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 الّلغة العربّية
 بين المكاسب المعرفية والتحديات الجديدة

 أ. د . عبد الّسالم المسّدي
تمع   إال وله  ما من حديث عن عالقة أي لسان من األلسنة الطبيعية با

سياق معريف خمصوص يتنزل فيه بني فروع العلم الكلي الذي يتناول األجزاء ضمن 
موعة املتناسقة، ويف هذا املوضوع  ترى علم االجتماع معنيّا بأحد الطرفني ولكن ا

علم اللغة هو املعين أكثر من األّول بالطرف األساسي املدروس. من أجل ذلك 
كله مل يكن ترفا أن يتفرّع عن شجرة العلم اللغوي احلديث جمال من االختصاص 
 قائم بذاته يُعىن بدراسة اجلوانب االجتماعية يف الظاهرة اللغوية، غري أن هذه

املاضيني مغمورة حتت   وجدت نفسها يف العقدين  ))اللسانيات االجتماعية((
ال احليوي الذي كان ميثل ضربا من  فيض العوامل السياسية اليت ضّيقت من ا
تمعات البشرية عامة ولدى املنظومات الثقافية ختصيصا، مثّ  احلياة التلقائّية يف ا

ا  اللسانيات ((تعاضل معريف مكني مع  وجدت نفسها يف - إىل جانب ذلك  - إ
اللغوي بدت جزءا من صريورة التاريخ.   من حيث إن دراسة التطور  ))التارخيية
أن نذكر قضيّتني أصبحتا تتصّدران  - لالستشهاد على هذا التعاضل  - ويكفي 

  مهوم اللسانّيني قاطبة.
 غدا فأما القضية األوىل فتتمثل يف ما أصبح يسمى باحلروب اللغوية حىت

حمورا جوهريا ضمن أحباث املراكز املتخصصة يف  اللسانيات دومنا اخنراط ضروري 
يف أي موقف سياسي مسَبق. ويكفي على سبيل الشاهد الوقوف عند العدد 

لة الفصلية املتخصصة  (الّلغات:   حتت عنوان  ))بانوراميك((الذي خصصته ا
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والثانية مسألة  2(الفتح العريب) وكان من بني أحباثه مقالة عن 1حرب حىت املوت)
انقراض الّلغات وهي اليوم موطن جدل كبري بني املتخصصني، ويكفي أن نذكر 
الصيحة اليت أرسلها العامل الّلغوي كلود حجاج يف كتابه (ضعوا حدا النقراض 

تمع((واملهم الذي يعنينا يف سياقنا احملدد هذا هو أن موضوع   3الّلغات)  ))اللغة وا
  له من قبل.  انفك يتعزز حبيثيات جديدة فتمتّد له آفاق مل تكن ما 

لقد وجلت املسألة اللغوية صميم املعضالت السياسية اليت يواجهها اإلنسان 
املعاصر، كان األمر مقصورا على اجلدل االقتصادي، وهذا ما شهد به عامل االجتماع 

نضال اإلنساين من بيار بورديو يف آخر أيامه وسط خضّم نشاطه وهو خيوض ال
داخل البنية املعرفية للعلم، وقد كان وضع مصنفا بعنوان (ماذا يعين أن نتكلم، اقتصاد 

مثّ كان كتاب فلوريان كوملاس (الّلغة واالقتصاد) قفزة نوعية يف هذا  4املبادالت اللغوية)
ال  . وكان آخر مطاف القضية أن دخلت املسألة اللغوية صميم اجلدل حول 5ا

وملة، من ذلك ما وضعه لويس جون كالفاس: (سوق اللغات: اآلثار اللغوية الع
ويعود  ))علم السياسة اللغوي((وفيه أمت صياغة املفهوم اجلديد املتمثل يف  6للعوملة)

. ويتبني لنا يف خضم هذا اجلدل اجلديد ))انقراض الّلغات(( املؤلف إىل مراجعة موضوع
السياسي العام واملعطى اللغوي اخلاص إذ ما انفك  املعطى   امتزاج املرجعيات بني 

أو حتت  ))احلقوق اللغوية((املتابع يرصد بروز أوجه من النشاط النضايل حتت شعار 
   .))اللغوية األقليات((شعار 

على خلفية هذا املشهد الكوين تبدو اللغة العربية قضية فكرية غزيرة املوارد. 
تمع  كما هي اآلن وكما  - واللغة العربية  مسألة  - تتعاطى أمَرها مؤسسات ا

تربوية خالفية. أما اللغة العربية من منظور استشراف مستقبلها واستقراء ما قد 
تؤول إليه فقضية حضارية كربى ترتّد إىل إشكال سياسي بالغ اخلطورة والتعقيد، 
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ا يرتبط اجلوهر الثقايف الذي يتأسس عليه معمار اهلوية يف بعديه التارخي ي و
  املاضي واملصريي القادم.

إن كثريا من حقائق العلم وحقائق التاريخ إذا اجتمعت وتواجلت أفضت 
ا  االت  - إىل خالصات مركزة، بل إ تتجلى يف بساطة متناهية  - يف بعض ا

تكاد تتحدانا ببداهتها لفرط ما تناسيناها. فالّلغة العربية لو أنصفها التاريخ وأهُلها 
أال تنتقل من املستوى األدائي وهو املنطوق املسموع إىل  لكان من املفروض

ا. فتدوين  املستوى اخلطي وهو املكتوب املقروء إال وهي مستوفية حلروفها وحلركا
وهي عارية من  - سواء بشكل يدوي أو بشكل تقين  - اللغة العربية خطيا 

ا بدعة ال تعرفها اللغات اإلنسانية قاطبة، والذي اجنر عن ه ذا الوضع الشاذ حركا
م ليفهموا ما قرأوا والعرب يفهمون  من قول بعضهم : "الناس يقرؤون لغا
املكتوب كي يتوصلوا إىل قراءته" إمنا جيسم منتهى الغرابة ألن هذه القولة قد قيلت 
يف أّول أمرها على الرباءة ّمث أصبحت قولة ظاملة ألن فيها غمزا على الّلغة العربية 

ا هي احلام   لة لداء الشذوذ.يف أ
لو أنصفها التاريخ  - وبنفس االستقراء االفرتاضي سنقول إن الّلغة العربية 

لكان من املفروض أن تكون هي أداة التداول يف كل ما يتصل  - وأهُلها 
مبجاالت الفكر والثقافة واملعارف، وبكل حقول التسيري والتوجيه، وكذلك بكل 

ظنون أن تكون هي اللسان التداويل يف كل دوائر اإلبداع والفنون، أي كان من امل
ردات،  خطاب حي يتعّلق مبا يسمى يف األعراف اإلنسانية بعامل الرموز وا
م العامة فيما اتصل باحلياة  وعندئذ يكون من الطبيعي أن يتخاطب الناس بلهجا
املعيشّية وبالصالت االجتماعية املتحققة على مدار الزمن الطبيعي، وهو ما 

  عليه بعوامل املاديات وما جاورها. يصطلح
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من وراء هذه املداخل االفرتاضية نروم اإلحاطة بالدوائر اليت متثل أسيجة 
متناضدة حتاصر مسألة التداول األدائي للغة العربية الفصحى يف زمننا هذا، بل إننا 
نصادر على أن فن املشافهة كما تقتضيه فصاحة اللغة العربية وكما يغيب يف 

حوال التداول اللغوي يف الواقع العريب إن هو إال إشكال جوهري يقع على معظم أ
سنم هرم من اإلشكاالت احليوية اليت علينا أن نفحصها مليا لنتبني حقيقة هذا 
الفن الغائب. أما مدارات هذا اهلرم اإلشكاّيل فهي أربعة حماور : وجه ثقايف ووجه 

باينة حينا فهي يف األحيان تربوي ووجه لغوي ووجه سياسي، ولئن جاءت مت
  الكثرية متواجلة متداخلة.

إن وضع اللغة العربية يف هذه املرحلة التارخيية وضٌع حرٌج جدا، فهناك محلة 
واسعة تصاحُب محلَة الكونية الثقافية تتقّصد النيَل من كل الثقافات اإلنسانية 

وتتوسل هذه احلمالت ذات اجلذور احلضارية املتأصلة ويف مقدمتها الثقافة العربية، 
العدائية دائما بالعامل اللغوي، وكثريا ما تتعلل بأن العربية الفصحى لغة مفارقة 
للواقع احلي املعيش، فتحاول أن تبث الوهم بأن لغة الواقع هي اليت جيب أن 
تصبح اللغة الرمسّية، وهذا معناه حتويلها إىل لغة تربويّة ّمث إىل لغة إبداعية حىت 

ا ا لفكر، ومن هنا تتسلل املعاول الناسفة، أما املرمى البعيد املنشود فهو يكتب 
أن تلقى العربية نفس املصري الذي صادفته اللغة الالتينية بأن تنحل إىل هلجات 

  تتطور إىل لغات قائمة الذات.
مثل هذه الدعوى لئن مل جتد هلا رواجا يف أقطارنا العربية بشكل رمسي فإن 

