللغة األجنبية وحدها فهـذا يتنـاىف . اللغتني العربية واألجنبية فيها

وسيادة اللغة العربية عىل أرضها, ويتناىف مع كوهنا اللغة العاملية بني اللغـات السـت 
 .ق العاملياملعتمدة عىل النطا

سـبقت اإلشـارة إىل أن أعـداء األمـة ولغتهـا : قضية اللغة العربية يف املحافل الدوليـة −٧
سعوا جاهدين إىل استبعاد اللغة العربية مـن بـني اللغـات السـت املعتمـدة يف األمـم 
املتحدة, ويبدو أن العرب مل يقدروا ميزة كون لغتهم لغة عاملية مل حتظ هبذه امليزة كـل 

لـذلك كـان . اليابانية واألملانية واإليطالية عىل الرغم مـن قـوة أصـحاهبامن اللغات 
العربيـة (عىل ممثيل الدول العربية يف املحافل الدولية أن يلتزموا باستعامل لغتهم األم 

ــاهتم وأوراق العمــل التــي يتقــدمون هبــا إىل تلــك ) الفصــيحة يف مناقشــاهتم وتعقيب
غــات األجنبيــة مــا دامــت لغــتهم مســتعملة املحافــل, وأن حيظــر علــيهم اســتعامل الل

ــا  ــتهم وهويته ــة أم ــرامتهم وكرام ــىل ك ــافظون ع ــذلك حي ــا, وب ــا وإليه ــرتجم منه ي
 .احلضارية

ملا كانت التقارير  ):اإلنرتنت(قضية زيادة نسبة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة  −٨
هـي نسـبة ) رتنتاإلن(العاملية تشري إىل أن نسبة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة 

ضئيلة كان عىل املخططني اللغويني أن يسعوا جاهدين إىل زيادة هذه النسبة, عىل أن 
يكون املحتوى مصوغًا بالفصيحة السهلة وامليرسة يف منـأى عـن اللهجـات العاميـة 
واهلجني اللغوي من عربيزي وفرانكـو آراب, وعـىل وزارات االتصـاالت والتقانـة 

ن تضـطلع بـدورها يف هـذا املجـال, وحتـول دون اسـتخدام واجلمعيات املعلوماتية أ
العاميات واهلجني اللغوي عىل مواقع التواصل االجتامعي, إىل جانب تنقية ما ينرش 

 .بالفصيحة من األخطاء اللغوية والتلوث اللغوي



 

إّن جمتمع املعرفة الذي ينشد التنمية, ويتكئ عىل االقتصاد اخلـادم للمعرفـة واملسـتثمر 
ومـن حـظ العـرب أّن هلـم لغـة . الوقت نفسه سيظل متعذرًا خارج دائرة اللغة القوميةهلا يف 

قومية هلا جاهزية تؤهلها الحتضان الثـروة املعرفيـة, وأّن تـوطني العلـم ومـا يـنجم عنـه مـن 
تقنيات أمر مسـتحيل اسـتحالة قاطعـة خـارج دائـرة اللغـة القوميـة الرمـز األعـىل يف الـوعي 

وية, وليس من سبيل إىل األخذ بأسـباب التنميـة إال بـاالعتامد عـىل لغـة اجلمعي املعّرب عن اهل
قومية جتمع وال تفّرق, وتؤصل وال تستأصل, وتستزرع وال جتتث عـىل حـّد تعبـري الـدكتور 

 . )٨(عبد السالم املسدي
عىل أن يأخذ التخطـيط اللغـوي : قضية الرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األجنبية −٩

زيادة نسبة ما يرتجم إىل العربية ومنها إىل اللغات األجنبية, والسعي إىل أن باحلسبان 
يفك احلصار املفروض عىل إصدارات هيئة املوسـوعة العربيـة يف املوسـوعة العربيـة 
الشاملة, واملوسوعات الفرعية املتخصصة يف الطـب والقـانون والعلـوم والتقانـات 

الفصيحة, كام ينبغي أن تشـق إصـدارات  واآلثار يف سورية, وكلها مصوغة بالعربية
املركز العريب للتعريـب والرتمجـة والتـأليف والنرشـ التـابع للمنظمـة العربيـة للرتبيـة 
والثقافة والعلوم طريقها إىل االقتناء يف اجلامعات العربية, وكلها من أمهات الكتب 

 .يف ميادين املعرفة املختلفة
حتتــاج السياســة اللغويــة يف تنفيــذ : للغــةقضــية الترشــيعات والقــوانني التــي حتمــي ا − ١٠

مراميهــا بطريــق التخطــيط اللغــوي إىل قــوانني حتمــي حــدودها, وحتــافظ عليهــا كــام 
احلفاظ عىل حدود الوطن, عىل أن تنفـذ مـواد هـذه القـوانني بكـل جديـة, وعـىل أن 
يكــون االهــتامم منصــبًا عــىل الوضــع اللغــوي يف البيئــة اخلارجيــة واملحــال التجاريــة 

دمية والسياحية واإلعالنات يف الساحات والطرقات حرصًا عـىل تـأمني النقـاء واخل
 .اللغوي يف مواقف احلياة كافة

                                                 
  .٢١− ٢٠مرجع سابق ص − اهلوية العربية واألمن اللغوي − الدكتور عبد السالم املسدي )٨(



 

إذا كان التخطيط اللغوي يرمي إىل تنفيذ السياسـة اللغويـة يف : قضية التوعية اللغوية − ١١
ىل الدولة, وحيتاج إىل ترشيعات وقوانني بغية حتقيق أهدافه ومراميه فإنه حيتاج أيضًا إ

وعي لغوي يعزز انتامء الفرد إىل أمته ولغتها تارخيًا وثقافة وهوية وكيانًا قوميًا وآماالً 
 .ومستقبالً 

وعىل القطـاعني الرسـمي واملـدين اخلـاص مـن مجعيـات واحتـادات ونقابـات وروابـط 
الخ القيام بحمالت التوعية اللغويـة, ويـؤدي العمـل التطـوعي دورًا هامـًا يف ... ومنتديات

 .ذ األهداف املرسومة لتلك احلمالتتنفي
وجتدر اإلشارة إىل أن املسـؤولني يف دولنـا العربيـة يف األعـم األغلـب ال يولـون اللغـة 
حجمها احلضـاري التـي هـي متسـعة لـه, وقـادرة عليـه, وموكلـة بـه, وهـم غـافلون عـن أن 

اء لغـتهم بقاءهم وبقاء رعاياهم متوقفان عـىل بقـاء هـويتهم, وأن بقـاء هـويتهم مرصـود ببقـ
القومية اجلامعة, وأنه ال ثقافة بغري هوية حضارية, وال هوية بغري إنتاج فكري, وال فكر مـن 
دون مؤسسات علمية متينـة, وال علـم بغـري حريـة معرفيـة, وال تـأثري وال تواصـل إال بلغـة 

 .)٩(قومية ترضب جذورها يف التاريخ, وتشارف بشموخ حاجة العرص ورضورات املستقبل 
ان الرصاع عىل األرض والثروة واملاء مطية للرصاع عىل السيادة واملجد يف ظـل وإذا ك

العوملة, فإن الرصاع األدق واألعمق واألبقى وربام األعنف هـو رصاع اهلويـات, ذلـك ألن 
اهلوية قلعة حصنها الثقافة وسياجها اللغة, واحلق الثقايف يتناىف وأسلوب اإلمهـال واملهادنـة 

 ..ألنه عامد اهلوية
ــا اللغــوي يف جمــال  ــا أن نتوجــه بخطابن وملــا كانــت اللغــة مســؤولية مجاعيــة كــان علين
التخطيط اللغوي بغية حتقيق األهداف املرسومة هلذا التخطـيط إىل النخـب السياسـية حيـث 
مطاهي صناعة القرار, وإىل النخب الفكريـة حيـث ورشـات إنتـاج األفكـار, وإىل اجلمهـور 

 .فكار, وعىل سواعده يتنزل القرار عىل حّد تعبري الدكتور املسديالذي عىل كواهله تنبثق األ

                                                 
  .٢٧٢املرجع السابق ص  − الدكتور عبد السالم املسدي )٩(



 

 بعض صوى عىل دروب التخطيط اللغوي − رابعاً 
ثمة تزامل بني غياب القرار السيايس وغيـاب التخطـيط اللغـوي, وهـذا مـا يـؤدي إىل 

ومـن هنـا جيـيء التخطـيط . استرشاء الضعف اللغوي وعدم توحيد اجلهـود والتنسـيق بينهـا
يف أولويات النهوض بالواقع اللغوي والتمكـني للغـة العربيـة, وكانـت ثمـة صـوى  اللغوي

 :البد من أخذها باحلسبان يف إنفاذ مرامي هذا التخطيط, ويمكن ذكر بعضها متمثًال فيام يأيت
االنطــالق مــن السياســة اللغويــة التــي تعكــس املوقــف الرســمي مــن اللغــة العربيــة  −١

يازاهتـا واسـتعامالهتا وكـل مـا يصـوهنا وحيـافظ مشتمًال عىل وضـعها وحقوقهـا وامت
 .عليها عىل نحو حيمي سيادهتا يف خمتلف السياقات واملجاالت احليوية واملهنية

الشمولية جلميع جوانب املسألة اللغوية, إذ إن التخطيط اللغـوي الفّعـال هـو الـذي  −٢
, مادامـت يتناول أبعاد االستعامل اللغوي كافـة, ويف شـؤون احليـاة املجتمعيـة كلهـا
 .اللغة مؤسسة اجتامعية, وهي ملك املجتمع كله, ومسؤولية املجتمع كله

ــق هــذه اجلهــات مــن  −٣ ــة يف املجتمــع بحيــث تنطل ــة كاف التنســيق بــني اجلهــات املعني
 .اسرتاتيجية واحدة, وخطة واضحة, وأن تلتزم كل جهة بتنفيذ املهام املنوطة هبا

 .حقيق األهداف املرسومةالتكامل بني جهود املعنيني كافة توخيًا لت −٤
وضع خطة تتضمن األهداف املأمول حتقيقها وقياس األداء عىل املدى الطويل, عىل  −٥

أن تكون األهداف شاملة جلميع اجلوانب اهلامة يف املسألة اللغويـة, وعـىل أن ترتـب 
 .هذه األهداف يف ضوء أمهيتها مع إعطاء أوزان نسبية لكل هدف

نشطة التفصيلية واإلجراءات واملبادرات واملرشوعات اشتامل مرحلة التنفيذ عىل األ −٦
واملســابقات واجلــوائز التــي تســهم يف حتقيــق األهــداف التــي انطلقــت مــن السياســة 
 .اللغوية, عىل أن تكون املرشوعات قابلة للتنفيذ وفق الظروف واإلمكانات املتاحة



 

 . )١٠(» والتحفيز وضع آليات فاعلة للمتابعة الدقيقة بغية تذليل العقبات والتشجيع« −٧
وضع احلوافز املادية واملعنوية واجلوائز التقديرية لكل مستوى معـني مـن مسـتويات  −٨

 .الخ... اإلنجاز اللغوي, إن يف املدارس أو يف اجلامعات, أو يف املؤسسات واملراكز 
الرتكيــز عــىل قطــاعي الرتبيــة واإلعــالم إعــدادًا للمعلمــني واملــذيعني كافــة, وعــدم  −٩

إعداد معلمي اللغة العربية وحدهم تأهيًال وتدريبًا, بـل يشـمل ذلـك  االقتصار عىل
 .معلمي املواد كافة

 .تعزيز األعامل الدرامية املصوغة بالفصيحة واالهتامم بالربامج املوجهة إىل األطفال − ١٠
تعزيز املسابقات الشعرية بالفصيحة, والعدول عن اسـتخدام الشـعر النبطـي الـذي  − ١١

 ..يزكي العصبية القبلية
يف املطــارات, : وضــع منشــورات لغويــة فصــيحة يف متنــاول األيــدي يف كــل مكــان − ١٢

وحمطــات انتظــار احلــافالت, ويف الشــوارع الرئيســة, واملطــاعم الكبــرية, والفنــادق, 
 .الخ تدعو إىل التوعية اللغوية وتعّلم اللغة يف الوقت نفسه... وصاالت النوادي 

مــن خــالل تصــدير الــربامج اللغويــة,  االســتثامر يف اللغــة العربيــة تنميــة لالقتصــاد − ١٣
والتقنيات التي تعالج منظومتها, والسيام الـربامج املوجهـة إىل تعلـيم اللغـة العربيـة 

 .لغري الناطقني هبا من غري أبنائها
السعي اجلاد إىل توحيد املصطلحات عىل الصعيد العريب بعد أن تبني أن ثمة فـوىض  − ١٤

 .يف وضع املصطلحات, ويف استعامالهتا
عيل الرتمجة من العربية إىل غريها من اللغـات, ومـن األجنبيـة إىل العربيـة بعـد أن تف − ١٥

 .تبني أن ثمة نقصًا كبريًا يف ميدان الرتمجة
 .)١١(» املحافظة عىل التوازن بني مصلحة الدولة ومصلحة األفراد يف املجال اللغوي« − ١٦

                                                 
التخطـيط  − خلدمـة اللغـة العربيـة مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز الـدويل − الدكتور عبد اهللا الربيدي )١٠(

  .٢٠١٣أيار  − تعريف نظري ونموذج تطبيقي: اللغوي



 

التخصصــات االرتقــاء بالعمــل املعجمــي املالئــم واملناســب للمراحــل الدراســية و« − ١٧
 .)١٢(» العلمية واألدبية

 :وخالصة القول إّن عملية التخطيط اللغوي لن تؤيت ثامرها املرجوة إال بتحقيق ما ييل
االنتامء األصيل واجلاد من القادة واحلكام هلذه األمة ولغتها العربية اخلالدة, عـىل أن  −١

 .ن احلياة كافةيكونوا قدوة ومثاالً يف احلرص عىل استعامل اللغة العربية يف شؤو
 .وضع قوانني رادعة حلامية اللغة العربية من االعتداء عليها −٢
 الوعي اللغوي −٣
التنسيق والتكامل بـني مجيـع قطاعـات املجتمـع, ألن البنـاء ال يمكـن أن يـنهض إذا  −٤

 .كنت تبنيه من جهة, ويتعرض إىل اهلدم من جهة أخرى
 . للغة العربية املتابعة احلثيثة لتنفيذ بنود اخلطة الوطنية للتمكني −٥

                                                                                                                                            
  .١١ص ١٩٩٣بريوت  − دار العلم للماليني − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )١١(
لـث اجلـزء الثا  ٨٥املجلد  − جملة جممع اللغة العربية بدمشق − اللغة واهلوية − الدكتور حممود أمحد السيّد )١٢(

  .٦٦٠ص  ٢٠١٠



 

 مصادر الفصل ومراجعه
 

القــاهرة  −الطبعــة الثانيــة −حتقيــق عبــد الســالم هــارون −كتــاب احليــوان −اجلــاحظ −١
١٩٦٥. 

ــد الســالم املســدي −٢ ــدكتور عب ــة واألمــن اللغــوي −ال ــة العربي املركــز العــريب  −اهلوي
 .٢٠١٤بريوت  −الطبعة األوىل −لألبحاث ودراسة السياسات

مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيـز الـدويل خلدمـة اللغـة  −ربيديالدكتور عبد اهللا ال −٣
 .٢٠١٣أيار  −تعريف نظري ونموذج تطبيقي −التخطيط اللغوي −العربية

ــود أمحــد الســّيد −٤ ــدكتور حمم ــة −ال ــا العربي ــة الســورية  −يف رحــاب لغتن ــة العام اهليئ
 .٢٠١٧دمشق  −للكتاب

املجلد  −لة جممع اللغة العربية بدمشقجم −اللغة واهلوية −الدكتور حممود أمحد السّيد −٥
 .٢٠١٠اجلزء الثالث  ٨٥

مرشـوع السترشـاف مسـتقبل اللغـة  −مرشوع لننهض بلغتنا −مؤسسة الفكر العريب −٦
 .٢٠١٢بريوت  −العربية

ــا −٧ ــدكتور ميشــال زكري ــة −ال ــم للماليــني −قضــايا ألســنية تطبيقي ــريوت  −دار العل ب
١٩٩٣. 