ريا ما ميهد هلا السبيل والسيما إذا انتبهنا إىل طغيان العاميات السلوك املوضوعي كث
العربية على أجهزة اإلعالم املرئي واملسموع، فنصيب العربية الفصحى ما انفك 
هود األدىن ما فتئت تزرع الوهم بأن  يتقلص، ونزعة االستسهال حبكم قانون ا
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  العربية ال تتالءم مع برامج احلياة اليومية.
متثل شاهدا مثينا على شيئني  - بأمنوذجها اإلعرايب  - ة العربية إن اللغ

يتصالن حبقيقة العلم بصرف النظر عن البعد الثقايف وعن املرجعية احلضارية، أي 
إن هناك مكسبا إنسانيا خالصا عند التأمل يف أمنوذج اللغة اإلعرابية عندما تظل 

تمع يف كل استخداماته الرمسية  والرتبوية واملعرفية، وهذا مما أصبح حّية يتداوهلا ا
  يندر على مستوى اللغات اإلنسانية املتداولة :

فرصة للعلم الكلّي يستكشف فيها كيف يتعامل الفكر مع  - أّوال  - هناك 
مستويني من التنظيم عند اإلفضاء بالكالم، مستوى ترتيب عناصر اخلطاب مثّ 

إلعراب، يف تلك اللحظة مستوى إحكام الروابط النحوية بواسطة عالمات ا
يشتغل الذهن بنظامني مرتاكبني، كأمنا هناك الوعي النحوي األول ّمث الوعي 
النحوي الثاين، وهلذا ميكن أن نسّمَي تلك الدرجة الثانية بالنحو املضاد على معىن 

  أنه وعي رقيب متواصل.
فرصة مثينة الستكشاف أسرار اكتساب الطفل للغة،  - ثانيا  - وهناك 

ا فالت جربة التعليمية تثبت أن تداول اللغة العربية مع األطفال بتحقيق حيثيا
م إىل استخدام اللغة بشكل حنوي سليم دون أن يكونوا قد تلقوا  النحوية تفضي 
شيئا من القواعد النحوية. وعن هذا تنتج حقائق علمية ال تتسىن أبدا عن طريق 

  اكتساب الطفل للغات غري اإلعرابية.
العربية ((خيص املوضوعي هلذا املشهد اللغوي املعقد على لوحتيه إن التش

اللغوية      يقتضي منا أوال وبالذات االنتباه إىل املسألة  ))العربية الدولية((و ))العربية
كما جتلت يف الفكر العريب املعاصر لنتحسس بعد ذلك اآلفاق االستشرافية هلذا 

لفكر العريب كما انتظم على مدى عقود القرن املآل اللغوي. إن املسألة اللغوية يف ا
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العشرين قد حتددت انطالقا من تقاطع ضربني من الوعي : وعٍي بالسلطة الرمزية 
الكربى اليت مارستها الّلغة العربية داخل منظومة الرتاث الفكري حىت اكتمل 

دهار بني از  - معماره الثقايف حتت قباء الفضاء العريب اإلسالمي، ووعي بأن الّلغة 
هي دوما مرآة تنعكس عليها صورة الواقع السياسي فيما بني املد  - وضمور 

احلضاري املتألق واالحنسار التارخيي الطارئ. ويف َرِحم هذا الوعي الفكري ختّلقت 
قضية الّلغة العربية يف بُعدها املعريف مث تطورت يف امتداد ثقايف هو الناتج األقصى 

رَّدة على حّد ما هو صورة لتظافر املقّومات املادية احمل سوسة واملرجعّيات الرمزية ا
  من صور ازدواج املشهد العريب مبا يثوي وراءه من مكوِّنات املشهد اإلنساين العام.

إن تراث الفكر العريب مليء بلحظات االستشراف احلضاري يف املسألة 
تمع  ط مقصدنا يف وهو حم - اللغوية والسيما يف منظور العالقة بني الّلغة وا

سياقنا هذا. وغالبا ما كان رواد الرتاث َيْصدرون فيها عن تشخيص موضوعي 
الّلغة  إن (() قد قاهلا جازما :  ه 456للواقع التارخيي املعاَين، فابن حزم (ت 

َيسقط أكثرها ويـَْبطل بسقوط دولة أهلها ودخوِل غريِهم عليهم (...) فإمنا يقيِّد 
خبارها قوُة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم، وأما من تلفت لغَة األمة وعلوَمها وأ

دولتهم وغلب عليهم عدّوهم (...) فمضموٌن منهم موت اخلواطر، ورمبا كان 
))ذلك سببا لذهاب لغتهم (...) وهذا موجود باملشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة

7 .   
 لسان ((وهو يشرح يف مقّدمة  - ) صّور لنا  ه 711وابن منظور (ت 

 كيف آل األمر بالّلغة العربية على لسان   - احلوافز اليت دفعته لتأليفه  ))عربال
 يـَُعّد  - بنص عبارته  - حىت لقد أصبح اللحن يف الكالم ((أبنائها إىل االحنالل 

حلنا مردودا، وصار النطق بالعربية من املعايب معدودا، فجمعُت هذا الكتاب يف 
ه كما صنع نوٌح الفلَك وقومه منه َيْسخرون، زمٍن أهُله بغري لغته يفخرون، وصنعت
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   .))ومسيته لساَن العرب
) وهو الذي حظي مبسافة زمنية مكنته من  ه 808أما ابن خلدون (ت 

استنباط رؤية جامعة ثاقبة فقد أكد تلك احلقيقة حني كان يتطرق يف الباب الرابع 
ن عمراين يكاد من مقدمته إىل "لغات أهل األمصار" فجاء كالمه يف صيغة قانو 

أن يكون قانونا من قوانني الطبيعة مدارُه أّن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وأن منزلتها بني 
  اللغات صورة ملنزلة دولتها بني األمم.

اياته إال شاهَد صدٍق على  مل يكن القرن امليالدي العشرون بني بداياته و
تمع فيبّوئها منزلًة ذلك القانون الذي يضع اللغة يف صميم حركِة التاريخ وا

متصّدرة ضمن أولويّات الفكر العريب املعاصر، فقد كانت املسألة اللغوية حاضرة 
ا الثورة  بقّوة حني أطل القرن والعرب يقاومون حركة االستعمار التقليدي اليت أفرز
الصناعية يف القرن التاسَع عشَر، وكانت حاضرة بكثافة شديدة مع أواسط القرن 

العرب يواجهون التحديات اليت أملتها حركة التحرر من االستعمار حني بدأ 
واإلحراجات اليت جاءت مع تأسيس دولة االستقالل، مثّ كانت حاضرة بتعّقدات 
اية القرن ألفّيًة كاملة واستقبلت أخرى فأْلَفْت  عالية حني وّدعت اإلنسانية مع 

باِيُن نَظُمها وقيمها، وألَفى نفَسها على عتباِت َتصّوٍر مغاير ملا تعودت عليه يُ 
العرُب أنفَسهم يف حضرة زلزال يَعصف جبّل املرجعيّات اليت عاشوا عليها ظانني 
ا التاريخ إىل الـوراء، وألفى الفكُر العريب نفَسه  ا مكتَسبات إنسانية لن يعود  أ

يف حمموال على إعادة إلقاء األسئلة اليت أُلقيت قبل قرنني مع بداية النهضة و 
  مقدمتها سؤال الّلغة.

تمع يف الفكر  ايته كانت عالقة الّلغة با من بداية القرن العشرين إىل 
العريب الّرمَز األبلغ يف معضلة األنا واآلخر حىت انتهت إىل لوحة كاشفة َتِشي 
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بتناقضات داخلية عاشتها الذات العربية عرب خمتلف احلقب التارخيية، وسيّان أن 
لغوي هو الذي استدعى وعيا سياسيا أو يكون الوعي احلضاري يكون الوعي ال

هو الذي استنفر مهّة االخنراط يف ميثاق الّلغة. لقد واجه الفكر العريب املعاصر 
معضلة الرتاث املزدوج يف أمر اللغة : جدوٌل شارف حدوَد الالمعقول إذ َأسند إىل 

نشإ مث َجزَ 
َ
ا أفضلية أزلية أّوال اللغة العربية أفضلية مطلقة بالذات وامل م صارما بأ

وأبدية ثانيا، وجدوٌل اخنرط مبكِّرا يف ميثاق العقالنية ذات املهجة اإلنسانية 
اخلالصة فقدََّر أن كل الّلغات ذاُت طبيعة اصطالحية ُعرفية، فهي مبوَجب ذلك 
متساوية يف القيمة، ولكن اللغة العربية اختريت خلتم الرساالت فتبّوأت منزلَة 

ا أفضلية مكتَسبة.ا ذا التقدير أفضلية نسبية أل   ألفضلية فهي 
يف صميم الوعي بالتاريخ وصلت العربية إىل أبنائها يف القرن العشرين 
ا الركن العتيد بني أعمدة ِمعمار  لتؤّدَي وظيفة مل تعرفها كثري من الثقافات : أ

سِّس الذي كانت اهلُويّة، وكانت  على الدوام تستمد سلطتها من النص املؤ 
معجزته بنّصه فيها ويف نّصه عليها. ولئن حّضت الرسالة على الزهد يف املعيار 

 يا أيّها الناُس إنا َخلقناكم من ذكٍر وأنثى بصريح الكتاب :  - العرقي 
 ]13 - [احلجرات  وجعلناكم شعوبا وقبائَل لتَـَعارَفوا إّن أكرَمكم عند الّله أتقاكم

  فإن سلطان  -  )) فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوىال((وبشاهد السّنة : 
التاريخ قد حما املسافَة بني اللغة واالنتماء إىل َنَسبها. مث أطّل الزمن املعاصر فوجد 
د الكبري وحاضٍر يتشّظى حبثا عن  الفكُر نفَسه حماَصرا بني ماض َيضغط بصورة ا

  ية على نفسها.اخلالص من عقدة الذْنب اليت ْحتملها الذات العرب
تمع منزلتها  ما فتئت املسألة اللغوية إذن تتبّوأ من خالل عالقة الّلغة با
املكينة ضمن أركان اهلُوية منذ انبثاق النهضة العربّية، ومهما تكن املرجعيات 
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املذهبية فإن العامل اللغوي قد كان حاضرا بني النّـَوى املؤسسة للمنظومة. فالنهضة 
 القرن التاسَع عشَر مستلهمة الفيض الروحي فأقامت تصّورا احلضارية انطلقت يف

للهوية عناصرُه الديُن واللغة والتأويل، وهذا التأويل مداره النص والتاريخ، وامتد هذا 
االستلهام بدفقه على مدى القرن العشرين  حىت أصبحت تلك الثالثية َعقدا 

  جامعا للصحوة مهما اختلفت النِّحل واألجناس.
على ذاك التصور ألركان اهلوية تصّوٌر قومي أول كانت دعائمه  وانعطف

النَّسَب واللغَة والدين، والنسب هو االرتباط الساليل املعروف بالعرق أو اجلنس، 
مث تبلور تصور آخر أبَقى على النسب والّلغة ولكنه اسَتبدل بالدين االنتماَء إىل 

كل املعتقدات. وإذا بالّلغة هي الركن   التاريخ حىت يُقِحم يف الفلسفة النضالية أبناءَ 
  الوحيد القار الذي يتواتر بني النظريات الثالث.

لقد كانت اهلوية مفهوما حضاريا تارخييا ولكنها على التدريج استحالت إىل 
مفهوم ثقايف سياسي ومل جيّسم هذا التحّوَل يف املفهوم شيء كما جسمته املسألة 

صر وهو خيوض معركة األنا واآلخر، فالكل على وعي اللغوية يف الفكر العريب املعا
تام بأن حركة االستعمار القدمي قد سعت بإصرار إىل زعزعة املرجعية الّلغوية ومن 
ا ولقيت من لدن األنظمة  أجل هذا املقصد نشطت حركة االستشراق يف بدايا

دون االستعمارية دعما وحتريضا وذلك قبل أن يظهر أعالم من املستشرقني حماي
  منصفون فيهم من أحب اللغة العربية وأخلص هلا احلب.

تمع يف الفكر  إن رصد مالمح الثقافة العربية من خالل عالقة الّلغة با
العريب املعاصر َحيْملنا على استكشاف ثالث أزمات كربى اخرتقت سلطة الّلغة 

لثة استعصت وما العربية خالل تلك احلقبة، اثنتان منها انتهتا إىل توازن نسيب والثا
تنفك تلقي بتحدياٍت قاهرة، وثالثتها هي أزمة الّلغة العربية مع الّلغات األخرى، 
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  وأزمتها مع العلم الّلغوي وأزمتها مع نفسها.
كان رواد الفكر العريب املعاصر على وعي بأن الّلغة العربية َحتْمل معها جمدا 

ا كانت يف معظم القرون لغَة ال غالب وبفضل ذلك تعامل أهلها مع تارخييا جليال أل
اللغات اإلنسانية تعامال نبيال خال من كل الُعقد الثقافية واملرّكبات النفسية، ولكن 
حركة االستعمار بعد أن يئست من خلخلة الصلة بني اهلوية الدينية واهلوية الّلغوية 

ية والفرنسية ختصيصا. تفّرغت بالكليّة إىل ربط املعرفة العلمية بالّلغة األجنبية : اإلجنليز 
وظلت العربية تقاوم داخل ِقالع غدت كالرموز يف جتسيد العالقة املكينة بني الثقافة 

  والّلغة: جامع األزهر وجامع الزيتونة وجامع القرويني.
يف مفرتق أواسط القرن العشرين عمت حركة االستقالل فكان للعربية 

ل املؤّسسات وأن تتعرب كل موعد مع والدة تارخيية جديدة : أَْن تتعّرب ك
املعارف، ولكن سرعان ما َتشّظى الوعي احلضاري إذ بان أن االستقالل حتّرٌر 
سياسي مل يؤمِّن على اإلطالق ال حتررا اقتصاديا وال حتررا ثقافيا. وانتهى األمر 
بكثري من األنظمة العربية إىل تركيز نظم تربوية متسك باملعادلة اللغوية من أطرافها 

تناقضة، وتطورت العربية مع ذلك تطورا باهرا : يف اإلبداع واملعارف اإلنسانية امل
ويف أفانني صياغة اخلطاب، بل توفقت مؤّسسات أكادميية عديدة يف حتويل الّلغة 

  األجنبية إىل حليف اسرتاتيجي للغة العربية.
هكذا جنحت العربية يف معاجلة هذه األزمة بصيغة فيها توازن كثري،   
ايات القرن من نُُذر غريبة مل  وليس من شيء يهدد هذا التوازَن إال ما ظهر مع 

يَعرف مثيَلها تاريُخ الفكر اإلنساين، فقد قامت على أنقاض اإليديولوجيا نظريات 
اية التاريخ وُتِشيد حبتمية صراع احلضارات، وبني تقّلب الفكر  تتحدث باسم 

غة اليت ترتِجم عن عقيدة وتنطق باسم وانقالب السياسة انكشفت بدعة : أّن الل
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قوم هي بالضرورة حاملة ملكوِّنات جنينّية استثنائّية، وحيث أملت الذرائعية 
ا إلصاق التهمة بتلك العقيدة وبأهلها فقد ساغ أن  السياسية على أصحا
ا : يف الرتبية ويف  يَّأ الستبدال الّلغة األجنبية  ُتسَحب التهمة على الّلغة وأن 

  لعلم وأحباثه مث يف االستخدام والتداول.ا
وكانت األزمة الثانية أخفَّ من األوىل وأقَصر مًدى وكان مدارها عالقَة   

العربية بالعلم اللغوي احلديث، فقد انطلق الفكر العريب املعاصر من الوعي بأن 
رون إال اإلرث املعريف املتصل بالّلغة كأمنا ُولد مكتمال مع كتاب سيبويه ومل تزده الق

  إنضاجا وجتريدا، ولكن القرن العشرين طلع على اإلنسانية قاطبة بعلم 
جديد يتعلق بالظاهرة اللغوية، وانربى بعض اللغويني يصاهرون بني الرتاث 
وهذا العلم اجلديد، وبرزت جهود أعالم رّواد بدأها علي عبد الواحد وايف بكتابه 

وحسن ظاظا   سيسي إبراهيم أنيس ) وشاركه اجلهَد التأ1941( ))علم الّلغة((
وأمحد خمتار عمر وحمّمد كمال بشر ومتام حسان وحممود فهمي حجازي وهم 
أعمدة هذا العلم يف مصر وقد مسوه علَم الّلغة متاما كما مساه رّواده يف العراق ويف 
مقدمتهم إبراهيم السامرائي، ووازى جهَدهم جهُد رواد من املدرسة اللبنانية مسّوه 

سنيَة وكان من بينهم أنيس فرحية ورميون طحان ّمث ميشال زكريا وبعدهم رمزي األل
بعلبكي. ويف اجلناح اآلخر كان رائد هذا العلم يف اجلزائر عبد الرمحان احلاج 
صاحل، ويف تونس صاحل القرمادي ويف املغرب أمحد األخضر غزال واستقر على 

اية القرن أن يغدَو اإلسَم هذا العلم اللغوي مصطلُح اللسانيات الذي يكاد  مع 
  األوفق.

كانت األزمة من وجهني: كيف يقتنع جيل آمن بأن رسالته احلضارية   
تتمثل يف حراسة لغة الضاد وحراسة علومها على الشكل الذي جاء به الرتاث بأن 
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ا فائُض خٍري على الّلغة العربية، مث   الّلسانيات املعاصرة هي زاد إنساين مطلق وأ
ثبت جيل الّلسانيني العرب بأن الّلسانيات أداة ناجعة إلعادة استكشاف كيف ي

خمزون الرتاث  العريب يف خمتِلف جداوله من علوم الّلغة إىل علم الكالم ومن علوم 
التفسري إىل علوم احلكمة، وكيف يثبتون أن الّلسانيات آلية إجرائية تعني على 

الّلغة بكيفيات أيسَر مما ورثناه.  ومل تطوير وسائل التعليم وتساهم يف إعادة وصف 
ذه البديهيّات، وقد أعان على تثبيتها  ينعطف القرن العشرون حىت عّم التسليم 
م يف جامعات غربية خالل العقدين  جيل من أبناء دول اخلليج أمتوا دراسا
 األخريين مث عادوا إىل َمواطنهم فبثوا وعيا جديدا يف رحاب املؤسسات األكادميية،

  ومنهم من تربّز يف ترمجة عيون املعرفة الّلسانية وهو ما اجتهد فيه محزة املزيين.
ا من خالل عالقتها    أما املأزق الثالث فيتمثل يف عالقة الّلغة العربية بذا