الطبعـة  −إىل الفصحى يف العامل العريب احلـديثقضية التحول  −الدكتور هناد املوسى −٨
 .١٩٨٧عامن  −دار الفكر −األوىل

 −منهــاج اللغــة العربيــة وآداهبــا يف التعلــيم الثــانوي العــام −وزارة الرتبيــة اجلزائريــة −٩
اجلزائـر  −الـديوان الـوطني للمطبوعـات املدرسـية −مديرية التعلـيم الثـانوي العـام

١٩٩٥. 



 الفصل السادس
 ي ودوره يف احلفاظ عىل هوية األمةاألمن اللغو

 
 مفهوم األمن اللغوي −أوالً 
 دواعي توفري األمن اللغوي −ثانياً 
 اللغة الواحدة والتعدد اللغوي −ثالثاً 

 التنوع اللغوي يف كندا −١
 التنوع اللغوي يف أسبانيا −٢
 التنوع اللغوي يف الصني −٣
 التنوع اللغوي يف اهلند −٤

 لغوي العريبمن إجراءات توفري األمن ال −رابعاً 
 :إجراءات حكومية −١

 قانون محاية اللغة العربية يف سورية −١
 قانون احلفاظ عىل سالمة اللغة العربية يف العراق −٢
 جلنة التمكني للغة العربية يف سورية −٣
 قانون محاية اللغة العربية يف األردن −٤
 مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة −٥
 بية يف دولة اإلماراتمرشوع تطوير اللغة العر −٦
 مبادرة ميثاق اللغة العربية −٧
 قانون محاية اللغة العربية يف قطر −٨
 قانون تعميم استعامل اللغة العربية يف اجلزائر −٩

 قانون جممع اللغة العربية يف القاهرة − ١٠
 



 

 :إجراءات أهلية −٢
 مجعية لسان العرب يف مرص −١
 تحدةمجعية محاية اللغة العربية يف دولة اإلمارات العربية امل −٢
 مجعية محاة اللغة العربية يف مرص −٣
 مجعية فعل أمر يف لبنان −٤
قانون اللغة العربية يف الدول العربية والدول اإلسـالمية مـن وضـع  −٥

 املجلس الدويل للغة العربية
 قانون اللغة العربية يف الدول العربية −١
 قانون اللغة العربية يف الدول اإلسالمية −٢

 وي العريبمتطلبات توفري األمن اللغ −خامساً 
 تطبيق قوانني محاية اللغة العربية −١
 التوعية اللغوية −٢



 

 األمن اللغوي ودوره يف احلفاظ عىل هوية األمة
 

املوجز أن نتعرف مفهوم األمن اللغـوي ودواعـي تـوفريه, وأن  نحاول يف هذا الفصل
يب, نسّلط األضواء عىل قضية اللغة الواحدة والتعدد اللغوي عـىل الصـعيدين العـاملي والعـر

وأن نبّني بعضًا من إجراءات تعزيز األمن اللغوي عىل الصعيد العريب وبعضًا من مستلزمات 
 .توفريه

 مفهوم األمن اللغوي −أوالً 
 :قال الشاعر. األمن لغًة مصدر من الفعل أِمَن بمعنى اطمأن وسكن قلُبه ومل خيف

 فنمــــت فــــيهم قريــــر العــــني هانيهــــا أِمنْـــَت ملـــا أقمـــت العـــدل بيـــنُهُم
فاألمن هو ضّد اخلوف, ويمّثل عنرصًا أساسيًا من عنارص التنمية البرشية يف منظورها 
الشامل, وهو من احلاجات األساسية لرفع مستوى املعيشة وحتسني نوعية احلياة, والوقـوف 

 .ضّد أي هيمنة أيًا كان مصدرها داخلية كانت أو خارجية
ىل الكيان العريب واهلويـة واالسـتمرار واألمن الثقايف العريب هو مطلب هام للحفاظ ع

وتعّد اللغة خط الدفاع األول لألمن القومي العـريب, إذ . واحلفاظ عىل املكتسبات احلضارية
إن األمن اللغوي هو املقّوم األسايس والرئيس لتحقيق األمن الثقايف من خالل احلفـاظ عـىل 

واحلضـارة العربيـة, وهـي القـادرة  الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل, ألن اللغة وعاء الثقافـة
عىل مواجهة التحديات اخلارجية الرامية إىل هدم ثقافة األمة وذاتيتها, والتصـّدي ألّي غـزو 

 .ثقايف, وهي التي تدعم اهلوية وحتقق األمن الثقايف
ــًا وفّعــاالً وقــادرًا عــىل مواجهــة  واألمــن الثقــايف العــريب جيعــل الفــرد مشــاركًا وإجيابي

تي تطرأ عىل املجتمع, ومتابعًا التطورات العلمية والتقانية, وقـادرًا عـىل التكيـف التغّريات ال
مع جمتمعه وحاجاتـه وطموحاتـه, وعـىل توظيـف معرفتـه عـىل نحـو فّعـال يـؤدي إىل حتقيـق 

 .أفضل مستويات األمان لتقدم أمته
عـن  ال يقـل أمهيـةووهكذا نجد أن األمن اللغوي هو جزء ال يتجزأ من األمن القـومي, 



 

ة الفرد من جهة, ويّ الخ ألنه حيافظ عىل اهلوية, هُ ... األمن الغذائي واألمن املائي, واألمن البيئي
ية يف مفهومهـا الشـامل مـا هـي إال وّ ة األمة التي ينتمي إليها من جهة أخرى, ذلك ألن اهلُ ويّ وهُ 

يولوجيـًا, وجـوهر اهلويـة قيمة جوهرية يف حياة اإلنسان بوصفه كائنًا ثقافيًا قبل أن يكون كائنًا ب
آدميته الغريزية ويرتفع به إىل آدميته املتسامية, واالنتامء مضمون  فيه االنتامء الذي يفارق اإلنسان

وإبالغ, فأما املضمون فعقيدة تكفل له اإليامن, وتقيه رش الضياع يف الوجود, وأما اإلبالغ فلغـة 
هي أحد املكونات األساسية هلوية املجتمـع تؤمن له التواصل اإلنساين اخلالق, ذلك ألن اللغة 

 .التي متيزه عن غريه, ال بل هي اهلوية, فاللغة واهلوية يشء واحد
وملا كانت اللغـة العربيـة هـي وعـاء اهلويـة ولسـان املواطنـة وحاملـة املـوروث الثقـايف 

هوض واحلضاري وآلة اإلنتاج املعريف واإلبداعي كان من أولويات األمن احلفاظ عليها والن
 .هبا والعمل عىل أن تكون وافية ملطالب العرص وملبية حلاجاته, وذائدة عن تراث األمة

ومادامت اللغة هي هوية املرء واألمة يف الوقت نفسه كان احلفاظ عىل حدودها وأمنها 
من أوىل أولويات األمة الواعية, ذلك ألن انتفاء األمن اللغوي ال يقل أمهية عن انتفاء األمن 

ي واالقتصادي واملائي, انطالقًا من أن األمن اللغوي عامد حموري مـن عمـد األمـن العسكر
القومي, مع األخذ باحلسبان أن حتقيق األمن اللغوي ال يتعارض مع مسّوغات االنفتاح عىل 
اللغات األجنبية لتعّرف ثقافات متكلميها, وأن إتقان اللغات األجنبية مطلب أسايس وهـام 

 .تستدعيه طبيعة العرص
 دواعي توفري األمن اللغوي −ثانياً 

طاملا كّررنا يف بحوثنا وخطبنـا ومقاالتنـا أن لغتنـا العربيـة هـي أهـم مكونـات قوميتنـا 
ـد  ـد واملوحَّ العربية, وأهنا اجلامع واحلافظ لرتاثنا العريب ماضيًا وحارضًا, وأهنا اللسـان املوحِّ

قافيـة لألمـة ووجودهـا عـرب العصـور عىل الصعيد العريب, وأهنا ضمنت استمرار الوحدة الث
كلها بعـد أن واجهـت حمـاوالت االسـتعامر املتواصـلة لتغييـب هـذه الثقافـة واسـتالهبا أهـم 

 .مقوماهتا متمثًال يف لغتها العربية
وطاملا تغنينا بلغتنا العربية وأرشنا إىل عراقتها وعمقها احلضاري وإسـهامها الفّعـال يف 



 

 .مسرية احلضارة البرشية
ا افتخرنا بامضينا املجيد وتراثنا العريب العتيد, وتكرر هذا االفتخار حتـى أصـبح وطامل

اجرتارًا ال إبداع فيه وال ابتكار, وال انعكاس له عىل واقعنا وشؤون حياتنـا املعـارصة, فنأينـا 
 :عن اإلبداع وهوينا االتباع, ورحم اهللا شاعرنا الرصايف القائل

ـــــوطاً  ـــــريب ش ـــــا الع ـــــّدم أهي  مامــــــك العــــــيش الرغيــــــدافــــــإن أ تق
ـــد ـــل جم ـــك ك ـــن بنائ ـــس م  طريــــــف واتــــــرك املجــــــد التليــــــدا وأّس
ــــــ العـــــــاملني ذوو مخـــــــول ـــــــدودا فرشُّ ـــــــروا اجل ـــــــاخرهتم ذك  إذا ف
 أقـــــــام لنفســـــــه حســـــــبًا جديـــــــدا وخـــري النـــاس ذو حســـب قـــديم

إّن هذه اللغة التي هبا نعّتز, وبمآثرها نفتخـر, تواجـه حتـديات كثـرية إن عـىل املسـتوى 
اخلارجي أو عىل املستوى الداخيل, وتزداد هذه التحديات تفاقًام يف ظالل عوملة كونيـة يـدور 
فيها الرصاع بني الثقافات, وتسعى الدول القويـة واملهيمنـة عـىل الصـعيد العـاملي إىل فـرض 
لغتها انطالقًا من إيامهنا بأن اللغة هي السالح الفّعال يف االخرتاق النفيس, وعليها مدار كـل 

ومن هنا كانت تقاتل عىل مراكـز النفـوذ اللغـوي بـال هـوادة, وتنفـق املبـالغ . تسلسل فكري
الطائلة للعمل عىل سريورة لغتها وانتشارها عـىل الصـعيد العـاملي, وباتـت الرصـاعات عـىل 
هذا الصعيد يف أيامنا املعارصة تدور حـول اهلويـة احلضـارية للمجتمعـات ومـا يميزهـا عـن 

إال احلقيقة املشتملة عىل الصفات اجلوهريـة التـي متيـز ذاتيـة هـذا املجتمـع  غريها, وما اهلوية
عن غريه, وهي القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من السامت والقسـامت العامـة التـي متّيـز 

 )١(. طابع الشخصية القومية عن غريها من الشخصيات القومية األُخر
اع عىل الثروة وعىل املـاء مـا هـي إال وجتدر اإلشارة إىل أن الرصاع عىل األرض والرص

مطايا للرصاع عـىل السـيادة واملجـد, وكلهـا رصاعـات باديـة للعيـان, إال أن الرصـاع األدق 
 .واألعمق واألبقى وربام األعنف إنام هو رصاع اهلويات

                                                 
 − وزارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف − جملـة التسـامح − اهلوية بني الشكل واملضمون − مصطفى حممد طه )١(

  .١٨٨ص  ٢٠٠٤عامن سنة  − العدد الرابع



 

مفادهــا أن ثمــة تــزامًال بــني اإلســالم «ولقــد ظهــرت يف ظــالل العوملــة الكونيــة هتمــة 
سالم هو اإلرهاب, وأن اإلسـالم هـو العـرب, والعـرب هـم اإلسـالم, واإلرهاب, وأن اإل

ومن ثم فإن اللغة التي جاء هبا اإلسالم وهبا نزل نصه املقدس حتمل يف كياهنـا بـذور العنـف 
ومنابـــت البغضـــاء, فهـــي بـــذاهتا عدوانيـــة تـــدعو إىل الكراهيـــة, وحتـــّرض عـــىل اإلقصـــاء 

 )٢(.»والبغضاء
بية هبذه السـمة إال اسـتمرار للمحـاوالت التـي عرفتهـا وما حماوالت وصم اللغة العر

أمتنا يف القرن العرشين عىل أيدي بعض املسترشـقني ومـن دار يف فلكهـم, تلـك املحـاوالت 
التي رمت إىل الدعوة إىل الكتابة باألحرف الالتينية وباللهجـات العاميـة بغيـة تفتيـت اللغـة 

 .السيادة واألرض أيضاً  القومية, ومن ثم تفتيت الذات واهلوية, وتفتيت
وطاملا انطلقت الصيحات مـن هنـا وهنـاك تشـري إىل أن لغتنـا العربيـة تواجـه حتـديات 
كثرية عىل الصعيد العريب كله, ففي دول اخلليج العريب أشار الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان 

واقعها يف املـدارس وزير الثقافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل إبعاد اللغة العربية عن 
واجلامعات والعمل ووسائل اإلعالم, وتنشئة األجيال اجلديـدة عـىل لغـات أجنبيـة, وعـدم 
استخدامها بشكل كـاف يف جمـاالت العلـوم احلديثـة والرتمجـة والنرشـ, والفـوىض يف أسـامء 
ين املحالت واملالبس ووسائل االتصال املجتمعي, واحلاجة امللحة إىل إعداد املعلمني القادر

 )٣(. عىل التعامل مع اللغة العربية ووسائل تدريسها
أزمـة «حـول  ٢٠١١وجاء يف التقرير الرابع الصـادر عـن مؤسسـة الفكـر العـريب عـام 

أن اللغة » اغرتاب اللغة أم اغرتاب الشباب?«وحتت عنوان » اللغة العربية يف احلارض العريب
تتفاقم حدتـه لـدى الشـباب, فاحلاصـل العربية تعاين من االغرتاب يف ديارها, وهو اغرتاب 

                                                 
ــد الســالم املســدي )٢( ــدكتور عب ــة واألمــن اللغــوي − ال ــة العربي املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة  − اهلوي

  .١٢ص  ٢٠١٤ريوت ب − دراسة وتوثيق − السياسات
  .٢٠١٤أبو ظبي  − املجلس الوطني يطالب بقانون حلامية اللغة العربية − ممدوح عبد احلميد )٣(



 

اليوم أن شبابنا العريب يكاد ينطق بلغة ال يكتبها, ويكتب لغة ال ينطقهـا, وأصـبحت الثنائيـة 
اللغوية واالزدواجية اللغوية ظاهرتني مقلقتني يف احلـارض الغـريب, فهـل نحـن إزاء اغـرتاب 

 .اللغة ذاهتا أم أن شبابنا هو الذي يعاين االغرتاب?
مـن الشـباب %  ٥٣ االستطالع الذي أجرته املؤسسـة يف تسـع دول عربيـة أن وورد يف

العــريب الــذي جــرى اســتطالع رأيــه يســتخدم اللغــة اإلنجليزيــة يف التواصــل عــرب الشــابكة 
, ويف اهلواتــف املحمولــة, وأن الكتابــة أضــحت بــاحلروف الالتينيــة والكلــامت )اإلنرتنــت(

 )٤(. لفرانكو آراببالعامية واهلجني اللغوي والعربيزي وا
وثمة من يرى أن اللغات األجنبية مل تعد هي العـدو األول للغـة العربيـة, وإنـام العـدو 
الذي يف مستطاعه أن جيهز عىل العربية فيذهب برحيهـا هـو اللهجـات العاميـة حـني يكتسـح 
 املجال احليوي للفصيحة, والسيام حني تغزو قالع املؤسسات التعليمية, وقد أشار الـدكتور

وكـان مـن املـربني مـن ال يعربـون إال «: طه حسني إىل خطر العامية يف العملية الرتبوية قـائالً 
حني يقرؤون يف الكتب, فإذا تكلموا غرقوا وأغرقوا طالهبم يف اللغة العاميـة إىل أذقـاهنم أو 

 )٥(. »إىل آذاهنم
الفصـحى  ولقد طغت العاميات عىل أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة, إذ بدأ نصـيب

ينخفض, ولقي التوجيه إىل تعزيز التلهيج دعًام وتعزيزًا من أعداء األمة نظـرًا ألن الفصـيحة 
عامل توحيد يف أن اللهجات العامية عامل تفريق بني أبناء األمة, وتعزيزها بديًال عـن اللغـة 

دة ما هو إال انتحار مجاعي عىل عتبات قلعـة التـاريخ عـىل  حـّد تعبـري القومية املوّحدة واملوحَّ
 )٦(. الدكتور املسدي

وإذا كان ثمة أعداء يكيدون للعرب ولغـتهم وهـويتهم, فـإن اخلطـر األكـرب يكمـن يف 
                                                 

  .٢٠١١بريوت  − أزمة اللغة العربية يف احلارض العريب − مؤسسة الفكر العريب )٤(
كتور نقـًال عـن الـد ١٦١ص  ١٩٣٦بـريوت  − دار العلـم للماليـني − نقد وإصالح − الدكتور طه حسني )٥(

  .٢٦٢اهلوية العربية واألمن اللغوي ص − عبد السالم املسدي يف مرجعه السابق
  .٣٦٩مرجع سابق ص − اهلوية العربية واألمن اللغوي − الدكتور عبد السالم املسدي )٦(



 

أعداء الداخل من مثل أولئك الذين يطالبون باعتامد اللهجات الدارجة يف تعلـيم العربيـة يف 
حــل التــدريس املــدارس, أو ينــادون باســتعامل اللغــات األجنبيــة عوضــًا عــن العربيــة يف مرا

األسايس واجلامعي, فهم يشنون حربًا صامتة أحيانًا وعلنية أحايني أخرى عند تطـوير اللغـة 
العربيـــة وضـــّد اســـتعامهلا والتواصـــل بواســـطتها يف خمتلـــف املواقـــف العلميـــة واملعرفيـــة 

 )٧(. واألكاديمية
يـة ال وطاملا سمعنا دعوات علنيـة إىل تـدريس العلـوم والطـب واهلندسـة باللغـة الكون

بالعربية, وشاهدنا هتميش العربية واستبعادها من مؤسسات التعليم العايل لتحل حملها اللغة 
 .اإلنجليزية يف دول اخلليج العريب, واللغة الفرنسية يف دول املغرب العريب

جتاه ذلك كله مل يعد ممكنًا جتاهل هذا الوضع الذي جتىل يف مظاهر شـتى, ومل تعـد هـذه 
قط للخرباء والرتبويني وعلامء اللغة, وإنـام تفشـت وتفاقمـت بحيـث يمكـن املظاهر مقلقة ف

رصدها يف مجيع منـاحي احليـاة اليوميـة, وتعـددت يف السـنوات األخـرية مبـادرات فأقيمـت 
مؤمترات وعقدت ندوات, وأطلقت الصيحات إليقـاف تـدهور لغـة الضـاد, وباتـت اللغـة 

 .العربية اليوم قضية أمن لغوي
 واقعنا التنموي أن ثمة اهتاممـًا بـاألمن الغـذائي واألمـن االقتصـادي ومن املالحظ يف

واألمن البيئي واألمن املائي, ومل يكن األمن اللغوي عىل ذلك املستوى من االهـتامم, مـع أن 
 .االهتامم به حيافظ عىل هوية األمة وحيميها من االنسالخ والذوبان يف اآلخر

عريب مشرتك يقدم تصورًا شـامًال لقضـايا اللغـة ومن هنا كنا يف أمس احلاجة إىل عمل 
العربية, ويرسم خطة ملعاجلـة أزمـات هـذه اللغـة, عـىل أن يتجـاوز ذلـك كلـه إىل استرشـاف 
مستقبل هذه اللغة لتحتل مكانة متميزة بني اللغات علًام بأهنا هي من اللغات الست املعتمدة 

مل حتظ هبا دول كربى يف عاملنا املعارص مثل  يف األمم املتحدة واملنظامت التابعة هلا, وهذه ميزة

                                                 
أيلـول  ٣٠العـدد األربعـاء  − جريدة احلياة − نحو أمن لغوي عريب حفاظًا عىل اهلوية − الدكتور بسام بركة )٧(

  .٢٠١٥) سبتمرب(



 

 .أملانيا وإيطاليا واليابان
ولقد كان من املتوقع أن تكون الدول العربية التي حصلت عـىل اسـتقالهلا بعـد احـتالل 

العربيـة (املستعمرين هلا إن يف دول املرشق العريب أو يف املغرب حريصة عىل سـيادة لغتهـا األم 
فكــر والثقافــة واملعــارف كافــة, ويف مجيــع ميــادين التيســري والتوجيــه يف جمــاالت ال) الفصــيحة

واإلبداع والفنون, إال أن فتور الـوعي اللغـوي وهشاشـة االنـتامء إىل األمـة واالعتـزاز برتاثهـا 
 .ذلك كله حال دون أن تتبوأ لغتنا املكانة اجلديرة هبا. ومكانتها ومسريهتا يف احلضارة البرشية

بيدهم القرار عىل أعىل املستويات ال يولون املادة اللغوية األمهيـة ومن املالحظ أن من 
اجلديرة هبا, مـع أن بقـاءهم وبقـاء رعايـاهم متوقفـان عـىل بقـاء هـويتهم, وأن بقـاء هـويتهم 
مرهون ببقاء لغتهم القومية اجلامعة واملوحدة عىل الصعيدين الـوطني والقـومي, وال جـامع 

ــــه ــــة  لشــــؤون املجتمــــع يف خمتلــــف جماالت ــــة والثقافي السياســــية واالقتصــــادية والرتبوي
الخ إال بلغة قومية عميقة اجلذور يف التـاريخ البرشـي, ومواكبـة لـروح العرصـ ..واإلعالمية
 .ومتطلباته

ــة  ــاذ اإلجــراءات الكفيل ــك ويتســابقون إىل اخت ــدركون ذل ــرار ي ــت أصــحاب الق ولي
واضـحة لـدعم لغـتهم عـىل  بالنهوض بلغتهم والتمكني هلا, وليـتهم يقـررون سياسـة لغويـة

ــاد  ــالم واالقتص ــيم واإلع ــات التعل ــىل قطاع ــز ع ــعبي, والرتكي ــمي والش الصــعيدين الرس
 .الخ.. والتقانة

عـن  والواقع ال أمن لغويًا يف أمتنا إال عندما يدرك أبناء األمة كافة رؤساء ومرؤوسـني
اسـة واللغـة واهلويـة, وعي أن لغتهم هي هويتهم, وأن ثمة ارتباطًا عضويًا ومتاهيـًا بـني السي

ذلك ألن السياسة جرس عامده الثقافة, والثقافة هنر تسـقي جداولـه منـابع السياسـة, واهلويـة 
 .قلعة حصنها الثقافة وسياجها اللغة

ولقد أدرك عدوهم هذا التامهي فإذا هو يبعث احليـاة يف لغتـه العربيـة امليتـة منـذ ألفـي 
ا وميادينهـا, فتكـون اللغـة املسـتعملة يف العمليـة عام, ويعيـدها إىل احليـاة يف خمتلـف جماالهتـ

التعليمية التعلمية بدءًا من رياض األطفال وانتهاء بالدراسات العليا ومراكز البحث العلمي 



 

يف الوقت الذي يـدعو فيـه نفـر مـن أبنـاء األمـة إىل اسـتبعاد لغـتهم العربيـة واسـتعامل اللغـة 
 .امعية عىل األرض العربيةاألجنبية مكاهنا يف املؤسسات التعليمية اجل

 اللغة الواحدة والتعدد اللغوي −ثالثاً 
تناولنا يف الفقرات السابقة قضية األمن اللغوي املتعلـق باللغـة العربيـة الفصـيحة, إال 
أن يف أمتنا العربية لغات تتكلمها فئات تعيش عىل األرض العربية وليسـت عربيـة فصـيحة, 

نوع اللغوي يف األمة من عوامل التنوع احلضاري? وإىل فام الترصف جتاه ذلك? وهل يعد الت
 أي حد يؤثر هذا التنوع يف متاسك املجتمع? وهل التنوع اللغوي هيدد اهلوية ?

إىل التنوع اللغوي وإىل ) اليونسكو(لقد دعت املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 
ثقافيـة هلـذه املجتمعـات, وذكـرت يف احلفاظ عىل لغات الشعوب عىل أهنا تعّرب عن الذاتيـة ال

لغـة,  ٥٠٠الدراسات التي قامت هبا حول اللغات العاملية أن عدد اللغات املكتوبة يصل إىل 
مئتي لغة, ومن بينهـا سـبع عرشـة لغـة ينطـق  ٢٠٠وأن عدد اللغات التي هلا تراث أديب يبلغ 

نهـا, غـري أن العـدد مخسـني مليـون نسـمة, والعربيـة واحـدة م ٥٠بكل واحدة منها أكثر مـن 
ويف . ألفـي هلجـة ٢٠٠٠األوفر يوجد يف أفريقيا حيث يقدر عدد اللهجـات بـام ال يقـل عـن 

 )٨(. لغة ٥٨البلد الواحد عدد ضخم من اللغات املختلفة, ففي غانا 
ومـن أهـم . ودعت اليونسكو إىل احلوار بني الثقافات, وأصدرت ميثاق التنوع الثقايف

يف انتهاج السياسات الثقافية التي حتددها لنفسها, وإقرار مبدأ محايـة  مبادئه إقرار حق الدولة
املنتج الثقايف اخلاص بكل شعب, وإقرار حق كل شعب يف التمسك بلغتـه القوميـة بوصـفها 
الرمز األكرب هلويته الثقافية, فكانت ثمة وثيقة احلقوق اللغوية التي أضيفت إىل ميثاق التنوع 

أن اللغة ليست أداة لالتصـال واكتسـاب «باجة وثيقة احلقوق اللغوية الثقايف, وقد جاء يف دي
املعرفــة فقــط, بــل هــي أيضــًا مظهــر أســايس للهويــة الثقافيــة ووســيلة تعزيزهــا إن للفــرد أو 

 .٢٠٠٥عام ) أوكتوبر(ترشين األول  ٢٠وقد متت املصادقة عىل هذه املعاهدة يف . »للجامعة

                                                 
  .١٨٤ت  ص .الكويت د − عامل املعرفة − النظام اإلعالمي اجلديد − مصطفى املصمودي )٨(



 

 :الصعيد العاملي يف املسارات الثالثة اآلتيةوتتجىل سياسات التخطيط اللغوي عىل 
 .حماولة إزالة كل اللغات باستثناء لغة واحدة تعد اللغة القومية الرسمية −١
االعـرتاف بالتعدديـة اللغويــة, واملحافظـة عـىل اللغــات األساسـية يف إطـار الدولــة,  −٢

يف داخل وتبني لغة واحدة أو أكثر عىل أهنا لغة رسمية ختدم التواصل بني املقاطعات 
 .الدولة, وهذا املنحى يعرتف بالتعددية الثقافية عىل أنه طابع تتسم به الدولة

االعرتاف بلغتني رسميتني تتوافقان مع الرتكيبة اللغوية, وهذا االجتاه حيـاول حتقيـق  −٣
 .املساواة بني املجموعتني اللغويتني اللتني تستعمالن يف الدولة

للغــوي يف بعــض الــدول لنتبــني واقعــه وكيفيــة وثمــة فائــدة يف أن نطلــع عــىل التعــدد ا
 .معاجلته فيها, ومن ثمَّ نقف عىل هذا الواقع يف أمتنا العربية

%  ٨٠نصت القوانني يف كنـدا عـىل الثنائيـة اللغويـة, إذ إن : التنوع اللغوي يف كندا −١
من سكان منطقة كيبك من أصل فرنيس, ويعـيش ثلـث سـكان كنـدا يف أونتـاريو مـن أصـل 

وجتري املعامالت الرسمية باللغتني, وقد أصـدرت احلكومـة الفيدراليـة . ين وإيرلنديبريطا
قانون اللغات الرسمية الذي أعطـى كـل منطقـة يـتكلم سـكاهنا اللغتـني  ١٩٦٩يف متوز عام 

نظام مقاطعة ثنائية رشط أال يتعدى عدد السكان الـذين يتكلمـون إحـدى اللغتـني الرسـمية 
ة تنافس بني اإلنجليز والفرنسيني, وللتعـداد عامـل احلسـم, إذ وثم. من عدد السكان%  ١٠

ومما ساعد عىل هذا التفوق . إن اإلحصاءات تفيد بتفوق اللغة اإلنجليزية عىل اللغة الفرنسية
واملعريف باللغة اإلنجليزية, إذ أصـبحت لغـة العلـم ) التكنولوجي(اللغوي االنفجار التقاين 

إال أن السياسـة . لثقافية التـي تقودهـا أمريكـا بلغتهـا اإلنجليزيـةوالتقانة, إضافة إىل العوملة ا
التي اتبعتها احلكومة الكندية سـمحت بتهدئـة اإلنجليـزيني والفرنسـيني معـًا بفضـل اعـتامد 

  )٩(. سياسة الثنائية اللغوية

                                                 
دار  − دراسـات لغويـة اجتامعيـة نفسـية مـع مقارنـة تراثيـة − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )٩(

  .٢٣ص ١٩٩٣بريوت الطبعة األوىل  − العلم للماليني



 

 :تتكون اخلريطة اللغوية يف إسبانيا من :التنوع اللغوي يف إسبانيا −٢
مليون نسـمة يف  ٣٠٠وهي اللغة الرسمية يف إسبانيا, ولغة أكثر من  :اللغة اإلسبانية −١

 .دول أمريكا اجلنوبية ما عدا الربازيل ولغتها الرسمية الربتغالية
 .»كاتالونيا«ويتحدثها سبعة ماليني نسمة يف إسبانيا يف مقاطعة : اللغة الكتالونية −٢
» أوســتوريا«منــاطق منهــا  ويتحــدثها مخســة ماليــني نســمة يف عــدة: اللغــة اجللقيــة −٣

 .»ليون«و
مـن جممـوع %  ٢وهي لغة رسمية يف بالد الباسـك, ويمثـل سـكاهنا : اللغة الباسكية −٤

 .سكان إسبانيا
, وكان ١٩٣٦−١٩٣١ولقد ازدهرت قضية التعدد اللغوي يف عهد اجلمهورية الثالثة 

افة, وذلك يف املناطق ثمة تعايش لغوي, إذ استخدمت هذه اللغات يف اإلدارة والتعليم والثق
−١٩٣٦(إال أنه يف أثناء احلرب األهلية يف إسبانيا . التي تنترش فيها إىل جانب اللغة اإلسبانية

كانت سياسة فرانكو تسعى إىل توحيد إسبانيا باعتامدها لغة واحدة, واحلـؤول دون ) ١٩٣٩
وضـع عـام  أي مظهر من مظاهر التنوع اللغوي, وبعـد انتهـاء احلـرب نـص الدسـتور الـذي

عىل التنوع اللغوي, مع األخـذ باحلسـبان أن اللغـة اإلسـبانية هـي اللغـة الرسـمية يف  ١٩٧٨
إسبانيا, وجيـب عـىل كـل إسـباين معرفتهـا واسـتخدامها إىل جانـب لغـات رسـمية أخـرى يف 