بالتاريخ، وهو ما أفضى إىل التساؤل عن مدى قدرة العربية على التالؤم مع 
غ إقرار التجديد فيها واليت ال يستساغ. متطلبات العصر وعن األوجه اليت يستسا 

من   وما يتبعه  ))اللحن((وتعددت املداخل إىل املوضوع : عوجل من باب 
 ولكن    ، وُدرس من خالل ثنائية املعيار واالستعمال، ))تصويب((أو  ((تصحيح((

أجّل املداخل إليه متثل يف مسألة تيسري النحو، وقد اسَتهّل هذا املنحى جبهد 
  ) ّمث حتمس 1937( ))إحياء النحو((إبراهيم مصطفى يف مصنَّفه واضح 

العريب  يف النحو ((للمشروع طه حسني، وصاغ مهدي املخزوين رؤيته التجديدية : 
الستنباط  ) ّمث قدم متام حسان إضافة نوعية متميزة 1964( ))نقد وتوجيه

 الّلغة العربية ((نَّفه املنظومة الذاتية اليت يقوم عليها اللسان العريب وذلك يف مص
 ) ولكن احلقيقة اليت ننتهي إليها هي أن سلطة النحو 1973())معناها ومبناها

  التارخيي أقوى من سلطة التطور املعريف.
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إن سلطة النص وسلطة النحو مّكنتا اللغة العربية من حتقيق استثناء   
ا يزيد على سبعَة عشَر قرنا مطلق يتحدى احلقائق العلمية املألوفة : أَْن تـَُعمََّر لغة مب

دون أن تنسلخ عنها أبنيتها الصوتية والصرفية والنحوية، وأن يكون َمَددها يف 
ا ويف  البقاء مقصورا على تطّور الدالالت: يف اشتقاق األلفاظ ويف تكييف دالال

من خارج الثقافة  - صياغة األساليب. لذلك تتجدد بني احلقبة واألخرى نزعات 
َتدفع حنو املماثلة بني العربية والالتينية حىت َحتّل  - يانا من داخلها العربية وأح

الفروع حمّل األصل الواحد. وحتت وطأة النسقية االنفرادية اليت ما انفكت تضغط 
على الثقافات اإلنسانية انكشفت ظواهر تنوس بني َحْجب اللغة العربية بتقليص 

ا التداولية وال سيما يف منابر اإلع الم الفضائي الغزير والدعوة والتيسري جماال
    اجلديدة. ))الواقعية التارخيية((وباسم 

منذ بدايات القرن العشرين ُكتب للغة العربية أن جتتاز بفالح امتحانا من   
امتحانات احلداثة هو االخنراط يف عصر الطباعة، ولئن تعثرت النهضة التقنية يف 

واستعصاء تعميم الكتابة املستوفية أواسط القرن بسبب طبيعة احلرف العريب 
للحركات فإن انتشار التعليم مع دول االستقالل قد أنَسى الناَس حقَّ العربية يف 
ا. ومل ينته القرن حىت ُوفقت العربية يف   أن ُتكتب كسائر اللغات حبروفها وحركا
ة كسب الرهان التكنولوجي الذي ألقته عليه اآلليات احلاسوبية، فاخنرطت العربي

بفضل جيل جديد من أبنائها يف احلداثة املعلوماتية فتعددت املراكز املنتجة 
للربجميّات اللغوية وأِلَف أهل العربية فضاء الذكاء الصناعي، وانفسح األمل يف 

ا كحلم من األحالم وال سيما مشروع  الذخرية ((إجناز املشاريع اليت صاغها أصحا
      .))ياملعجم التارخي((ومشروع  ))الّلغوية

إن الفكر اإلنساين يتجه بثبات حنو ترسيخ البحوث اإلدراكية حيث   
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تتضافر اللسانيات والفلسفة وعلم النفس وعلوم احلاسوب حماوال أن جييب عن 
سؤال جوهري : كيف يشتغل العقل البشري ؟ وذلك من خالل سؤال ثان: كيف 

بوسع اللغة العربية أن متُِّد  تشتغل اللغة حني يشتغل العقل ؟ ومما ال ِمراء فيه أنّ 
ا لغة إعرابية أّوال  هذا العلم اجلديد مبا ال متده به األلسنة املتداَولة األخرى: أل
واشتقاقية ثانيا ومتوفرة ثالثا على منظومة من الوصف النحوي يرَقى إىل درجة عالية 

  من التجريد الّصوري. 
غة، وإن هدفها املبتغى وقـَْنصها إن سالح الكونية الثقافية الغازية إمنا هو اللّ 

األمثل ومناهلا األخري إمنا هي الّلغة، فبالّلغة تغزو لتكتسح قلعة اهلوية الثقافية 
باخرتاق سورها ّمث بنسفها من الداخل، وما سورها املسّيج هلا إال الّلغة. إننا إذا 

النظام العاملي  مبفهومه الثقايف املوروث ّمث مبفهومه املتلّبس بصيغ - قلنا إن الغرب 
يرتّصد بالّلغة العربية فلسنا نزايد على محاس الضمري الواعي وما حنن  - اجلديد 

متوسلون البتة برواسب اخلطاب اإليديولوجي أو بقايا اخلطاب النضايل ولكننا 
ا الوقائع.   نقّرر حقيقة يستشعرها التاريخ وتشهد 

رب الصامتة الناسفة إن الرتصد املنّظم للغة العربية لَيّتخذ شكل احل
تتكشف حينا وتتقّنع أحيانا، وتَقنعها أخطر من تكّشفها ألنه يستنجد بسالح 
املسكوت عنه وهو أوقع يف النفوس وأقدر على متّلك األغرار. وهلذا الرتصد أسبابه 
املوضوعية. فهناك اليوم قلق حقيقي يساور كبار املهندسني الذين يضعون 

يصل ذلك القلق ببعضهم إىل درجة اخلوف. أما  االسرتاتيجية الكونية، وقد
موضوع األمر فهو احتمال تزايد الوزن احلضاري للغة العربية يف املستقبل املنظور 
فضال عن املستقبل البعيد. إن هؤالء املخططني االسرتاتيجيني يقرؤون للحقيقة 

ا، فاللسان العريب هو الّلغة القومّية حلوايل  املاليني، من  300املوضوعية حسا
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مليوَن مسلٍم غري  850وهو ميثل إىل جانب ذلك مرجعية اعتباريّة ألكثر من 
ا ليست لغتهم  عرّيب كلهم يتوقون إىل اكتساب الّلغة العربية، فإن مل يتقنوها أل

ا وحيتمون بأمنوذجها. م يف أضعف اإلميان يناصرو   القومية فإ
رفة، وشاهٌد حّي على اجلذور ّمث إن اللسان العريب حامُل تراث، وناقل مع

ضته احلديثة يف كل العلوم النظرية والطبية والفلسفية،  اليت استلهم منها الغرب 
ذا االعتبار خييفهم أكثر مما خييفهم اللسان الصيين أو اهلندي. وال يغفل  وهو 
هؤالء املهندسون الثقافيون الساهرون على برجمة الذهن اجلماعي يف عصر األممية 

ا اللغة العربية، وهم العارفون وال كونية عن الرسالة احلضارية والروحية اليت محَلت 
بأن الّتهامَي بني اهلوية واللغة مل يبلغ متامه األقصى يف الثقافات اإلنسانية كما بلغه 

  عند العرب بكل اطراد تارخيي وبكل تواتر فكري واجتماعي ونفسي.
آخر هو ألصق باحلقيقة العلمية  ولكن الّلغة العربية ختيف أيضا بشيء  

 - القاطعة وأعلق مبعطيات املعرفة الّلسانية احلديثة، فألّول مرّة يف تاريخ البشرية 
يُكتب لِِلساٍن طبيعي أن يُعّمر حوايل سبعة  - على ما نعلمه من التاريخ املوثوق به 

يواكب لعشر قرنا حمتفظا مبنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطّوعها مجيعا 
التطور احلتمي يف الدالالت دون أن يتزعزع النظام الثالثي من داخله، بينما يشهد 
العلم يف اللسانيات التارخيية واملقارنة أن األربعة قرون كانت فيما مضى هي احلد 
األقصى الذي يبدأ بعده التغّري التدرجيي ملكّونات املنظومة الّلغوية، وهذا حاصل 

نتماء الّلغة إىل الّلغات احلضارية اليت صَنعت ثقافة إنسانية، قطعا بصرف النظر عن ا
أو بقائها يف صنف األلسنة الطبيعية الفطرية كلغات شعوب كثرية عاشت يف املناطق 

  االستوائية ويف املناطق القطبّية بني جل قارات املعمورة.
وهذا  إن الّلغة العربية تلقي بتارخيها حتّديا كبريا أمام العلم اإلنساين،  
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التحّدي يبتهج به العلماء الذين أخلصوا إىل العلم مهجتهم، ولكنه يَغيظ َسدنَة 
التوظيف األممي ويستفز دعاة الثقافة الكونية، السيما منذ بدأت املعرفة اللغوية 

تكتشف ما  - ويف اجلامعات األمريكية ختصيصا  - املتقدمة على املستوى العاملي 
ائل يتصل بآليات الوصف الّلغوي، ويقف على يف الرتاث العريب من خمزون ه