 )١٠(. حدود مناطق احلكم الذايت حفاظًا عىل التنوع اللغوي يف إسبانيا الذي يعد ثراء ثقافياً 
ا اجته التخطيط اللغوي يف إسبانيا إىل تأكيـد الطـابع الرسـمي للغـة اإلسـبانية يف وهكذ

مجيع املجاالت ألهنا اللغة اجلامعة التي حتافظ عىل انسجام املجتمع ووحدته من جهة, ومـن 
جهة أخرى االعرتاف بوجود لغات أخرى إىل جانب اللغـة اإلسـبانية عـىل أال تسـتخدم إال 

 .كم الذايتيف املقاطعات ذات احل

                                                 
جامعــة  − يط اللغــوي يف إســبانيا بــني الرصــاع اللســاين وحتميــة التعــايشمالمــح التخطــ − آمنــة بوكيــل )١٠(

  .٢٠١٦اجلزائر  − قسنطينة



 

ونجح التخطيط اللغوي يف املحافظة عىل االنسجام االجتامعي, كام نجح يف نرش اللغة 
الـذي أنشـئ عـام » املعهـد الثقـايف سـريفانتس«اإلسبانية والثقافـة اإلسـبانية يف العـامل, إذ إن 

ــا ٤٤يعمــل يف  ١٩٩١ ــي يعمــل فيه ــدول الت ــارات اخلمــس, ومــن ال ــة يف الق ــا: دول  −أملاني
 −الربتغــال −بولونيــا −إيطاليــا −إيرلنــدا −فرنســا −الفلبــني −أمريكــا −أوســرتاليا −بلجيكــا
الـخ, وال ...املغـرب −اجلزائـر −مرصـ −لبنان −سورية −تونس −رومانيا −روسيا −بريطانيا

ومـن األسـس . يكتفي املعهد بتعليم اللغة اإلسبانية, وإنام يعمل عـىل نرشـ الثقافـة اإلسـبانية
نرشـ الثقافـة  −٢. تعلـيم اللغـة اإلسـبانية −١: يط اللغـوي يف إسـبانياالتي يقوم عليها التخط

 )١١(. تعزيز االقتصاد ملواجهة العوملة اللغوية −اإلسبانية
من السكان اللغة الصينية الشاملية, وهي %  ٧٠يتحدث  :التنوع اللغوي يف الصني −٣

ستخدم لغتها اخلاصة هبا يف إال أن األقليات يف الصني ت. اللغة التي تعلم يف املدارس الصينية
ومن اللغات التي تتحدث هبا األقليات الكورية . مدارسها إىل جانب اللغة الصينية الرسمية

 .واملغولية والبورغورية
 )١٢(: وقامت احلكومة الصينية بإصالحات لغوية متثلت يف

  .تبسيط الرموز الصينية وذلك باختصار عدد اخلطوط يف الرموز املعقدة −١

 .القومية املشرتكة القائمة عىل هلجة بكني يف مجيع أنحاء الصني الشعبية نرش اللغة −٢

 .وضع نظام هيدف إىل تنقيط احلروف الصينية −٣

 .تعزيز اللغة املشرتكة يف الصني −٤

 .وضع أبجديات خطية للغات األقليات التي تتكلم لغة غري اللغة الصينية −٥

, وحاولـت احلكومـة اهلنديـة تنترشـ يف اهلنـد لغـات عـدة: التنوع اللغـوي يف اهلنـد −٤
ومنعـًا لسـيطرة فئـة تـتكلم لغـة معينـة عـىل . اعتامد سياسة تريض مجيع األطـراف يف املجتمـع

                                                 
  .٢٠مرجع سابق ص  − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )١١(
  .٣١املرجع السابق ص  )١٢(



 

حساب سائر اللغات األخرى أقرت احلكومة مجلة من التدابري منها اختيار اللغة اإلنجليزيـة 
اللغة اهلندية يف القوات لغة املعامالت اإلدارية والتعليم العايل واألعامل التجارية, واستعامل 

 .املسلحة, ويف جممل األسواق التجارية يف مجيع أنحاء البالد, ويف مناطق واسعة من الشامل
وهكذا أقّر الدستور اهلنـدي اللغـة اهلنديـة إىل جانـب احلفـاظ عـىل اللغـة اإلنجليزيـة, 

ت أخـرى, إذ ونص القانون عىل استعامل اللغتني, وثمة مواد قانونيـة تفسـح يف املجـال للغـا
ويف اهلنـد حاليـًا يوجـد إىل جانـب . يسمح للسلطة الترشيعية يف كل والية اعتامد لغة واحـدة

اللغات الرسمية أكثر مـن ألـف لغـة وهلجـة حمليـة تتنـوع مـن إقلـيم إىل آخـر, ومـن قريـة إىل 
مركزيـة ويقيم االحتاد الفدرايل اهلندي توازنًا بني مركزية متثلها احلكومة الوطنية وال . أخرى

يف املناطق, ويقر الدستور اهلندي اللغة اهلندية لغة رسمية إىل جانب اللغة اإلنجليزية أيضـًا, 
 )١٣(. وثمة مواد قانونية تعطي جماالً للغات أخرى

وهكذا يتبني لنا أنه حتى يف الدول التي يسود فيها تنوع لغـوي فـإن هنـاك لغـة جامعـة 
ل احلّيز األكرب يف الدولـة, وإن كـان ثمـة لغـة رسـمية يتحدثها أغلب أبناء البالد هي التي حتت

أخرى إىل جانبها أو يسمح لألقليات يف البالد ممارسة لغـتهم األم إىل جانـب اللغـة املركزيـة 
 .عىل النحو الذي ألفيناه يف الصني أو اهلند أو كندا أو إسبانيا

ظ أن هنـاك لغـة أم, وهنـاك وإذ ألقينا نظرة عىل الواقع اللغوي يف أمتنا العربية فإننـا نالحـ
اللغة األم, وأن الفرق بني اللغة األم ولغة األم شاسع, فلغة األم قد تكون إحدى اللغـات التـي 
تتكلمها بعض الفئات التي تعيش عىل األرض العربية, ومن هذه اللغات الكردية واألمازيغية, 

بيـة الفصـيحة وهـي اللغـة أمـا اللغـة األم فهـي اللغـة العر. وقد تكون إحدى اللهجات العاميـة
دة عىل الصعيد العريب, وهي لغة القرآن الكريم ولغة الرتاث دة واملوحَّ  .اجلامعة واملوحِّ

واستنادًا إىل وثيقة احلقوق اللغويـة وميثـاق التنـوع الثقـايف يف املنظمـة الدوليـة للرتبيـة 
حة عـىل أهنـا اللغـة من جهة, وإىل ميزات اللغة العربيـة الفصـي) اليونسكو(والعلوم والثقافة 

                                                 
  .١٩املرجع السابق ص  )١٣(



 

األم من جهة ثانية, فـإن اللغـة املعـّول عليهـا عـىل نطـاق السـاحة العربيـة هـي اللغـة العربيـة 
ــة يف تعلــيم لغــتهم  الفصــيحة عــىل أن يــامرس أصــحاب اللغــات األخــرى حقــوقهم اللغوي

ـ ـدة واملوحَّ . دةألبنائهم واحلفاظ عىل تراثهم, وذلك إىل جانب استعامل اللغـة اجلامعـة املوحِّ
ويف اجلزائر واملغرب العريب ثمة اعرتاف باللغـة األمازيغيـة عـىل أهنـا لغـة رسـمية إىل جانـب 
اللغة العربية أيضًا, وإن كان بعض أبناء هذه اللغة األمازيغية يقـرون بـأن العربيـة الفصـيحة 

صالح تتسم بمزايا وسامت ال حتظى هبا األمازيغية, وأن هلا السيادة إذ يقول األستاذ الدكتور 
يف اجلزائر أربع لغـات, منهـا الوطنيـة ومنهـا األجنبيـة, وهـذه اللغـات : بلعيد يف هذا الصدد

 .اللغة العربية, اللغة األمازيغية, اللغة الفرنسية, اللغة اإلنجليزية: هي
هي اللغة الدينية والوطنية والرسمية يف البالد, وهي لغـة كتابيـة منبثقـة عنهـا : العربية

 .اهيةهلجات حملية وشف
لغة وطنية, حميطها املؤسسات التعليمية واإلعالمية, ولكن بشـكل حمـدود : األمازيغية

 .وليس موسعًا عىل الصعيد الوطني, وهي لغة كتابية منبثقة عنها هلجات حملية شفاهية
لغة أجنبية موروثة عن العهد االستعامري, حميطهـا املؤسسـات التعليميـة : لغة فرنسية

 .انكفونيةوبعض العائالت الفر
 .لغة أجنبية فرضتها العوملة, حميطها املؤسسات التعليمية: لغة إنجليزية

ومن البدهي أن اللغة التي يكون حظها يف احلياة االجتامعية ووظيفتها أكـرب يكـون هلـا 
وحتـى نتبـني أي اللغـات وظيفتهـا أكـرب يف املجتمـع . احلظ يف اعتالء منصب اللغـة اجلامعـة

 )١٤(: اآليت) ١(عىل اجلدول رقم اجلزائري نلقي نظرة 
 

 الوظائف التي تؤدهيا اللغات يف اجلزائر) ١(اجلدول رقم 
 

 املجموع دينية مدرسية عاملية مشرتكةلغة  الوطنية الرسميةاللغات يف 
                                                 

  .١٧٥ص ١٩٩٩زائر اجل − دار هومة − يف املسألة األمازيغية − الدكتور صالح بلعيد )١٤(



 

 زمرة اجلزائر
 ٧/٧        العربية
 ٤/٧ −   −  −     األمازيغية
 ٣/٧ −    −  −  −  الفرنسية
 ٢/٧ −    −  −  −  −  زيةاإلنجلي

  
ويتضح أن الوظائف التي تشغلها العربية يف املجتمـع اجلزائـري هـي التـي ختوهلـا ألن 
تكون اللغة اجلامعة واللغة األم املوّحدة واملوّحـدة, مـع التقـدير واحـرتام اللغـات األخـرى 

تكون بديًال عن  واحرتام حق أصحاهبا واملتحدثني هبا يف ممارستها وتعليمها ألبنائهم عىل أال
 .العربية, وإنام تبقى للعربية سيادهتا ومكانتها عىل أهنا اللغة األم اجلامعة

ولقــد دعــا أعــداء العربيــة مــن املتفرنســني والفرنســيني إىل تشــجيع املتحــدثني باللغــة 
األمازيغية إىل كتابتها باحلروف الالتينية ال باحلروف العربية, إال أن املنصـفني واملوضـوعيني 

أبناء األمازيغية عارضوا هذا التوجه, وأرصوا عىل الكتابة باحلروف العربية, ورّدوا ذلك  من
 )١٥(: إىل األسباب اآلتية

 .صالحية احلرف العريب, مع وجود إمكانات حتويره يف بعض األصوات −١
انتامء األمازيغية إىل وعاء احلضارة اإلسالمية, ووجود رصـيد معـريف أمـازيغي دّون  −٢

 . خالل عهود الدولة اإلسالمية يف القرون الوسطىباحلرف العريب
 .ارتباط األمازيغية باإلسالم, بحكم انتامء الناطقني هبا إىل هذا الدين −٣
اقرتاض األمازيغية نسبة كبرية من رصـيدها مـن العربيـة وخاصـة يف جمـال املفـاهيم  −٤

 .املجردة
اســتعامل احلــرف كرســ احلــواجز النفســية بــني املتعلمــني واللغــة األمازيغيــة يف حــال  −٥

                                                 
  .املرجع السابق )١٥(



 

 .العريب
جتاوز استعامل احلرف العريب حلدود الدول العربيـة, إذ صـار مسـتعمًال يف عـدد مـن  −٦

 .الدول اآلسيوية اإلسالمية منذ القرون الوسطى لكتابة لغاهتا
ومل يكف أعداء األمة عن حماوالهتم املستمرة حـديثًا إلبعـاد اللغـة العربيـة الفصـيحة, 

خـرى عـىل األرض العربيـة, وتقـديم الـدعم هلـم حتـت شـعار وتشجيع متكلمي اللغات األ
الكـونغرس «التونسية املؤمتر السادس ملا يسـمى ) جربة(حقوق اإلنسان, وقد عقد يف مدينة 

, وذلـك ٢٠١١عـام ) أوكتـوبر(يف أوائـل ترشـين األول » جبهة مكناس −العاملي األمازيغي
التـي نشـأت بعـد اإلطاحـة بـالرئيس زيـن بالتعاون مع اجلمعية التونسية للثقافـة األمازيغيـة 

العابــدين بــن عــيل رئــيس اجلمهوريــة التونســية آنئــذ, وحرضــه ممثلــون لألمــازيغ مــن جــزر 
الكناري والنيجر ومايل وليبيا وتونس واملغـرب واجلزائـر ومرصـ واملهجـر األوريب, وانعقـد 

نظمــوه عــىل , وقــد حظــر م»الشــعب األمــازيغي يف الطريــق إىل احلريــة«املــؤمتر حتــت شــعار 
املشاركني فيه استخدام اللغة العربيـة بذريعـة أهنـا لغـة احـتالل واسـتعباد, وترمـز عـىل حـّد 
زعمهم إىل أربعة عرش قرنًا قضـاها األمـازيغ حتـت تسـّلط العـرق العـريب, يف حـني سـمحوا 
باستخدام اللهجات املحلية ملمثيل الدول املشاركة إىل جانب اللغتـني الفرنسـية واإلنجليزيـة 

 )١٦(. واألمازيغية طبعاً 
ومن حماوالت األعداء يف استبعاد العربية ما حصل يف جنوب السودان بعد انفصـاله, 
إذ اعتمدت حكومة اجلنوب اللغة اإلنجليزية لغة رسـمية هلـا, وكانـت بحاجـة إىل مدرسـني 
هلــذه اللغــة, فــام كــان مــن أمريكــا وإرسائيــل إال أن مــّدتا حكومــة جنــوب الســودان بــآالف 

درسني سّدًا حلاجاهتا, يف الوقت الذي كان فيه أصحاب العربية غافلني عن سريورة لغتهم امل

                                                 
 ٢٠١٧دمشـق  − اهليئـة العامـة السـورية للكتـاب − يف رحاب لغتنا العربية − الدكتور حممود أمحد السيّد )١٦(

  .٣٠ص 



 

 )١٧(. وانتشارها والتمكني هلا عىل أرضها, فحّلت اإلنجليزية مكاهنا
وهكــذا نجــد أن ثمــة حمــاوالت واخرتاقــات للنيــل مــن اللغــة العربيــة وهتديــد أمنهــا 

يد أن جهـودًا مقـدرة ومعتـربة بـذلت للحفـاظ وسيادهتا والعمل عىل استبعادها وهتميشها, ب
عليها ومحايتها, وسنتعرف فيام ييل بعضًا من هذه اجلهود إن عىل املستوى الرسمي احلكـومي 

 .أو األهيل
 من إجراءات توفري األمن اللغوي العريب − رابعاً 

 

ثمة إجراءات اختـذهتا بعـض احلكومـات العربيـة لتـوفري األمـن اللغـوي, وإجـراءات 
وفــيام يــيل إطاللــة عــىل جانــب مــن هــذه اإلجــراءات عــىل . ختــذهتا مجعيــات أهليــةأخــرى ا

 .الصعيدين احلكومي الرسمي واألهيل
 إجراءات حكومية −١

عملت بعض احلكومات العربية عـىل وضـع قـوانني حلاميـة اللغـة العربيـة, وكـان أول 
اظ عىل سالمة اللغـة قانون صدر حلاميتها يف سورية بعد حصوهلا عىل استقالهلا, وقانون احلف

العربية يف العراق, وقانون محاية اللغة العربيـة يف األردن, ومرشـوع تطـوير اللغـة العربيـة يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة, ومرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفـة 

, وقـانون ٢٠٠٨الذي تقدمت به سورية إىل مؤمتر القمـة العـريب الـذي عقـد يف دمشـق عـام 
 ...محاية اللغة العربية يف قطر, وقانون تعميم استعامل اللغة العربية يف اجلزائر

 :قانون محاية اللغة العربية يف سورية −١
واملتضمن محاية اللغة  ٦/١١/١٩٥٢والتاريخ  ١٣٩صدر املرسوم الترشيعي ذو الرقم 

مة واخلاصة, والعمل عىل العربية, وذلك بمنع إطالق األسامء األعجمية عىل املحال العا
وضع التسميات العربية عىل املحـال التجاريـة واخلدميـة والسـياحية, كـام صـدر بتـاريخ 

, ويتضمن احلـد ١٧٠٩/٥/ب/٩٥بالغ من رئاسة جملس الوزراء رقمه  ٧/٥/١٩٧٠
                                                 

  .٣١املرجع السابق ص )١٧(



 

وبعد عرش سنوات صدر أيضـًا . من طغيان األسامء األجنبية عىل املحال العامة واخلاصة
وتارخيــه  ١/٢٧٢١ة جملــس الــوزراء موجــه إىل اجلهــات املعنيــة رقمــه تعمــيم مــن رئاســ

يتضمن املوافقة عىل توصية اللجنة الثقافية املتخـذة يف جلسـتها املنعقـدة  ٢٨/٥/١٩٨٠
 .بخصوص تعريب أسامء املحالت القائمة يف البالد ٤/٣/١٩٨٠بتاريخ 

عـىل أن ختتـار  ١٩٨٠ لعام ٣٩٧ونصت املادة الثالثة من قرار وزير السياحة ذي الرقم 
املكاتب واملنشآت السـياحية عـىل اخـتالف درجاهتـا وفئاهتـا يف التصـنيف أو التأهيـل أسـامء 
عربية فقط, وحيظر عليها استخدام أسامء أجنبية, واستثنى القرار املنشآت السياحية األجنبية 

وجـب العقـود ذات املستوى والتصنيف الدوليني واخلاضعة ألنظمة الوزارة واملرتبطة هبا بم
 .املربمة معها

وعىل الرغم من هذه العناية التي أولتها سورية للغتها األم العربية الفصـيحة تفاقمـت 
ظاهرة إطالق التسميات األجنبية والعامة عىل املحال التجارية واملصانع واملعامل واملطـاعم 

نية واإلعالنات يف والفنادق واملقاهي والنوادي والرشكات وما يامثلها, وعىل املنتجات الوط
الشوارع واملحال العامة ويف وسـائل اإلعـالم, وهـذا السـلوك يـؤدي إىل انتقـاص مـن قيمـة 
لغتنا, واستهتار بانتامئنا, وخطر عىل ذاتيتنـا الثقافيـة وهويتنـا القوميـة, وهـذا مـا دعـا رئـيس 

مهـوري ذا اجلمهورية إىل التنبيه عىل هذا اخلطـر يف خطـاب القسـم, وإىل إصـداره القـرار اجل
بتشكيل جلنة التمكـني للغـة العربيـة, وجعـل مـن مهامهـا وضـع خطـة  ٢٠٠٧لعام  ٤الرقم 

عمل وطنية لتمكني اللغة العربية واحلفاظ عليها واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبا, كام بـادرت 
ة سورية إىل تقديم مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة إىل مـؤمتر القمـ

, واعتمد املـؤمتر هـذا املرشـوع مقـّدمًا الشـكر ٣٠/٣/٢٠٠٨العريب الذي عقد يف دمشق يف 
 .للجمهورية العربية السورية عىل مبادرهتا إلطالقه

ولقد تبني للجنة التمكني وملجمع اللغة العربيـة أن ثمـة حاجـة ميدانيـة ماسـة وملحـة 
ر القانون الذي وضـع حلاميتهـا بعـد لوضع قانون حلامية اللغة العربية بعد أن مىض عىل إصدا

االســتقالل مــا يزيــد عــىل مخســة ومخســني عامــًا طــرأت خالهلــا مســتجدات ومتغــريات عــىل 



 

 .الصعيدين العريب والعاملي
ووافق جملس الوزراء عىل مرشوع قانون جديد يشتمل عىل عرشين مادة, وجاء فيه أن 

راسالت واملذكرات واألعامل اإلداريـة اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بام يف ذلك امل
يف مجيع اجلهـات العامـة ومؤسسـات القطـاع العـام واخلـاص واملشـرتك واملـنظامت الشـعبية 
ــة, ويف االجتامعــات واملفاوضــات  ــة واجلمعيــات واملــنظامت غــري احلكومي والنقابــات املهني

عىل أن تشفع برتمجة واملؤمترات والندوات, وجيوز استعامل اللغة األجنبية يف بعض احلاالت 
إىل اللغة العربية, كام أن التدريس والتعليم يف املراحل التعليمية كافة يكون بالعربيـة مـا عـدا 

 .مقررات اللغات األجنبية
وأشــار القــانون إىل أنــه ال جيــوز الرتخــيص ألي مؤسســة تعليميــة وطنيــة التعلــيم أو 

تدريس مقرر اللغة العربيـة يف كـل سـنة التدريس باللغة األجنبية, وتلتزم املدارس األجنبية ب
من سنوات الدراسة فيها وتدريس تاريخ سورية والوطن العريب وجغرافيتهام فيهـا, وتـدعم 
الدولة مدارس اجلاليات العربية السورية التي تعنى بتعليم أبنائهـا اللغـة العربيـة يف املهجـر, 

اللغـة العربيـة السـليمة, وتراعـى ويلتزم اإلعالم العام واخلاص املقروء واملسـموع واملرئـي ب
اللغة العربيـة امليرسـة يف الـربامج اخلدميـة واملنوعـات, وتـرتجم الـربامج األجنبيـة إىل اللغـة 
العربية, ويستثنى من ذلك برامج اإلعالم املوجهة إىل اخلـارج باللغـات األجنبيـة مـن إذاعـة 

نات والالفتات والدعايات, وتلفزة وصحافة, وال جيوز استعامل اللهجات العامية يف اإلعال
وال جيوز تسمية املحال والرشكات واملؤسسات الوطنيـة بغـري . ونحوها من أشكال الرتويج

ــة والرســيانية  ــة كاآلرامي ــات القديم ــن اللغ ــميات املســتمدة م ــد التس ــة, وتع ــة العربي اللغ
هم كــام حيــق للمــواطنني تســمية حمــاهلم بأســامئ. الــخ بحكــم املســميات العربيــة..واآلشــورية
أما املؤسسات والرشكات العاملية فيكتب اسمها بالعربية أوالً إىل جانـب اسـمها . الشخصية

 .األجنبي وبمساحة أكرب من مساحة اللغة األجنبية
وتضّمن القانون أيضًا إثبات العالمات التجارية الوطنية بأسامء عربيـة, ويسـتثنى مـن 

أمـا مـا هـو معـّد للتصـدير . بيعها يف سورية ذلك املواد املعروفة بأسامء جتارية عاملية املرخص



 

 .فتوضع عليها التسمية العربية إىل جانب االسم األجنبي
وأشار القانون إىل رضورة استعامل املصطلحات العلمية العربية وحترير عقـود العمـل 

وعــىل . يف الرشــكات واملؤسســات األجنبيــة العاملــة يف ســورية بــاللغتني العربيــة واألجنبيــة
والرشكات واملصارف واملحال األجنبية إجراء مراسالهتا باللغة العربيـة وتقـديم  املؤسسات

ــة, وال جيــوز االكتفــاء  بياناهتــا مثــل اإليصــاالت والفــواتري والكشــوف والتعلــيامت بالعربي
وتلتزم الرشكات املصدرة بكتابـة اسـم املنـتج ودليـل اسـتعامله باللغـة العربيـة إىل . باألجنبية

كام تلتزم الرشكات املـوردة بكتابـة ملصـق عـىل املنـتج باللغـة العربيـة . بيةجانب اللغة األجن
ويلتــزم ممثلــو اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف املــنظامت . يتضــمن اســمه ومكوناتــه ونحوهــا

الدولية واإلقليمية باستعامل العربية يف خطاباهتم ومداخالهتم يف املحافل الدولية, كام تلتـزم 
قيق اللغوي ملا يصدر عنها من مكاتبات وتعميامت وقـرارات وتعلـيامت اجلهات العامة بالتد

 .وإعالنات
وأشار القانون إىل فرض عقوبات عىل خمالفي القانون بعـد إنـذارهم, وحيـق لكـل ذي 
مصلحة مادية أو معنوية يف تطبيـق القـانون الـتظلم أمـام اجلهـات املختصـة مـن أي ترصـف 

القانون مدة أقصاها سـتة أشـهر مـن تـاريخ صـدوره ومنح . خمالف ألحكامه أو سوء تطبيقه
 .للمؤسسات والرشكات واملحال لتسوية أوضاعها وفق مقتضياته

 :قانون احلفاظ عىل سالمة اللغة العربية يف العراق  −٢
, ١٩٧٧لعـام  ٦٤صدر قـانون احلفـاظ عـىل سـالمة اللغـة العربيـة يف العـراق ذو الـرقم 

لــوزارات ومــا يتبعهــا مــن الــدوائر واملؤسســات ويــنص يف مادتــه األوىل عــىل أن تلتــزم ا
واملصالح والرشكات واجلمعيات والنقابات واملـنظامت الشـعبية باملحافظـة عـىل سـالمة 
ــة  اللغــة العربيــة, واعتامدهــا يف وثائقهــا ومعامالهتــا, وذلــك بجعــل اللغــة العربيــة وافي

 .بأغراضها القومية واحلضارية
ربية لغة للتعليم يف املؤسسات التعليميـة يف املراحـل ونصت املادة الثانية عىل اعتامد الع

الدراسية كافة, كام نصت املادة الثالثة عىل التزام مؤسسـات النرشـ واإلعـالم باللغـة العربيـة 



 

واحلرص عىل سالمتها, وأوجبت املادة الرابعـة التحريـر بالعربيـة مجيـع الوثـائق واملـذكرات 
إىل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية, ومنها املصالح واملكاتبات وغريها من املحررات املقدمة 

واملؤسسات والرشكات العامة, وإذا كانت هذه املحررات بلغـة أجنبيـة وجـب أن ترفـق هبـا 
ترمجتها العربية, وكذلك السجالت واملحـارض والعقـود واإليصـاالت واملكاتبـات املتبادلـة 

ــ ــا وب ــة أو بينه ــات والرشــكات العام ــات عــىل بــني املؤسســات واجلمعي ــراد, والالفت ني األف
واجهات املحال, ويمكن كتابتها عنـد احلاجـة بلغـة أجنبيـة برشـط أن تكـون الكتابـة باللغـة 

 .العربية أكرب حجًام وأبرز مكاناً 
ونص القانون أيضًا عىل كتابة العالمات والبيانات التجاريـة بالعربيـة, وجيـوز إضـافة 

لبضـائع الـواردة مـن اخلـارج أو املعـدة للتصـدير إىل األجنبية إىل جانب العربية فيام يتعلـق با
 .خارج العراق

وثمة مادة تتعلق بوجوب استعامل املصطلحات العربية, وجتنّب استعامل املصطلحات 
 .األجنبية إال عند الرضورة

وأشار القـانون يف املـادة الثامنـة منـه إىل أن عـىل الـوزارات أن تنشـئ أجهـزة هلـا تعنـى 
 .وثائقها ومعامالهتا بام يكفل تطبيق هذا القانون بسالمة العربية يف

 .وعّد املجمع العلمي العراقي املرجعية الوحيدة يف وضع املصطلحات العلمية والفنية
وثمة مادة تنص عىل العقوبات االنضباطية للمخالفني ألحكـام القـانون وبالعقوبـات 

 .املنصوص عليها يف القوانني املرعية
شكلت هذه اللجنة بموجب القرار اجلمهوري : ربية يف سوريةجلنة التمكني للغة الع −٣

, وقــد اشــتملت اخلطــة عــىل أربعــة أقســام, تنــاول أوهلــا ٢٠٠٧لعــام  ٤ذي الــرقم 
املسّوغات التي دعت إىل وضعها, وتناول القسـم الثـاين الواقـع اللغـوي والعوامـل 

ابـع واألخـري أمـا القسـم الر. املؤثرة فيه, ووقف القسم الثالـث عـىل سـبل املواجهـة
 .فبحث يف القضايا امللحة التي تتطلب املعاجلة الرسيعة

اخلطة يف معاجلـة املوضـوع الـذي تناولتـه مـن أن اللغـة مسـؤولية املجتمـع, وانطلقت 



 

ولــذلك وّزعــت األدوار املنوطــة بكــل جهــة مــن جهــات املجتمــع, وركــزت عــىل األمــور 
 .ن تتكامل األدواراإلجرائية التي عىل كل جهة أن تقوم بتنفيذها عىل أ

وإذا كانت اللجنة املشكلة بموجب القرار اجلمهـوري هـي اللجنـة العليـا للتمكـني يف 
سورية, فإن ثمـة جلنـة تنضـوي حتتهـا يف كـل مـن وزارات الرتبيـة, الثقافـة, التعلـيم العـايل, 

 .اإلعالم, األوقاف, ويف كل حمافظة من املحافظات السورية جلنة للتمكني أيضاً 
للجنة العليا تنفيذ البنود الواردة يف اخلطـة, وترفـع تقاريرهـا إىل السـيدة نائـب وتتابع ا

رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية األستاذة الدكتورة نجاح العطار, وتتلقى مالحظاهتا هبذا 
 .اخلصوص

 :قانون محاية اللغة العربية يف األردن −٤
, ويشـتمل ١٧/٥/٢٠١٥رخيـه وتا ٣٥صدر يف األردن قانون حلامية اللغة العربية رقمه 

عىل ثامين عرشة مادة, صاغها جممع اللغة العربية يف األردن, وتضمن يف املادة الثالثـة منـه 
أن عىل الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرسمية العامـة واخلاصـة والبلـديات 
ن والنقابات واجلمعيـات والنـوادي واألحـزاب ومـنظامت املجتمـع املـدين والرشـكات أ

تلتزم باسـتخدام اللغـة العربيـة يف نشـاطها الرسـمي, ويشـمل ذلـك تسـمياهتا ووثائقهـا 
ومعامالهتا وسجالهتا وقيودها والوثائق والعقود واملعاهدات واالتفاقيات والعطـاءات 
التي تكون طرفًا فيها, والكتب الصـادرة عنهـا ومنشـوراهتا وقوائمهـا ولـوائح أسـعارها 

تعلقـة باملصـنوعات واملنتجـات األردنيـة بـام يف ذلـك املنتجـات والبيانات واملعلومات امل
التي تصنع يف اململكة برتخيص من رشكات أجنبية وأنظمة العمل الداخليـة ألي رشكـة 
أو مؤسســة أو هيئــة رســمية أو أهليــة أو خاصــة أو عقــود العمــل والتعلــيامت الصــادرة 

اصـة هبـا وأي إعالنـات بموجب القوانني واألنظمـة وأدلـة اإلجـراءات والعمليـات اخل
مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهـة للجمهـور أو أي منشـورات دعائيـة وغـري دعائيـة 

ونصــت املــادة احلاديــة عرشــة مــن القــانون عــىل أن تصــاغ مجيــع . وأي محــالت إعالميــة
 .ترشيعات الدولة باللغة العربية



 