احلقائق النحوية العجيبة، ويستلهم مكّونات املنظومة الصورية الراقية اليت انتهى 
إليها النحو العريب من حيث هو إعراب، ومن حيث هو منطق قياسي، ومن 

   8حيث هو كذلك علم بأصول الظاهرة الّلغوية الكلية.
احلاصل على جائزة  - كاميلو جوزي سيال   عندما أعلن الكاتب اإلسباين  

عن تقديراته االستشرافية حول مصري الّلغات  -  9198نوبل يف األدب لعام 
اإلنسانية وكشف عن تنبؤاته املستقبلية املتصلة مبا ستؤول إليه األلسنة البشرية 
قد العاملية املنتشرة اليوم أحدث كالمه زوبعة ثقافية يف أوساط الكونية الثقافية. ف

اليت اختزلت بـُْعَد الزمان،  ارتأى أن الثورة االتصالية وانفجار أدوات التواصل
حواجز أدوات التعبري ستؤدي  - بواسطة الصورة  - وألغت بُعد املكان، وجتاوزت 

تدرجييا إىل انسحاب أغلب الّلغات من ساحة التعامل الكوين وإىل تقّلصها يف 
ات البشرية إال أربٌع قادرة على احلضور أحجام حملية ضّيقة، ولن يبقى من الّلغ

  9العاملي وعلى التداول اإلنساين وهي اإلجنليزية واإلسبانية والعربية والصينية. 
ذو املنحى االستشرايف الذي يتوسل  - ويستند رأي كاميلوسيال   

باالستقراءات املستقبلية يف جمال الّلغويات الذي هو من أكثر احلقول استعصاء 
إىل ما يبديه بعض الدارسني من استشعار بأن جّل األلسنة  -  على التكّهن

اية القرن احلادي والعشرين لينفرد عدد حمدود منها بالبقاء  البشرية قد ختتفي قبل 
 - والتداول. وبصرف النظر عن مدى أهلّية هذا االستشراف من الناحية العلمية 
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علم أن تنخرط فيه وال أن جتازف مما ال ميكن للمعرفة الّلسانية امللتزمة مبرجعيات ال
فإن احلاصل منه يتمثل يف حقيقتني أوالمها ثقافية والثانية  - بتزكيته على عواهنه 

معرفية، فأما احلقيقة الثقافية فهي أن هذه الفرضّية قد أعانت على كشف 
املسكوت عنه يف الصراع احلضاري الدائر اليوم بني أطراف الثقل يف العالقات 

رزت على سطح اخلطاب الثقايف الكوين ما كان ثاويا وراء سطور الدولية فأب
الداللة فيه، وَعّرت ما كان حمتجبا بستائر حوار الثقافات حتت األقنعة املضلّلة، أما 
احلقيقة الثانية فإننا نستنبطها مما فسر به اخلرباء االسرتاتيجيون فرضّية كاميلوسيال، 

العامل اليوم واليت هلا سيادة ّما يف حقول  وتتمثل يف تصنيف الّلغات املنتشرة يف
العالقات الدولية إىل لغات ُتكتسب باألمومة ولغات تكتسب الحقا بعد أن 
ترّسخت لدى الطفل لغة األمومة اليت هي من طبيعة مغايرة وأحيانا من فصيلة 
ا الطفل ارتباطا أمومي ا مباينة. وُتصّنف الّلغة العربية ضمن األلسنة اليت يرتبط 

رغم الفوارق القائمة بينها وبني سائر العاّمّيات يف مستوى مجلة من املكّونات 
الصوتية والصرفية والنحوية. ليس علينا من أمر االعتبار العلمي الصارم شيء يف 
هذه األطروحات، ولكن الذي يعنينا مباشرة من كل ذلك هو إماطة اللثام عن 

خللفية احلضارية للتقديرات الّلغوية يف نفس اخللفية الّلغوية للصراع الثقايف، وعن ا
  الوقت.

إن الذي خييف اآلخرين كفرضّية يف حد ذاته هو الذهاب إىل أي تقدير   
من شأنه أن يصادر سلفا على عاملّية الّلغة العربية سواء يف مستوى احلقيقة 
ة احلاصلة أو يف مستوى احلقيقة املستشرفَة. واخلرباء املخططون من وراء الكوني

الثقافية هم أّول من يعلمون املفارقة املوضوعية بني رصد احلقائق الّلغوية والتنبؤ 
مبآالت األلسنة الطبيعية، مهما تكن طاقة اإلنسان احلديث يف التحكم التقين 
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والتواصلي، ومهما يكن جربوت الشبكات املعلوماتية املندجمة. غري أن هؤالء هم 
وهم األقدر على فهم اآلليات الذهنية أسرع من يقرؤون احلساب لكل شيء، 

ومدى تأثري املعلومة فيها، ولعلهم ال خيشون احلقيقة املوضوعية بقدر ما خيشون 
التقديرات احلاملة واالفرتاضات املوغلة يف االنسياب إىل حد األماين الشاعرة، 
م هم األسبق إىل التالعب بالقناعات احلميمة عن طريق  والسبب يف ذلك أ

  رة الذهنّية واملخايَلة النفسّية.املناو 
بتحالفهم املكني مع األممية السياسية  - أمل يسبق لدعاة الكونية الثقافية   

أن توسلوا بلعبة اخلطاب املرّكب، واستخدموا آليات الكالم  - والعوملة االقتصادية 
املقّنع، حىت يدّسوا ما هم مصّرون على دّسه حول موضوع اإلرهاب فاإلرهاب 

بعد تشغيل آليات الّلغة والسياق واملقام حىت يتم االقرتان الذهين والتواجل يقّدم 
بني صورة العريب وصورة  - الالوعي ّمث الواعي  - النفسي فيتحقق االرتباط 

هي اليت يتم تشغيلها  - الّلغوية الذهنية النفسية الثقافية  - اإلرهاب. وهذه العملية 
ة العريب وصورة املسلم ذهابا وجيمع بني إلحداث اقرتان مبّطن آخر جيمع بني صور 

صورة املسلم وصورة العريب إيابا، مثّ ميعن اخلطاب املخاتل يف مزج األخالط داخل 
سلة واحدة هي سلة اإلرهاب. وحيث إن كل عريب فمرجعه القومي هو الّلغة 
العربية وإن كل مسلم فمرجعه االعتباري هو أيضا الّلغة العربية مبا هي لغة النص 

تصبح هي  - يف اسرتاتيجية اخلطاب الكوين املتسلط  - املؤّسس فإن الّلغة العربية 
  الشرارة الكهربائية املولّدة للطاقة اإلرهابية.

يف  - ومجيعنا قد تابعنا كيف بث بعض الفرنسّيني من رعاة الفرنكوفونية   
ا الثقافية الغازي ال يف سياقها املعريف احملايد  وضع يف بلدان وهم يتناولون ال - ثو

املغرب العريب الفكرَة القائلة بأن التعريب هو الذي يسّبب التطرف، ويزرع العنف، 
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  ويصنع اإلرهاب ؟
إن إدراج مهندسّي الثقافة الكونية للغة العربية ضمن مراميهم   

االسرتاتيجية هلو حقيقة حاصلة، ومن غابت عنه، أو غلب عليه يف أمرها حسن 
اءة السمات الّداالت دون أن يبذل أي جهد من جود الظن فيكفيه أن حيسن قر 

التأويل. ويكفيه أن يستذكر املناورات اليت حتاك بني الفينة واألخرى يف كواليس 
األمم املتحدة واملنظمات الكربى التابعة هلا مثل اليونسكو واهلادفة إىل إقصاء الّلغة 

بتعّلة افتقارها إىل املرتمجني العربية عن مجلة الّلغات الرمسية املعتمدة دوليا، وذلك 
وقد يكفي  10الفورّيني املاهرين املتعاملني بني خمتلف الّلغات املعتَمدة ذهابا وإيابا.

املتشّكَك يف مناورات الكونية الثقافية املتحّيزة أن يعلم كيف اسُتغين عن كل 
يف فرنسا  ))للبحث العلمي املركز القومي ((أقسام البحوث املتعلقة بالّلغة العربية يف 

 ))معهد فرنسا((العريب من  حتت تعلل إعادة اهليكلة، وكيف احنجب منرب األدب 
أرقى املؤسسات املعرفية     وهو  ))كليج دي فرانس((املعروف مبصطلحه األصلي 

  يف السّلم األكادميي لديهم على اإلطالق.
ت وكيف ال نستذكر ما يتالبس به موضوع األقليات املعرفية يف أدبيا  

ا  املخططني االسرتاتيجّيني مبوضوع األقليات الّلغوية، والعناية الفائقة اليت يُغدقون 
بشكل مفضوح على الّلغات اليت تزاحم الّلغة العربية على وجه التخصيص، 
وأنصع مثال فاضح هو أسلوب التعامل املزدوج الذي يتخذه الفرنسّيون يف الوقت 

تقويضا حيال اللغة العربية، ودعما وتزكيه الواحد ويف الظرف الواحد : سلبا و 
  حيال الّلغة الرببرية والسيما يف البالد اجلزائرية.