 .إىل اللغة العربيةويف حال استخدام اجلهات لغة أجنبية فعليها أن ترفق هبا ترمجة 
وثمة مادة تتعلق بلغة اإلعالنـات وترمجـة األفـالم واملصـنفات الناطقـة بغـري العربيـة, 
ومـــادة تتعلـــق بكتابـــة الالفتـــات وأوراق النقـــد واملســـكوكات وامليـــداليات والشـــهادات 

أن واملصدقات باللغة العربية, وجيوز أن تضاف إىل الكتابة العربية ما يقابلهـا باألجنبيـة عـىل 
 .تكون اللغة العربية أكرب حجًام وأبرز مكاناً 

واشــتمل القــانون يف مادتــه السادســة عــىل أن تســمى الشــوارع واألحيــاء والســاحات 
العامة واملؤسسات التجاريـة واملاليـة والصـناعية والعلميـة واالجتامعيـة واخلدميـة والرتفيـه 

 .واألهليةوالسياحة باللغة العربية, وكذلك املؤسسات العامة واخلاصة 
وألــزم القــانون اجلهــات املشــمولة بأحكــام القــانون باســتعامل املصــطلحات العلميــة 
والفنية التي يعتمدها املجمع, كام ألزم املعلمني يف مراحل التعليم كافـة باسـتعامل العربيـة يف 
عملهم ونرش البحوث هبا, وجيوز النرش بلغات أجنبية عىل أن يقدم الباحـث ترمجـة للبحـث 

وينطبــق ذلــك عــىل املتحــدثني يف املــؤمترات والنــدوات واالجتامعــات املنعقــدة يف . يــةبالعرب
 .اململكة

وأجــاز القــانون للمؤسســات التــي تســتورد ســلعًا وبضــائع أجنبيــة اســتخدام اللغــة 
ونصت املادة العارشة عـىل عـدم تعيـني أي عضـو . األجنبية عىل أن تضاف إليها ترمجة عربية

العايل أو مذيع أو معّد أو حمرر يف أي مؤسسـة إعالميـة إال إذا اجتـاز هيئة تدريس يف التعليم 
كام نصت املادة الثالثة عرشة عىل أن تلتزم مؤسسات . بنجاح امتحان الكفاية يف اللغة العربية

التعلـيم العــايل الرسـمية واخلاصــة واملؤسســات التعليميـة عــىل اخـتالف أنواعهــا ودرجاهتــا 
 مجيع العلوم واملعارف مـا عـدا مـا تقـرره وزارة الرتبيـة والتعلـيم بالتدريس باللغة العربية يف

وألـزم القـانون يف مادتـه الرابعـة . ووزارة التعليم العـايل والبحـث العلمـي هبـذا اخلصـوص
عرشة مؤسسات الدولة كافة بالعمل عىل سـيادة اللغـة العربيـة وتعزيـز دورهـا يف املجـاالت 

واللغـة : جتمع املدين, ويف األنشطة العلمية والثقافيـةاالقتصادية واالجتامعية ومؤسسات امل
العربية هي لغة املحادثات واملفاوضات واملـذكرات واملراسـالت واالتفاقيـات واملعاهـدات 



 

مع احلكومات األخرى واملؤسسات واملنظامت واهليئات الدوليـة, وهـي لغـة اخلطـاب التـي 
ــام ــؤمترات الرســمية, ك ــة وامل ــات الدولي ــى يف املجتمع ــود تلق ــة العق ــة يف كتاب  تعتمــد العربي

واملعاهدات واالتفاقيات التي تعقد بني اململكة والدول األخـرى والرشـكات ذات اجلنسـية 
 .غري األردنية عىل أن يرفق بأي منها ترمجة إىل اللغة املعتمدة لدى الطرف اآلخر

 .وثمة نص عىل العقوبات يف املادة اخلامسة عرشة من القانون
 :باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة مرشوع النهوض −٥

أسهمت اللجنـة العليـا للتمكـني يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية بصـوغ هـذا املرشـوع, 
وتقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر القمة العريب الذي عقد يف دمشـق عـام 

رتبيـة والثقافـة والعلـوم , واعتمده املؤمتر بعد مناقشته, وكّلف املنظمـة العربيـة لل٢٠٠٨
بإنفاذه بالتنسيق مع الدول األعضاء, ومع اجلمهورية العربية السورية باعتبارها هي مـن 

 .٢٠٠٩أطلقت هذا املرشوع, ثم وضعت آليات تنفيذه يف قمة الدوحة عام 
العربيــة (وهيــدف هــذا املرشــوع إىل احلفــاظ عــىل اهلويــة العربيــة متمثلــة يف لغتنــا األم 

واالهتامم باللغة العربية عىل أهنا وعاء للمعرفـة, وسـبيل األمـة نحـو التوجـه إىل , )الفصيحة
جمتمع املعرفة, ودعم التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الـدول العربيـة اسـتنادًا إىل 

 .دور اللغة األم يف هذه املجاالت
 :وكانت الدوافع وراء اختاذ قرار مؤمتر القمة

املعارصة للغة العربية للتوجـه بالـدول العربيـة نحـو جمتمـع املعرفـة, معاجلة القضايا  −١
واالقتصــاد القــائم عليهــا, والتعامــل مــع الفــرص والتحــديات التــي يطرحهــا هــذا 

 .التوجه
 .تدارك تأثري الضعف اللغوي عىل عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية −٢
باللغـة كـالتعليم والـتعلم مـدى احليـاة  معاجلة مسائل التنميـة البرشـية ذات العالقـة −٣

 .والتواصل
 :ولقد توّخى واضعو املرشوع ومقرروه أن حيقق النتائج اآلتية



 

 .توطني املعرفة بلغة املجتمع وإتاحتها له −١
محاية اهلوية العربية والثقافة العربية, وترقية اللغة العربية, واحلفاظ عىل مكانتها بـني  −٢

 .اللغات العاملية احلية
خمرجات التعليم العايل والبحث العلمي العريب بالقوى العاملة العربية, ونقـل ربط   −٣

 .املعرفة إليها
تسهيل تدول املعرفة املتخصصة ضمن كل قطاع بلغـة العـاملني فيـه, ومـن ثـم رفـع  −٤

 .اإلنتاجية والقدرات املعرفية واالبتكار
 .تعزيز قيام الصناعات واخلدمات القائمة عىل املعرفة −٥
غة العربية يف األنشطة اإلعالمية واإلعالنية والوسائط املتعددة, واإلسهام الرقي بالل −٦

 .يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية
 :أما جماالت عمل املرشوع فكانت

وضع سياسة لغوية قومية, وسياسات وطنية متناسقة معها, ووضع خطط لتنفيذها  −١
 .من خالل برامج وطنية وقومية

ية ووطنية ملعاجلة قضايا اللغة العربيـة ذات األولويـات يف امليـادين وضع برامج قوم −٢
 :اآلتية

واســتخدام تقانــة املعلومــات واالتصــاالت, حتــديث منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة,  •
وزيادة عدد مؤسساهتا, واعتامد مبدأ التعلم مدى احلياة يف ذلك, والعناية بمدرسيها 

 .وأساتذهتا
وطينها لدى القوى العاملة العربية يف مجيع القطاعـات, تعريب العلوم والتقانات وت •

 .تعليًام وتأليفًا وترمجة, مع االهتامم باللغات األجنبية اهتاممًا كبرياً 
ــي هبــذا االســتخدام, ووضــع  • ــة يف اإلعــالم واإلعــالن والرق ــز اســتعامل اللغ تعزي

 .سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك
دة عــدد املؤسســات العاملــة يف جمــال وضــع بــرامج لتعزيــز البحــث والتطــوير وزيــا −٣



 

بحوث اللغة العربية, وتنسيق الربامج عىل املستوى القومي, وتنفيذها يف اجلامعات 
ومعاهد البحـوث العربيـة, وإنشـاء هيئـة تنسـيقية عليـا مـن وزارات التعلـيم العـايل 

 .والبحث العلمي واملؤسسات التابعة هلا
ــة ذ −٤ ــايا اللغوي ــذه البحــوث إىل القض ــه ه ــائل توجي ــي وخاصــة مس ــد التقن ات البع

املصطلحات والذخرية اللغوية, واملعاجم, وتعلـيم اللغـة, وتقيـيس اسـتعامل اللغـة 
العربيــة يف تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت, وتطبيقاهتــا يف اللغــة العربيــة, والرتمجــة 
اآللية, ومسألة اعتامد التشكيل يف الكتابة, وتعرف احلرف العريب, ومعاجلـة الكـالم 

 .الخ...لعريب تعرفًا وتوليدًا, وإدارة املعرفة باللغة العربيةا
إصدار ترشيعات وطنية حلامية اللغة العربية وترقية استخدامها, وتطوير استعامالهتا  −٥

, )اإلنرتنـت(يف اإلعالم واإلعالن بكل أشكاله, ويف املواقـع العربيـة عـىل الشـابكة 
 .وزيادة املحتوى العريب عىل هذه الشابكة

برامج للتوعية بأمهيـة اللغـة العربيـة يف التوجـه نحـو جمتمـع املعرفـة واقتصـاد  وضع −٦
 . املعرفة, كوهنا وعاء املعرفة الوحيد للغالبية العظمى من املجتمع العريب

تأكيــد اســتعامل اللغــة العربيــة رســميًا يف املحافــل اإلقليميــة والدوليــة والنشــاطات  −٧
 .الخ...العلمية والثقافية, كاملؤمترات والندوات

ولقد التزمت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بناء عىل تكليف من مؤمتر القمة 
بتنفيذ املرشوع بالتنسيق مع الـدول األعضـاء كـام سـبقت اإلشـارة, ومـع التـزام احلكومـات 
العربية هبذا اإلنفاذ إال أن املرشوع تضمن الطلب إىل القطاع اخلاص واملجتمـع املـدين إقامـة 
مدن للصناعات اللغوية مثل صناعة املحتوى, وصناعة الربجميات اللغوية العربية, وصناعة 
تعرف احلروف, وتعرف الكالم, وصناعات اجليل القادم للحواسيب, واالتصاالت القائمة 
 .عىل الداللة, وتشجيعهام عىل القيام بالتعلم والبحث والتطوير واالبتكار يف هذه املجاالت

هـل أنجـزت بعـض املرشـوعات التـي دعـا إىل إنفاذهـا : يمثـل أمامنـاوالسؤال الـذي 
 املرشوع ?



 

 :الواقع كان ثمة إنجاز لبعض البنود التي تضمنها املرشوع, ومما قامت املنظمة بإنفاذه
إصدار ستة جملدات حول مصفوفة اللغة العربية, والدليل اإلرشادي ملعلمـي اللغـة  −١

للصـفوف األول » العربيـة لغتـي«عنوان  العربية, وتتضمن املجلدات نصوصًا حتت
 .والثاين والثالث ملرحلة التعليم األسايس

إنجــاز مصــفوفة للغــة العربيــة ملرحلــة التعلــيم األســايس مــن األول وحتــى الصــف  −٢
 .التاسع

 .إنجاز دراسة علمية حول أسباب تدين مستوى تعليم اللغة العربية ومسبباهتا −٣
ديثــة يف تطــوير اللغــة العربيــة, ووضــع إنجــاز دراســة حــول اســتخدام التقانــات احل −٤

بـرامج املصـطلحات, بـرامج املعاجلـة : اإلطار العام لربامج البحث والتطوير, وهي
اآلليــة, بــرامج البحــوث الدالليــة, بــرامج الرتمجــة اآلليــة, بــرامج أســاليب تقــويم 

 .املهارات اللغوية
 .إنجاز وثيقة السياسة اللغوية القومية للغة العربية −٥
اسة مسحية لواقع تعليم اللغة العربيـة يف الـوطن العـريب بـدءًا مـن التعلـيم إنجاز در −٦

 .األسايس وانتهاء بالتعليم اجلامعي
 .إنجاز القاموس املدريس املوحد بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط −٧
إنجــاز مرشــوع تطــوير املحتــوى الرقمــي عــىل الشــابكة بالتعــاون مــع املركــز العــريب  −٨

 .مجة والتأليف والنرش بدمشقللتعريب والرت
التنسـيق مـع جامعــة حممـد اخلــامس يف اململكـة املغربيـة إلنجــاز مرشـوع اختبــارات  −٩

 .باللغة اإلنجليزية» التوفل«الكفاية اللغوية عىل غرار اختبار 
 .إنجاز دراسة عن تطوير استخدام اللغة العربية يف وسائل اإلعالم واإلعالن − ١٠
 .أعضاء اهليئة التدريسية لغوياً إنجاز دليل مرجعي لرفع مستوى  − ١١
 .»العربية لغتي«إنجاز دليل اسرتشادي للكتب املؤلفة ضمن سلسلة  − ١٢
وهي مبادرة مـن سـمو الشـيخ حممـد : مرشوع تطوير اللغة العربية يف دولة اإلمارات −٦



 

أواخر عام » أكاديمية اللغة العربية«بن زايد آل هنيان, وقد ظهرت يف إمارة أبو ظبي 
, ٢٠٠٩) مـارس(ر القمـة العـريب الـذي عقـد يف الدوحـة يف آذار عقب مؤمت ٢٠٠٩

 .٢٠٠٨) مارس(ومؤمتر القمة العريب الذي عقد يف دمشق يف آذار 
 :وجاء يف البيان الصادر عن األكاديمية

إيامنًا منا بأمهية العناية باللغة العربية ورضورة حتديثها وتطويرها الستيعاب إيقاعات «
اإلجيابية اخلالقة, واستنادًا إىل ما أثبتته هذه اللغة عـىل مـدى احلقـب  العرص واختاذ املبادرات

التارخييـة املتالحقــة مــن قـدرة عــىل الصــمود املكــني واالنطـالق املتجــدد, وأمــام التحــديات 
اجلسيمة التي تواجه اللغة العربية, والتي ما انفكت تتعاظم بحيـث باتـت تقلـص إشـعاعها, 

» أكاديميـة اللغـة العربيـة«بأفول نجمها, نشأت يف أيب ظبي وهتدد مصريها, وخيشى أن تنذر 
جتسيًام للشعور العميق باملسؤولية التارخيية نحو لغتنا العربية بـام هـي لسـان الـنص املقـدس, 
ومستودع تراثنا احلضاري, ورمز هويتنا اجلامعة, وبام هي أداة التواصـل يف الفضـاء العـريب, 

 .»اة حارضًا ومستقبالً وعدة األمة يف اإلبداع وبناء احلي
إّن أكاديمية اللغة العربية مرشوع ينطلق من التسليم بأن أفضل املسـالك وأنجحهـا يف 
مواجهة التحديات الراهنة هو اإلقدام بجرأة تامة عىل األخذ بناصية العلم يف معاجلة قضـايا 

اجـات العرصـ اللغة العربية لفض اإلشكاالت العالقة بتناوهلا, وجعلها اللغة املعـربة عـن ح
 .ورهاناته النابعة من الثورة املعرفية الكربى التي تعيشها اإلنسانية قاطبة يف زمننا الراهن

هـي أن تظـل لغتنـا » أكاديمية اللغة العربيـة«إّن الغاية البعيدة السامية التي ترمي إليها 
املسـتحدثات  العربية لغة حية, وأن ترقى إىل منزلة اللغات العاملية الكربى, وأن تتعـزز بكـل

العرصية والسيام يف جمال الطفرة احلاسوبية الرقمية لتحظى عندئذ باملكانة االعتبارية املكينـة 
 .يف نفوس أبنائها من خمتلف األجيال

وبناء عىل ذلك ستعمل األكاديميـة عـىل االهـتامم بـالربامج احلاسـوبية املتصـلة باللغـة 
. اجلــة النصــوص إىل املعــاجم واملوســوعاتالعربيــة يف املجــاالت املختلفــة مــن الرتمجــة ومع

وستجعل ضمن أولوياهتا تطوير طرائق تعليمهـا باإلفـادة مـن النقلـة املنهجيـة التـي حققتهـا 



 

علـوم الرتبيــة, كــام ســتجتهد يف نرشــ الثقافــة العلميـة بواســطة اللغــة العربيــة متوســلة بتنميــة 
ــة ــول املعرف ــة يف خمتلــف حق ــذاكرة الرقمي ــوت األكاديم. ال ــن يف ــتامم بالوســائط ول ــة االه ي

 .اإلعالمية والسيام يف جمال البحث الفضائي الغزير
أطلقهـا حـاكم ديب سـمو الشـيخ حممـد بـن راشـد آل  :»ميثاق اللغـة العربيـة«مبادرة  −٧

 :, ومما جاء يف هذا امليثاق٢٠١٢مكتوم يف أيار عام 
ادة السـابعة مـن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة, وذلك بحسـب املـ :املادة األوىل

 .دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
اللغة العربية هي لغة احلكومة, وعليـه تكـون مجيـع اخلطابـات واملراسـالت  :املادة الثانية

والوثائق واالتفاقات الرسـمية والقـوانني واألنظمـة والقـرارات الصـادرة عـن حكومـة 
 .دولة اإلمارات باللغة العربية

للغة العربية هي لغة التخاطـب الرسـمي ضـمن اجلهـات احلكوميـة, وبـني ا :املادة الثالثة
 .اجلهات احلكومية واألطراف األخرى ذات الصلة

اللغــة العربيــة هــي اللغــة األساســية يف اخلــدمات التــي تقــدمها اجلهــات  :املــادة الرابعــة
 .احلكومية مع إتاحة هذه اخلدمات بلغات أخرى لغري الناطقني بالعربية عند احلاجة

اللغة العربيـة عنرصـ أسـايس يف التعلـيم يف دولـة اإلمـارات, وجيـب عـىل  :املادة اخلامسة
وزارة الرتبية والتعليم ومجيع اجلهات املعنية يف الدولة أن تبذل قصارى جهـدها لتطـوير 
ــدارس  ــة يف امل ــدرات مــدريس العربي ــاء ق ــة, وبن ــم اللغــة العربي أســاليب ومهــارات تعّل

لدولة بـام يتطـابق مـع أعـىل املعـايري العامليـة, كـام توجـه احلكومـة احلكومية واخلاصة يف ا
اجلهات املعنية لضامن التزام املدارس اخلاصة بالرتكيز عىل اللغة العربية لتمكني الطالب 

 .اإلماراتيني والناطقني بالعربية من امتالك أدوات لغتهم
العربيـة برئاسـة وزيـر وتفعيًال مليثاق اللغة العربيـة أصـدر املجلـس االستشـاري للغـة 

قـرارًا يقيضـ بوضـع اختبـارات موحـدة تقـيس مـدى كفـاءة الطـالب يف  ٢٠١٣الثقافة عام 
استخدام العربية, كام أقر املجلس أمهية التنسيق مع مؤسسات النرش الرقمي والتواصـل مـع 



 

ربيـة وكل هذه املبادرات لتمكني اللغة الع. البلديات والدوائر االقتصادية يف إمارات الدولة
 .واحلفاظ عىل اهلوية واألمن اللغوي

 :قانون محاية اللغة العربية يف قطر −٨
, وورد فيه الطلب إىل ٢٠١٧أقره جملس الوزراء القطري يف العارش من شهر شباط لعام 

الوزارات واملؤسسات الرسمية واملؤسسات التعليمية الرسمية يف مجيع مراحـل التعلـيم 
مجيــع مــا يصــدر عنهــا مــن أنظمــة وتعلــيامت ووثــائق  والبلــديات باســتخدام العربيــة يف

ومعامالت ومراسالت وإعالنات, كام أنه يلزم مؤسسـات التعلـيم العـايل التـي ترشـف 
 .عليها احلكومة بالتدريس باللغة العربية يف مجيع العلوم واملعارف

 إّن مرشوع القانون اجلديـد يتضـمن مـواد ملزمـة هتـدف إىل سـيادة اللغـة العربيـة يف كـل
 .مؤسسات الدولة وتعامالهتا

أصــدر املجلــس الشــعبي الــوطني : قــانون تعمــيم اســتعامل اللغــة العربيــة يف اجلزائــر −٩
قــانون تعمــيم اســتعامل اللغــة العربيــة يف اجلزائــر, ولكــن هــذا ) الربملــان اجلزائــري(

القانون ّمجد بإصدار مرسوم ترشـيعي يقيضـ بتجميـد قـانون تعمـيم اسـتعامل اللغـة 
 ., ومازالت األمور ترتنح مكاهنا١٩٩٢عام ) يوليو(متوز  ٤العربية يف 

مل يصدر قـانون خـاص حلاميـة اللغـة العربيـة يف  :قانون جممع اللغة العربية يف القاهرة − ١٠
من قانون جممـع اللغـة العربيـة يف القـاهرة, ويتضـمن ) ز(مرص, وإنام عّدلت الفقرة 

اللغة العربية الرامية إىل سـالمة  التعديل إلزام اجلهات يف الدولة تنفيذ قرارات جممع
وأعّد املجمع حاليًا قانونًا حلامية اللغة العربية متهيـدًا لعرضـه . اللغة العربية ومحايتها

 .عىل الربملان املرصي العتامده
تلك هـي بعـض إجـراءات قامـت هبـا عـدد مـن احلكومـات العربيـة, ولسـنا اآلن يف جمـال 

 .جزت عىل الصعيد الرسمي يف بعض أقطار وطننا العريباحلرص, وإنام هي إشارات إىل جهود أن
 إجراءات أهلية −٢

مل يكن االهتامم بقضايا اللغة العربية مقترصًا عىل احلكومات واجلهات الرسمية, وإنـام 



 

اهتمت هبا مجعيات وجلان أهلية كان ثمة هـاجس عنـدها حلاميـة اللغـة العربيـة إن يف مرشـق 
نا هنا يف جمال احلرص, وإنام سنكتفي باإلشارة إىل بعض هـذه ولس. الوطن العريب أو يف مغربه

اجلمعيات عىل أهنا نموذج ملا جيري عـىل الصـعيد الشـعبي يف جمـال االهـتامم باللغـة العربيـة, 
 :ومن هذه اجلمعيات. واحلرص عىل سالمتها وأمنها

 مجعية«, وعنواهنا ١٩٩٢وهي منظمة أهلية نشأت يف مرص عام : مجعية لسان العرب −١
 .»لسان العرب لرعاية اللغة العربية

وهي مجعيـة أهليـة جـرى : مجعية محاية اللغة العربية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة −٢
ســنة  ٥٥٩إشــهارها بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــالقرار الــوزاري ذي الــرقم 

ت أهدافها , واختذت مقرًا هلا يف إمارة الشارقة, ثم انتقلت إىل القصباء, ومتثل١٩٩٩
يف غرس االعتزاز باللغة العربية يف نفوس أبنائها, والتوعية بأمهية اللغة العربية عـىل 
املســتويني الشــعبي والرســمي, وحــث اهليئــات واملؤسســات العامــة واخلاصــة عــىل 
استخدام اللغة العربية, والعمل عىل تيسري تعليم العربيـة ألبنائهـا, ولغـري النـاطقني 

ات والنــدوات وحلقــات البحــث بكــل األشــكال املعروفــة هبــا, وتنظــيم املحــارض
إعالميًا للنهوض باللغة العربية وسيادهتا فصيحة يف املجاالت كلها, وذلـك بعـد أن 
استرشى التلـوث اللغـوي, بعضـه أجنبـي غـريب, وبعضـه أجنبـي آسـيوي, وبعضـه 

 .اآلخر حميل يرسل العنان للعامية
اللجنـة الثقافيـة, جلنـة البحـوث : ن هـيوهلذه اجلمعية جلان متخصصـة, وهـذه اللجـا

ــة  ــة اإلدارةوالتنظــيم, اللجن ــة العالقــات العامــة, جلن ــة, جلن ــة اإلعالمي والدراســات, اللجن
النسائية, جلنة الرصد واملتابعة, اللجنة املالية, جلنة أصدقاء اللغة العربية يف املدارس واملعاهد 

 .واجلامعات
, وقامـت بطباعـة عـدد مـن »العربيـة«م أصدرت اجلمعية جملة متخصصة شـهريًا باسـ

الكتــب املتخصصــة بالعربيــة وعلومهــا نثــرًا وشــعرًا, إضــافة إىل طباعــة قصــص لألطفــال, 
وتقـيم اجلمعيـة مـؤمترًا سـنويًا للغـة العربيـة, . واملشاركة يف معارض الكتب املحلية والعربية



 

تلفزيـة وإذاعيـة لوضـع  وتقيم احتفاالً بمناسبة االحتفال بيوم اللغة األم, وجتـري مسـابقات
وثمـة بـرامج أنجزهتـا لتعلـيم مهـارات اللغـة . يف إذاعة الشـارقة» لغتنا هويتنا«برامج ضمن 

 .العربية وأساليبها للعرب ولغري الناطقني هبا بواسطة احلاسوب
, وتعمــل عــىل التعريــف ٢٠٠٠تأسســت عــام : مجعيــة محــاة اللغــة العربيــة يف مرصــ −٣

. ا ومجالياهتـا يف اإلبـداع األديب والفكـري والعلمـيبخصائص اللغة العربية وميزاهت
ومتنح عضوية اجلمعية لكل غيور عىل سالمة اللغة العربية متحمس لتدعيم مكانتها 

 :وتسعى اجلمعية إىل إبالغ ثالث رسائل هي. يف مرص واألقطار العربية
عنـارص اعتزاز باللغة العربية وبمنزلتها, ويقني بقيمتها رغـم كـل مظـاهر اإلمهـال و −١

 .التحديات
 .عتاب مرير ملا حيدث من أهلها من هجر وجمافاة −٢
بقدر : عني عىل املايض تذكرة وذكرى, وأخرى عىل املستقبل ثقة وأمًال, رسالة تقول −٣

 .االعتزاز باللغة, بقدر اليقني من جتاوز كل الصعاب والعقبات
 :أما آلية عمل اجلمعية فتتمثل يف اآليت

 . قدر اإلمكان عن طريق الندوات املنتظمةاالتصال املبارش باجلامهري −١
 .احلرص عىل املشاركة يف املناسبات الثقافية −٢
 .االتصال املستمر باملؤسسات واجلمعيات املعنية بالرتبية والثقافة −٣
 .االتصال الدائم بأجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة −٤
قول التالميذ أو الطلبـة يف إبداء الرأي يف حمتوى الكتب املدرسية ومدى مالءمتها لع −٥

 .املراحل العمرية املختلفة
 .اإلسهام يف كتابة البحوث اهلادفة إىل خدمة اللغة العربية والثقافة العربية −٦
 .النرش يف الصحف واملجالت بوضوح دعًام لرسالة اجلمعية نحو لغتنا العربية −٧
فصلية لتكون مرآة امليض قدمًا يف اختاذ اخلطوات واإلجراءات اإلدارية إلصدار جملة  −٨

 .للجمعية تعكس عليها نشاطاهتا وإبداعاهتا اللغوية



 

, والقنوات املسموعة واملرئيـة لإلسـهام يف )اإلنرتنت(فتح نوافذ مهمة عىل الشابكة  −٩
 .حتقيق أهداف اجلمعية
 :ومن إنجازات اجلمعية

 .برنامج أسبوعي عىل إذاعة الربنامج العام: أسبوعيات طاهر أبو زيد −١
 .برنامج يومي يبث من صوت العرب: ب من إذاعة صوت العربلسان العر −٢
 .برنامج يومي عىل شبكة الرشق األوسط: ذكريات إذاعة −٣
 .برنامج تلفزي أسبوعي عىل القنوات التعليمية: حمكمة النقد −٤
 .برنامج إذاعي: برنامج أبجد هوز وبالعريب الفصيح عىل موجات الرشق األوسط −٥
 .ي عىل موجات صوت العرببرنامج إذاع: برنامج شعري يومي −٦
 .برنامج يومي عىل شبكة صوت العرب: لغة العرب −٧

ويف مجهورية مرص العربية أيضًا اجلمعية املرصـية لتعريـب العلـوم, وهـي مجعيـة أهليـة 
 .ختدم اللغة العربية إىل جانب مجعية محاة اللغة العربية

 :مجعية فعل أمر يف لبنان −٤
ة من ناشطني يف املجتمع املدين يف لبنان تزامنًا مع تأسست مجعية فعل أمر يف لبنان بمبادر

, وهـي مجعيـة ٢٠٠٩عـام ) أبريـل(إعالن بريوت عاصمة عاملية للكتاب يف شهر نيسان 
 :ثقافية هتدف إىل

نرشــ الــوعي الثقــايف هبــدف احلفــاظ عــىل ثقافتنــا ولغتنــا العربيــة مــن خــالل تقــديم  −١
 .األرضية املناسبة الستحداث إنتاج ثقايف معارص

اإلسهام يف بنـاء جمتمـع عـريب شـبايب فاعـل مـن خـالل تشـجيعه عـىل تعـرف ثقافتـه  −٢
 .ومهمتها, وإنتاجه هبا

 .العمل عىل نرش الثقافة العربية, وجعلها يف متناول اجلميع −٣
وتعمل اجلمعية عىل تسليط األضواء عىل أمهية اللغة والرتاث والتـاريخ العـريب, وقـد 

داعيـة إىل التحـرك ملواجهـة العوملـة, ) فعـل أمـر(بية اختارت اسمها من صلب القواعد العر



 

كام تعمل عىل استحداث وعي ثقايف . وهيمنة ثقافة واحدة عىل العامل, وهتميش اهلوية العربية
عند جيل الناشئة والشباب, وخصوصـًا فـيام يتعلـق بأمهيـة اللغـة وارتباطهـا املبـارش باهلويـة 

 .واإلنتاج اإلبداعي الثقايف
حـق الشـعوب «ة يف إطالق عملها مـن مقـررات املـؤمتر العـاملي حـول وتنطلق اجلمعي
, ومن تقرير اليونسـكو الـذي تضـمن اإلشـارة إىل أن اللغـة العربيـة »باحلفاظ عىل لغتها األم

تعترب من اللغات املهددة نظرًا لعدم تطورها, وسيطرة اللغات األجنبية, وخاصة اإلنجليزية 
 .ن العربيةعىل املؤسسات الرتبوية يف البلدا

قامت اجلمعيـة بتنفيـذ محـالت عـدة لتوعيـة الشـباب واجلمهـور, ومـن شـعار إحـدى 
ختدمنا «, وشعار »نحن لغتنا«, وشعار آخر هو »بحكيك من الرشق برتد من الغرب«محالهتا 

 .الخ...»كل يوم فلنخدمها يوماً 
 :قانون اللغة العربية يف الدول العربية والدول اإلسالمية

الذي وضعه املجلس الدويل للغـة العربيـة, ويشـتمل عـىل قسـمني أوهلـام وهو القانون 
وفيام . قانون اللغة العربية يف الدول العربية, وثانيهام قانون اللغة العربية يف الدول اإلسالمية

 .ييل فكرة عن مضمون كل قسم
 ويشتمل عىل سبعة فصول, وثمـة األسـباب :قانون اللغة العربية يف الدول العربية −١

املوجبة للقانون وضعت قبل الفصول التي شملت ثالثًا وعرشين مـادة, ويف الفصـل األول 
قانون اللغة العربية, اللغـة والسـيادة, اللغـة العربيـة : أربع مواد هي» تعريفات«ذي العنوان 

 ., مسؤولية التعريب»اللغة الوطنية«
تعليم اللغة العربيـة, : مخس مواد هي» واجبات الدولة«ويف الفصل الثاين ذي العنوان 

اللغــة العربيــة والصــناعات, الوظيفــة واللغــة العربيــة, القــوانني والسياســات, جمــامع اللغــة 
 .العربية