أو أي لغة أخرى  - ليس لعامل الّلغة أي وجه يربّر به غمط الّلغة الرببرية   
حقها يف أن تُْدرس، أو يف أن تدّون، أو يف أن يكون هلا  - من لغات العامل 
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فّية وأسرارها األدائية واإلبداعية. بل ما من عامل يف خمتصون يكتشفون حقائقها اخل
اللسانيات منخرط يف ميثاق العلم وملتزم بأخالق املعرفة وبشرفها إال وهو مبتهج  

  كلما انضاف إىل خزينة املعارف درس جديد من لسان طبيعي كائنا ما كان.
أن ميّيز ما هو موقف  - بل من واجبه  - ولكن عامل الّلغة من حقه   

غوي يف خدمة املعرفة املوضوعية والعلم املنزّه عن حسابات املصلحة وقياسات ل
املنافع مما هو موقف لغوي يف صياغته ولكنه موّظف خلدمة غاية تتجاوز حدود 
ا. ومن رام شاهدا على خروج  العلم وال حتتكم بضوابط املعرفة اخلالصة لذا

طاس املوضوعية فعليه أن يقارن الفرنكوفونّيني عن سياج العلم وسكة املعرفة وقس
موقفهم من الّلغة الرببرية مع موقفهم الذي يعلنونه ويتضامنون فيه مع موقف 
ا. ففرنسا  السلطة الفرنسية الرمسي من موضوع األقليات الّلغوية يف فرنسا ذا

ا جمتمعات عدة تعيش (( داخل  ترفض االعرتاف بالّلغات احمللية اليت تتحدث 
ا، حيث تعيش حنو عشرة شعوب خمتلفة تتكلم إىل اليوم هلجات خاصة  فرنسا ذا

ا تصّر احلكومة الفرنسية على قمعها باسم الدفاع عن التجانس الثقايف ولغة 
ا حنو  البالد األم. من تلك الّلهجات احمللية املسحوقة لغة كورسيكا اليت يتحدث 

اذية ألملانيا، ولغة الباسك على مليونني من سكان اجلزيرة، ولغة مقاطعة بريتاين احمل
احلدود اإلسبانية، ولغة لوسيتان، ولغة كاثاالن يف جنوب فرنسا، واللغة الفالمندية 

))على احلدود البلجيكية
11 .  

ليس لعامل الّلغة أن يستنقص من شأن أي لسان بشري ولكن ليس من  
ون املرام ي لو كانت حقه أن يسكت عن توظيف العلم لغري مرامي العلم، وقد 

اقتصادية، أو متجيدية، أو تفاخرية، أما أن تكون سياسية موسومة بطابع الذرائعية 
  واملكيافيلّية فإن الصمت معها يغدو إمثا فكريا يف حق املعرفة.



 21

وهل يليق بالباحث املتجرد النزيه الذي أخلص للمعرفة مهجته أن   
صوبة من وراء يسكت عن مناورات استخدام البحث العلمي واملكائد املن

التمويالت املشبوهة الداعمة له. وَمن من العارفني ال يعلم يف أيامنا هذه كيف 
ومن  - يسهل احلصول على الدعم املايل السخي من لدن اجلهات الغربية العديدة 

بينها جملس االحتاد األوريب، وصناديق األحقّية الشاملة فيه، واألموال املرصودة 
وذلك مبجّرد أن تَعرض مشروعا للبحث  - تصادي ضمن برامج التأهيل االق

العلمي، الفردي أو اجلماعي، أو مبجّرد أن تعرض فكرة إقامة ندوة أو ملتقى، 
على أن يكون ما تعرضه متصال بدراسة هلجة من اللهجات العربية، أو يكون 
متعلقا مبدى تأثري استخدام الّلهجة العامية يف التوازن النفسي. وتتهاطل 

ات لو اقرتحَت أن يكون موضوع البحث أثَر أّي لغة من الّلغات يف الّلغة التشجيع
العربية كالّلغة الرتكية أو الرببرية أو الفرنسية أو اإلجنليزية. ولن تظفر بشيء من 
ذلك السخاء لو اعتزمَت دراسة أثر الّلغة العربية يف قاموس الّلغة اإلسبانية أو قلت 

ملتداولة يف الّلغات األجنبّية واليت هي ذات أصول إين أعتزم البحث يف األلفاظ ا
  عربية.

ستحصل على أموال سخية إذا قلت إين يف حاجة إىل حتسني مستوى   
وذلك يف مدى حذقهم  - يف أي مؤّسسة من القطاع العام أو اخلاص  - املوظفني 

للغة األجنبية، وسرتى أعوان البعثات األمريكية والربيطانية يف املغرب العريب 
يتسابقون إليك إن أعلنت عزمك على االرتقاء مبستوى الّلغة اإلجنليزية. ولن 
يصغي إليك أحد ولن يأتيك درهم لو عرضت مشروعا تعاونيا يهدف إىل تطوير 
مستوى العاملني واملوظفني يف مدى حذقهم للغة العربية بوصفها أداة التفكري 

األداء الّلغوي القومي هو مفتاح وأداة التواصل وأداة التسيري اجلماعي. واحلال أن 
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املفاتيح يف كل تأهيل استثماري ويف كل أحقية اقتصادية بل ويف كل امتالك 
  ملهارات الّلغات األجنبية.

تنظيم تربوية فيه من الغرابة ما ال  -  1996ومنذ عام  - يف فرنسا اآلن   
ب الباكالوريا اليت يرتك شّكا يف النوايا احلضارية املتوارية، وهذا التنظيم خيص تراتي

هي شهادة الثانوية العامة. فمن بني املواد اليت يتعني على كل مرتشح أن جيتازها 
امتحاٌن يف إحدى الّلغات، وكانت الّلغة العربية من بني الّلغات اليت ميكن اختيارها 
كاإلجنليزية واألملانية وغريمها، وكثريا ما كان أبناء اجلالية العربية الذين تابعوا 
ا ضمن مواد  دراستهم على النظام الفرنسي خيتارون الّلغة العربية الجتياز اختبارا
الباكالوريا، وإذا بالتشريع اإلداري اجلديد قد أدخل الّلهجات العربية ضمن الّلغات 
اليت ميكن اختيارها، بل أصبح أبناء اجلالية العربية جيتازون بالتوازي اختبارا يف  الّلغة 

موعة املغربية الفصحى واختبا را يف الّلهجة حبسب ثالث جمموعات إقليمية : ا
موعة الشامية. هكذا تسّمي النصوُص الرتتيبّية دوائر  موعة املصرية وا وا
االختبار. ولكن اإلمعان يف التسّلل الثَقايف مل يقف عند هذا احلّد: فاختبارات 

بارات يف الّلهجة هي الّلغة العربية الفصحى هي اختبارات شفويّة، واالخت
اختبارات كتابية، وهذا منتهى املكر احلضاري ألنه إصرار على إعطاء الّلهجات 

الثقايف الكامل واملستقل.   نظاميا وإحالهلا يف النفوس حمل الكيان  ))دستورا((
اطلت أموال الدعم حىت يتجند أهل اخلربة يف ترتيب  وتدفقت منذئذ املغريات و

عينة على اجتياز األدوات الرتبوية 
ُ
املساعدة، ويف تصنيف الكتب املدرسية امل

اختبارات الّلهجات العربية... وما زال مسلسل فصم أبناء اجلالية العربية عن 
  مراضعهم الثقافية واحلضاريّة متواصال.

ا املثاقفة العرجاء تأيت على حساب املثاقفة السليمة واخلرباء العامليون    إ
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ألداء الّلغوي للفرد ال ميكن أن يرتقي ذهنيّا بأي لغة أجنبّية هم أدرى الناس بأن ا
ما مل ينطلق من امتالك تام للمهارة األدائية بواسطة الّلغة القومية أي بواسطة الّلغة 
ا االكتساب األمومي وما يرافقه من شحن بالقيم الوجدانية والعاطفية  اليت يرتبط 

أحيانا. هذا مما يندرج ضمن احلقائق املعرفية  والروحانية وحىت األسطورية امليتولوجية
على اإلطالق ال على وجه التقييد، وهو يف مكاسب علم اللسانيات من صنف 
احلقائق اليقينّية القاطعة ألنه يف منزلة الكلّّيات اليت َتْصدق على كل فرد آدمي، 
ن ويف كل عنصر من العصور، ومع كل ثقافة من الثقافات، وانطالقا من أي لسا

  بني األلسنة البشرية الطبيعية.
إن الصراع مكّون أساسّي يف تاريخ البشر، وإن احلروب عامل جوهري   

من عوامل األحداث احملددة لتواريخ األمم والشعوب، ومن الفالسفة فريق ذهبوا 
ا. ولكن الذي كثريا ما خيفى على  إىل القول بأن تاريخ األمم هو تاريخ حرو

موعات البشرية ليست أقل ضراوة من اإلنسان هو أن احلرو  ب اللغوية بني ا
احلروب العسكرية املكشوفة، وأن الصراعات الّلغوية بني معاقل الثقافات قد حتتدم 
فُتشعل فتائل حرب جتارية واقتصادية وعسكرية ألن الّلغة من خالل الثقافة 

زام والثقافة من خالل الّلغة هو األمر الوحيد الذي به يتحقق االنتصا ر أو اال
فريكن يف الزمن ويدوم يف التاريخ حىت يستمر، فإذا ثبت وحالفته ظروف البقاء  
كان يف نتائجه أقوى من أي انتصار عسكري إن كان انتصارا، وأفظع من أي 