مادتـان »اهليئات العربية والوطنية للتعريـب والرتمجـة«ويف الفصل الثالث ذي العنوان 
 .ب والرتمجةاهليئة العربية للتعريب والرتمجة, واهليئة الوطنية للتعري: اثنتان مها



 

التعريــب, : مادتــان اثنتــان مهــا» التعريــب والرتمجــة«ويف الفصــل الرابــع ذي العنــوان 
والرتمجة, يف حني أن الفصل اخلامس ال يشتمل إال عىل مادة واحدة هـي جمـاالت التعريـب, 

 .»نطاق التعريب«وعنوان الفصل 
» لهجـات العاميـةيف اللغات املحليـة واألجنبيـة وال«ويف الفصل السادس ذي العنوان 

 .اللغة املحلية, اللغة األجنبية, اللهجات العامية: ثالث مواد هي
, ويشـتمل عـىل سـت »أحكـام خمتلفـة«أما الفصل السابع واألخري من هذا القسم فهو 

تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا, املظهـر العـام والبيئـة, االسـتثامر يف اللغـة : مواد هي
 .العربية, خمالفة قانون اللغة العربية, العمل بالقانون العربية, إصالح اللغة

ــة يف الــدول اإلســالمية −٢ ويشــتمل عــىل مخســة فصــول, وثمــة  :قــانون اللغــة العربي
مادتـان اثنتـان » تعريـف«ويف الفصـل األول ذي العنـوان . األسباب املوجبة يف بداية القسـم

واجبـات «الفصـل الثـاين ذي العنـوان  ويف. قانون اللغة العربية, اللغـة العربيـة والـدين: مها
اللغـة العربيـة والدسـاتري الوطنيـة, اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة, سـن : أربـع مـواد هـي» الدولة

 .القوانني, اهليئة الوطنية
ثـالث مـواد » املدارس واملعاهد واملراكز واملؤسسات«ويف الفصل الثالث ذي العنوان 

 .التخصصية, النرش والتأليفإعداد املعلمني واملعلامت, األقسام : هي
املنـاهج : مادتان اثنتان مها» املناهج واخلطط الدراسية«ويف الفصل الرابع ذي العنوان 

 .الدراسية, التقويم املستمر
: , ويشـتمل عـىل ثـالث مـواد هـي»العقوبـات«أما الفصل اخلـامس واألخـري فعنوانـه 

 .مل وقانون اللغة العربيةاالعتداء عىل اللغة العربية, املخالفات والعقوبات, الع
وجتدر اإلشارة إىل أن احتـاد املحـامني العـرب درس مرشـوع القـانون وأقـره, وأرسـل 

 ٢٩/٧/٢٠١٣والتـاريخ  ١٨٩األمني العام لالحتاد املحامي عمر حممد زين كتابـًا ذا الـرقم 
بـد اهللا بـن باعتامده إىل املنسق العام للمجلس الدويل للغة العربية األستاذ الدكتور عـيل بـن ع

يرسـ املجلـس الـدويل للغـة العربيـة أن يضـع هـذا «: موسى, ويف تقديم القـانون ورد مـا يـيل



 

القــانون حتــت ترصــف القــادة العــرب واملســلمني واملســؤولني وأصــحاب وصــناع القــرار 
واإلداريــني واملرشــعني واملخططــني والقــانونيني واملعنيــني باللغــة العربيــة لالســتفادة منــه, 

يه يف وضع سياسات لغوية حتافظ عـىل اللغـة العربيـة أساسـًا للهويـة والثوابـت واالعتامد عل
واملرجعيات, والعمل عىل تعليمها بشكل سليم, وفـرض التعلـيم والعمـل والتعامـل هبـا يف 
بلداننا العربية بقوة القانون أسوة بغريها من لغات العامل يف الدول املتقدمة عىل مستوى الفرد 

ــا ــع, واملؤسس ــاة واملجتم ــع مراع ــة واإلســالمية م ــة والعربي ــة الوطني ــة واألهلي ت احلكومي
 .االستفادة القصوى وفق هذا القانون من اللغات األجنبية بام حيقق املصالح العامة واخلاصة

 متطلبات توفري األمن اللغوي العريب − خامساً 
 

وال  إّن تــوفري األمــن اللغــوي عــىل نطــاق الســاحة العربيــة ال يكــون بالنيــات احلســنة,
بالتمنيات وكثرة التوصيات, وإنام باحلامية القانونية لوضع حّد للتحديات التـي تتعـرض هلـا 

 .اللغة من أعدائها واملتفلتني من أبنائها الذين يتفاخرون بلسان غريهم, ويتنكرون للغتهم
ولنقلها بكل رصاحة وشفافية إن واقعنا اللغوي يدعو إىل األسف وعميق األسى ألننا 

. لبوصلة يف الوقت الذي هنضت املجتمعات يف مرشـق األرض ومغارهبـا بلغتهـا األمفقدنا ا
أما نحن العرب فندعي أننا مستقلون يف أقطارنا, وال نعلم معنى االستقالل إذا كانت اللغـة 
األجنبية حتل حمل لغتهم التي تنص عىل استعامهلا دساتري دوهلـم, ومـن يلـِق نظـرة عـىل واقـع 

الدول العربية جيد أن ثمة بونًا بني ما تـنص عليـه الدسـاتري, ومـا يطبـق عـىل اللغة العربية يف 
أرض الواقــع, وأن ثمــة تلكــؤًا يف تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن املــؤمترات والنــدوات, وأن 
التوصيات املتعلقة بالتعريب يف ستينيات القرن املايض ما تزال تتكرر, ونحن يف العقد الثاين 

, وأن ثمة عزوفًا عن تطبيق مـواد قـوانني محايـة اللغـة العربيـة التـي سـبقت من األلفية الثالثة
اإلشارة إليها, وتوانيًا عن تنفيذ التعريب, ولقد دعا وزراء التعليم العـايل, ووزراء الصـحة, 
وعمداء كليات الطب يف الوطن العريب يف مؤمترهم الذي عقد يف دمشق يف مطلـع ثامنينيـات 

, ٢٠٠٠س العلوم الصحية باللغة العربية, وأن ينجز ذلك كليًا يف عام القرن املايض إىل تدري



 

وها نحن أوالء يف العقد الثـاين مـن األلفيـة الثالثـة نـرى أن تـدريس العلـوم الصـحية جيـري 
باللغة األجنبية يف اجلامعات اخلاصة يف الـوطن العـريب, ويف أغلـب اجلامعـات احلكوميـة يف 

املثال كان أول قـرارات توحيـد املنظومـة التعليميـة سـنة  ويف تونس عىل سبيل. الوقت نفسه
 .ينص رصاحة عىل العمل لتعريب التعليم بمختلف مراحله خالل عرش سنوات ١٩٥٨

وضع  ١٩٨٧نوفمرب  ٧وجاء يف بيان تونس بمناسبة اليوم العاملي للغة العربية أنه بعد 
اعلـة يف الـبالد آنـذاك, ويـنص امليثاق الوطني الذي وقَّعت عليه جل األطراف السياسـية الف

إن املجموعة الوطنية «رصاحة عىل أن هوية الشعب عربية إسالمية متميزة, وورد فيه بالنص 
مدعوة لدعم اللغة العربية حتى تكون لغة التعامل واإلدارة والتعليم, وإن التعريب مطلـب 

ض بكفاية واقتـدار حضاري, ويتحتم السعي إىل تطوير اللغة الوطنية واالرتقاء هبا حتى تنه
 .والفكر املعارص خلقًا وإبداعاً ) التكنولوجيا(بقضايا العلم والتقانة 

صدر قانون جيعل الصيغة العربية للنصـوص القانونيـة والرتتيبيـة  ١٩٩٣يوليو  ٥ويف 
املرجع الوحيد عند كل تنازع يف الرشح والتأويل, وينص عىل تعميم اسـتعامل اللغـة العربيـة 

حيط العام, وعـىل إدراج العنايـة باللغـة العربيـة ضـمن خمطـط تأهيـل اإلدارة, يف اإلدارة وامل
 .وعىل حظر استعامل أي لغة أجنبية يف املراسالت املوجهة إىل التونسيني

أصدرت الوزارة األوىل أوامرها إىل خمتلف اإلدارات بتطبيق القـانون  ١٩٩٤ويف سنة 
ب واملحــاورة والتنشــيط مــن األلفــاظ وتوصــيات لألجهــزة اإلعالميــة بتنقيــة لغــة التخاطــ

 .األجنبية
تلك هي إجراءات اختذهتا الدولة عىل املستوى القانوين النظري, فام واقـع حـال اللغـة 

 العربية يف ضوئها?
إّن واقع حال اللغة العربية يف مجيع مستويات استعامهلا وأوجه التعامل معها وهبا, فهو 

ور والقـوانني, وهيـدد اهلويـة, ويعيـق كـل مسـار واقع مريض وشاذ, ويتناىف وأحكـام الدسـت
 .للتطور والنهوض الوطني والقومي

وتتجىل أعراض هذا الواقع يف خمتلف امليادين تعليًام وإعالمًا واسـتعامالً عامـًا وإداريـًا 



 

وحميطًا, فـالتعليم يشـهد يف مجيـع مسـتوياته ضـعفًا يف املامرسـة اللغويـة ختاطبـًا وإنتاجـًا عنـد 
ومازالـت املـواد العلميـة تـدرس فيـه باللغـة الفرنسـية, ويعتمـد . بعض املعلمـنياملتعلمني و

املجــال اإلعالمــي بمختلــف أنواعــه لغــة هجينــة ملوثــة ال متــت إىل العربيــة بصــلة حتــى يف 
القنوات العمومية, ولغة الشارع التونيس يف املدن خاصة يصـعب إدراجهـا ضـمن اخلطـاب 

يئة يصـعب معهـا اإلحسـاس بالسـري يف شـوارع بلـد العريب, وأصبح املحيط احلرضي عىل ه
 ...عريب إذا نظرت إىل الفتات املحال ومعلقات اإلعالنات

ــة, وإن كانــت ختتلــف عنارصهــا  ــة كاف ــدول العربي ــرء يف ال وهــذه احلــال يشــهدها امل
أيكون احلل لتجاوز هذه احلـال يف اعـتامد : ومكوناهتا من حيث الدرجة واملستوى, ويتساءل

 نبية بدالً من العربية أو اعتامد العامية واهلجني اللغوي بديًال عنها ?اللغة األج
والواقــع لــن يفلــح العــرب يف كســب رهــان التــاريخ ال بواســطة اللغــة األجنبيــة وال 
بوسائط هلجاهتم املحلية العامة, ولـو أرادوا أن يفعلـوا ذلـك باألجنبيـة لظلـوا تـابعني طـول 

وعني, ولو شاؤوا أن يفعلوا ذلك بالعامية لرتاكم عليهم الدهر ولعجزوا أن يصريوا يومًا متب
التخلف عقودًا ريـثام جيـّرون هلجـاهتم جـرًا ليصـعدوا هبـا إىل مرتبـة األداء الـذهني املصـفى, 
فاللغة ليست وعاء, وال اللغات أوعية, والوهم يوحي إىل هؤالء أنك بـأي لغـة تسـتطيع أن 

لنا ماذا سـيفعل العـرب بـالثورة الرقميـة,  من الذي بوسعه أن يقول: تصنع حضارة, ونسأل
وبفضائها االفرتايض, وبكل منظوماهتا احلاسوبية إذا ختلـوا عـن لغـتهم الفصـحى, وراحـوا 
يتحسسون التقنية العالية بواسطة اللغة األجنبية أو بواسطة العامية? كيف نريب الناشـئة منـذ 

 ة القومية الناضجة والراسخة?البداية عىل ثقافة احلاسوب إن نحن مل نرع مهارته باللغ
إّن جمتمع املعرفة الذي ينشد التنمية, ويتكئ عىل االقتصاد اخلـادم للمعرفـة واملسـتثمر 

ومـن حـظ العـرب أن هلـم لغـة . هلا يف الوقت نفسه سيظل متعذرًا خارج دائرة اللغة القومية
مـا يـنجم عنـه مـن قومية هلا جاهزية تؤهلها الحتضان الثـورة املعرفيـة, وإن تـوطني العلـم و

تقنيات أمر مسـتحيل اسـتحالة قاطعـة خـارج دائـرة اللغـة القوميـة الرمـز األعـىل يف الـوعي 
وليس من سبيل إىل األخـذ بأسـباب التنميـة إال بـاالعتامد عـىل لغـة .اجلمعي املعّرب عن اهلوية



 

  )١٨( .قومية جتمع وال تفّرق, وتؤّصل وال تستأصل, وتستزرع وال جتتث
لصيحات التي تنأى عن استعامل العربيـة الفصـيحة تعـد نغـامت نشـاز وما دامت كل ا

وتبقى الفصيحة هي الغالبة واملنترصة, إال أن محايتها واحلفاظ عليها واالرتقاء هبا إىل مدارج 
 :القوة والسريورة واالنتشار يستلزم ذلك كله اختاذ اإلجراءات اآلتية حتقيقًا لألمن اللغوي

بكـل جديـة يف األقطـار التـي صـدرت فيهـا قـوانني  غة العربيةتطبيق قوانني محاية الل −١
للحامية عىل أن يكون احلكام واملسؤولون قـدوة أمـام اآلخـرين يف االلتـزام بالعربيـة 
السليمة, ومثاالً يف تطبيق القانون, وأن تسعى الدول العربية التي ال قـانون للحاميـة 

العـامل, ولنتـذكر أن قـانون محايـة  فيها إىل وضع هذه القوانني أسوة بام جيـري يف دول
, ١٩٩٥عـام ) آذار(اللغة الفرنسية صدر أمر رئايس بتطبيقـه يف الثالـث مـن مـارس 

لغة اجلمهورية طبقًا للدستور هي اللغة الفرنسـية, وهـي  نّ إ«: وجاء يف فصله األول
ــل  ــيم والعم ــة التعل ــي لغ ــا, وه ــية ويف تراثه ــيادة الفرنس ــوهري يف الس ــركن اجل ال

ثــم هــي الصــلة الفضــىل بــني الــدول املكّونــة الت واملصــالح العموميــة, واملبــاد
 .»للمجموعة الفرانكفونية

وتطرق القانون إىل إجراءات زجرية فـيام يتعلـق بالتهـاون يف اسـتعامل اللغـة يف احليـاة 
 .العامة, والسيام يف جمال اإلعالم واإلعالنات

ألمن اللغـوي يتطلـب تنفيـذ قـانون إذا كان املسار األول يف حتقيق ا: التوعية اللغوية −٢
محاية اللغة, فإن املسار الثاين الذي ال يقل أمهية عن املسـار األول هـو تـوفري الـوعي 
اللغوي يف عقول أبنـاء األمـة كـي يكونـوا عـىل قناعـة وإيـامن بأمهيـة اللغـة القوميـة, 

مـة بـالوعي فإذا تسـلح أبنـاء األ. ودورها يف احلفاظ عىل هوية األمة وذاتيتها الثقافية
احلضاري واإلرادة الكاملة واملتحررة والرامية إىل االنطالق من قيود الواقع وتغيريه 
نحو األفضل اعتامدًا عىل املكونات الثقافية األساسية لألمة وعدم  التعـارض معهـا, 
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عىل أن يكون بناء التنظـيم املعـّول عليـه ينسـق بـني املكونـات الثقافيـة, ويعمـل عـىل 
جتاه الصحيح, وحيفظها من اجلمود والتبعية للغرب, عىل أن يتسم هذا تقدمها يف اال

التنظيم بالشمول والتكامل بني العنارص الثقافية, وهذا التنظـيم يتوجـه نحـو حتقيـق 
 .األمن الثقايف العريب وحاملته اللغة
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