زاما.  زام ميداين إن كان ا   ا
ا الّلغوية    لو أراد اإلنسان أن يعيد كتابة تاريخ البشرية من خالل صراعا

تمّكن من إجناز قفزة نوعية يف معايري التفسري، والستطاع حتقيق ثورة عميقة يف لَ 
مقاييس التأويل، ولعله قادر أن يرسي مرجعيات جديدة يف استشراف حركة 



 24

التاريخ على املنظور املستقبلي: قريب املدى منه، ومتوسطه، وبعيده. وهل حنتاج 
فة الكونية حيال اللغة العربية إىل استدالل مستفيض نربهن به على مقاصد الثقا

وما يبّيت له عنها فرسان التخطيط االسرتاتيجي لألممية الزاحفة وللعوملة الضاغطة 
واحلال أن تنافس العظماء الدوليني على كسب مراكز النفوذ وصراع الكبار على 
ا.  اإلمساك بزمامات الكونية إمنا يرتديان الثوب اللغوي يف كل جولة من جوال

األدلّة يف هذا املقام احلرب الصامتة الضروس الدائرة اليوم بني اإلجنليزية  وأقوى
والفرنسية يف معادالت من القوى تتوازن يوما وختتل أياما وتتخذ من األرض العربية 

  ساحة هلا.
ا االحتضار مشارف  إن اللغات البشرية تتولد وحتيا ومتوت وقد يبلغ 

خ يف أنفاسها فتنبعث انبعاثا جديدا فيشتد عودها الفناء فيقّيض التاريخ هلا من ينف
ا وأن تفىن بفعل  وتستقيم هامتها. ولئن كان األصل يف اللغات أن تعيش بفطر
الزمن فيها فإن التاريخ لّقننا من الدروس ما به نسّلم أيضا بأن اللغات قد تـُْقتل 

ل لدينا من كل قتال فتُباد، أو تُبعث بعثا كأمنا هو اإلحياء بعد املمات. احلاص
ا تسري من تلقاء كينونتها َوفق  ذلك هو أن الظاهرة اللغوية ظاهرة طبيعية، مبعىن أ
نواميس خفّية حتدد سريها بشكل مطلق َيْصدق على كل األلسنة البشرية، مثّ 
بشكل مقّيد ينطبق على األلسنة الطبيعية كّل على حدة، حبسب خصائصه 

ينتمي إليها، والفصيلة اليت يندرج يف خانتها.  الذاتية وحبسب طبيعة األسرة اليت
متاما   - ولكن احلاصل األهم هو أن اإلنسان بوسعه أن يتدخل يف الظاهرة اللغوية 

ا، ويتحكم يف  - كما يتدخل يف عديد الظواهر الطبيعية األخرى  فيحّدد مسري
إىل حّد جمريات أحداثها، وقد تصل اإلرادة البشرية يف توجيهها للظاهرة اللغوية 

ا وهي يف أوج تألقها، أو إحيائها وهي على عتبة مدافن التاريخ.   إباد
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ليس انتشار اللغات األجنبية يف البالد اليت عرفت االستعمار إال شكال   
من أشكال تدخل إرادة البشر يف مسرية التاريخ الطبيعي، وليست عملية التعريب 

إال صورة من صور نفوذ  - يف تآزر  يف انفراد أو - اليت خططت هلا البالد العربية 
اإلرادة البشرية وَمضاء العزم السياسي إلعادة التوازن إىل طبيعته ولكي يُنِصف 
التاريخ شعوبا ظلمتها األحداث. ومن وراء كل ما أسلفناه يتضح االقرتان احلتمي 
بني البعد اللغوي يف امليزان احلضاري ومقومات اهلويّة الثقافية. وهي حقيقة 

ددة باقية دائمة. وهي اليوم أشد وضوحا وأكثر انكشافا حبكم تسارع نسق متج
األحداث على درب التاريخ، فلم تعد الظواهر اللغوية حتتاج إىل جمهر لتكبري 
ّردة، ومل يعد تدخل إرادة البشر يف  خصائصها التطّورية وإمنا هي تُدَرك بالعني ا

  حياة اللغة حمتاجا إىل الرباهني.
ع يف الواليات املتحدة من األجناس واألعراف ما مل يكن يسمح لقد اجتم

قد  - يف إطار الّلغة اإلجنليزية  - يف بدئه بأي تواؤم ثقايف، ولكن الرابطة اللغوية 
جّسمت هوية قومية ما كان هلا أن تتشكل لوال التوحيد اللغوي الذي هو من 

ع القرن العشرين على صنع اإلرادة البشرية. وكانت اجلمهوريات الروسية يف مطل
قاب قوسني من تفّتت لغوي حتمي كان سيؤدي قطعا إىل احماء اللغة الروسية 
املركزي وانبثاق عشرات األلسنة املتداولة يف شكل هلجات متوزعة حبسب 
ا كانت ستتحّول إىل لغات رمسية حتمل  موعات العرقية والدينية، وال شك يف أ ا

طاب الرمسي واإلنتاج الفكري واإلبداعي. ولكن إرادة أعباء الرتبية والتدوين واخل
اإلنسان قد تدخلت إذ قامت السلطة السياسية املركزية مبا أمسته محلة الصفاء 

  اللغوي فقاومت نزعة اصطناع اللهجات العامية.
واليابانيون قد استعمروا كوريا ستني سنة منعوا فيها تداول اللغة الكورية، 
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ء أّول مرسوم يف أّول عدد من جريدته الرمسية حيظر تداول وملا استقلت البالد جا
اللغة اليابانية واحتشد الكهول والشيوخ ليلقنوا األطفال والشباب لغتهم القومية ومل 
تنطلق السنة الدراسية إال وقرار اإلنسان قد امتطى سفينة التاريخ. وعندما انتصر 

َنَمَة امل دارس والكليات فرجاه أساتذة كلية هوشيمنه حسم القضية اللغوية وأعلن فـَتـْ
الطب إمهاهلم بعض سنوات فأمهلهم تسعة أشهر وَحسم األمر فلم َيْشُك التاريُخ 
وال أّن بأوجاعه اإلنساُن. ويف الصني كان أول قرار بعد جناح ماوتسي تونغ سنة 

هو املتصل بالتوحيد اللغوي ومبركزية األداء التواصلي : كان على كل  1949
وأن يتخلى عن اللغة اإلجنليزية وعن  - لغة بيكني  - يتكلم اللغة اخلانية  صيين أن

كل اللهجات األخرى املتداولة حىت ولو كان بينها ما يَرَقى إىل منزلة اللسان 
املنتظم. ومل ُحيْل تعقد نظام الكتابة بني اإلرادة اإلنسانية وانصياع التاريخ، فاللغة 

حرف،  2200حبسب الصور احملتملة التامة الصينية تستوجب يف تشكل كتابتها 
فابتدعوا لذلك آلة طباعية تستوىف حقوق اللغة. واللغة اليابانية اليت هي عند أهلها 

حرف،  2600األداة التواصلية يف الرتبية والتكوين والبحث والتصنيع تقوم على 
ا الفنية للكتابة والرقن والطباعة.   وقد ابتكروا هلا أجهز

حدث مع الّلغة العربية، فكل ما يف التاريخ كان يؤكد أن  وهل ننسى ما  
مآهلا إىل االضمحالل والتناسي، ورمبا كان أمرها يؤول إىل االنزواء يف مراكن 
املتاحف، فلما انتصب الكيان اإلسرائيلي عنوة على إرادة احلق تدخلت تدخلت 

مما يدخل اليوم يف إرادة اإلنسان فانبعثت اللغة العربية انبعاثا حديثا. وكل ذلك 
مشموالت علم اللسانيات حتت باب فرع من فروعها التضافرية نشأ باالمتزاج مع 
تمع كما هو  علم االجتماع وهو اللسانيات االجتماعية الذي مداره الّلغة وا

  سياقنا هذا.
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إن اللغات ُترتك على عواهنها فتتغري وتتبدل فتستحيل عرب القرون من هيئة 
نحل إىل ألسنة تتغاير ّمث تنفصل عن األم األوىل مث يتباعد ما بينها إىل هيئة حىت ت

من أواصر الّنسب حىت تتمايز وتتباين فتمسي ألسنة خمتلفة. غري أن تبّدل اللغات 
وانسالخها عرب الزمن قد حتّف به ظروف تارخيية تكبح نزوع الظاهرة الطبيعية حنو 

ا، ويكتب هلا الدوام فت بقى ويتعطل حياهلا قانون التاريخ التبدل فيستمر كيا
القاضي بفنائها عرب االنسالخ. وبني أيدينا مثال ناصع حي ملا يشخص تدخل 
اإلرادة البشرية يف الظواهر اللغوية مبا يصّور جناح الفعل أو فشله، ومضاء العزم أو 

بالدرس  - من وجهة نظر لسانية خالصة  - تعطله. وهو ما قد نصطلح عليه 
بري. فلقد بذل االستعمار الفرنسي قصارى جهده لطمس اللغة العربية اجلزائري الك

التاريخ وخّيب آماله، وحاول  وحمو معاملها بني أفراد الشعب اجلزائري فاعرتض عليه
أن يفرض البدائل بدءا بالّلغة الفرنسية وانتهاء بإحالل اللهجات حمل اللغة 

برية بني أبناء األصل الرببري الفصحى، وبني الطرفني كان خيطط إلحياء اللغة الرب 
  إمعانا يف طمس اللغة العربية.

قد تكون اإلرادة البشرية حققت نشرا للغة الفرنسية، وقد تكون ُوفّقت يف   
احليلولة دون ذوبان اللغة الرببرية واحمائها التارخيي، ولكن التوفيق مل حيالف اإلنساَن 

َت إلحالل الفرنسية حملها، وعندما عندما سعى إىل طمس اللغة العربية، وعندما بـَيّ 
رام إحالل الرببرية حمّلها، وعندما خطط إلعالء شأن اللهجة العامية إىل منزلة اللغة 
التداولية يف الفكر والبحث والعلم واإلبداع. إن الدرس اجلزائري الكبري هو درس يف 

  اهلوية الثقافية حني تلتحم حضاريا باهلوية اللغوية.
يف جمال العمل  - طون السرتاتيجية الثقافة العربية لقد أحسن املخط  

صنعا عندما عكفوا ضمن "اخلطة الشاملة للثقافة العربية"على  - العريب املشرتك 
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أمهّية اللغة العربية وقرروا "أن امتالك السيادة الثقافية داخليا وخارجيا يتوقف يف 
) املبني، 1982ال" (األساس على سيادة اللغة العربية يف وطنها وبني أبنائها أوّ 

فهي أيًضا متصلة باملعتقد الديين، وهلا فيه دورها املكني، يف الوقت الذي تدين له 
فيه بالبقاء والثبات الطويل. الّلغة العربية هي أبرز مظاهر الثقافة العربية، وأكثرها 
تعبريًا وأثرًا بوصفها وعاء الوجدان القومي. فال ثقافة قومية بدون لغة قومية. 

املناطق الثقافية كرباها وصغراها إمنا يربطها بعضها إىل بعض الوحدة اللغوية يف و 
الدرجة األوىل. وكثريًا ما تندمج خالئط عرقية متباينة يف إطار ثقافة قومية واحدة 
نتيجة للعامل الّلغوي واالجتماعي املوحد. وهكذا فإن حتليل املشكل الّلغوي هو 

ماعي الثقايف األويل واألساسي الذي تقوم عليه يف الواقع حتليل للنسيج االجت
الوحدة الثقافية القومية. وهذا التحليل ليس يف واقعه لغويا بقدر ما هو حتليل 

  ).94 -  93للمجتمع، وقدراته، ومدة حيويته. (ص 
ذاك هو اخلطاب املوفّق يف حينه، وبوسعه أن يظل هو اخلطاب األمثل إذا ما 

ة اليت فرضها التاريخ على اجلميع فرضا فتحداهم أُهْم تأسس على احلقائق اجلديد
م، أم هم مستسلمون  قادرون على أن يصنعوا مصريهم ومثري هويّتهم بأيديهم وبإراد
ض هلما  ا قََدرا واقتضاء وما هي إال حمنة وابتالء إذا  إىل حتميّة تارخيية موهومة يظنو

  طوع ذاته جزافا. اإلنسان بعزم وإصرار صنع فيهما ما لن يأيت من
احلقائق التارخيية اجلديدة مجٌع ينسلك يف واحد، ليس للعرب فيها خياران، 
إمنا هو خيار فريد : أن يـَُقّووا جبهتهم احلضارية الداخلية اليت هي جبهة اهلوية 
وذلك بنهضة فكرية قوامها العقل الصارم وساعُدها املتني حريٌّة يف الرأي ويف 

القائم على النقد املسؤول، وأن يـَُقّووا جبهتهم الثقافية بأن يعوا التعبري ويف التواصل 
الوظيفة الفاعلة اجلبارة اليت تؤديها الّلغة القومية ولن يؤديها بديل آخر من البدائل 
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  على وجه القطع واإلطالق.
إن املعركة احلضارية املستشرية تدور اآلن على واجهات متعددة متواجلة 

يها اخلطأ الواحد وال اخلطأ البسيط ألن املعركة احلضارية صراع متناصرة، ال يُغتفر ف
بني الثقافات، وتطاحن يف اهلويّات، وتناحر على القناعات، مثّ هي قبل ذلك كله 

  وبعد ذلك كله تقاتل على مراكز النفوذ الّلغوي.
إن النظام العاملي اجلديد الذي ما انفك يكّرس نفسه كحقيقة تارخيية من 

وكمقولة ترتسخ بني القناعات الذهنية واملتسربة إىل بواطن النفس  جهة بادية،
من   احلميمة من جهة متوارية، هلو اليوم أشد إصرارا على تثبيت األممية السياسية

ا انفراد بسلطة القرار، وعلى تأكيد العوملة االقتصادية مبا هي احتكار  حيث إ
ترسيخا للفوز بسلطة املعرفة من  لسلطة املال، وعلى غرس مشاتل الكونية الثقافية

  حيث هي معلومة هلا قيمة الرمز وهلا فائض القيمة يف نفس الوقت.
إن احلقيقة الكربى الواخزة هي أن النظام اجلديد ال بد له أن يتضمن 
مشروعا لغويا بال أي تشكك ويف غري ارتياب. فاللغة هي احلامل األكرب للمنَتج 

مسّوق اإلعالمي، وهي السيف األمضى يف الثقايف، وهي اجلسر األعظم لل
االخرتاق النفسي، وعليها مدار كل تسلل إيديولوجي أو اندساس حضاري، فرواد 
النسقية الكونية يعلمون علم اليقني أن الّلغة هي أّم املرجعيات يف تشييد املعمار 
احلضاري ويف بناء صرحه الثقايف وليس من عاقل يسّلم باكتساب النظام العاملي 

على  - اجلديد ثوب احلرب االقتصادية والثقافية إال وهو يسّلم تسليما طوعيّا بأنه 
حامل لبذور الصراع اللغوي احملتدم : كّل على شاكلته، وكلٌّ حبسب  - تعدد أربابه 

  طاقته يف اجلذب أو أسلحته يف خلخلة النفوس وامتالك األذهان.
 - اف احلروب كما لسائر أصن  - وما من شك يف أن للحرب اللغوية 
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ا إىل املصلحة العاجلة ترويج منافع املدنّية احلديثة  خططا واسرتاتيجيّات، أقر
ا التكنولوجية، وبكل جحافل  ا الفنية، ومبحّصال ا املعيشية، ومببتكرا مبنَتجا
الكماليات املوجبة للرفاه والّدَعة. وأبعُدها مدى هو العمل اهلادئ البطيء املربمج 

   زعزعة كل جتّمع حضاري متكتل، وذلك الذي يرمي إىل
بالعمل الدبيب الزاحف كسوس األرض حنو تفتيت القوميات املتماسكة 
وتفكيك الثقافات اإلنسانية املتينة، وأول األهداف املقصودة وأجلها خطرا هو 
تمع كائن، وال يفعل فعَله يف نفوس  الّلغة : هذا الكائن الّرمُز الذي ال يشبهه يف ا

  اد فاعل مهما فّتشَت ومهما تأولَت.األفر 
فتفتيت القوميات املتماسكة، وخلخلة الثقافات الراسخة، وإرباك اللغات 
ذات املتانة الرمزية بدفعها حنو التشظي : تلك هي حقائق احلرب الثقافية، وتلك 
هي طالئع احلرب اللغوية اليت َتْطرق املنافذ وتدّق على األبواب بعنف صامت 

جيعل القضية يف واقعنا العريب الراهن قضية مصريية بال مبالغة،  عنيد. والذي
وقضية حيوية بال جماز، إمنا هو تضخم خطر الكونية الثقافية اللغوية بفعل حتالفني 
ما التاريخ ليضخ يف شرايني الكونية بال حساب : خطر التحالف  حاقنني يأيت 

  املوضوعي وخطر التحالف الذايت.
به خماطر التحالف الذي حيصل بني العلم والتاريخ،  فأما األّول فنقصد

ا  فلقد  قامت يف القرن التاسع عشر الثورة الصناعية يف أوربا، فخرجت بلدا
ال احليوي((تبحث عن    لتصدير صناعتها، واستعمر األوربيون الشعوب  ))ا

عمال  فانربى الفكر املتواطئ يؤّسس التسويغ، ويصوغ ما به جيعل حركة االستعمار
شريفا نبيال، فادعى املنظّرون بأن البلدان األوربية تؤدي فيما تفعله وظيفة إنسانية 
تتمثل يف رفع األّمّية عن الشعوب، واالرتقاء باألمم من مستوى البدائية إىل مراتب 
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  احلضارة والتمّدن.
وحصلت املغازلة اللغوية فجاءت حركة االستشراق وبدأت مشروعها 

بني السياسة االستعمارية ومناهج البحث الّلغوي مبفهومه التحالفي الواسع 
الفيلولوجي القدمي، وانصبت األنظار والعنايات على الّلهجات العربية، وازدهر 
ال مبا أفاد العلم اللغوي اخلالص بدون شك، ولكن مناورات  البحث يف هذا ا

م التوظيف مل تكن خافية وال متخفية، وكثري من أعالم املستشرقني  انطلقوا يف حيا
من مراكز العمل اليت كانوا فيها خادمني للّسلطة االستعمارية، بل ُخمربين هلا بال 
تسرت، ومنهم من تاب عن بعض مقاصده حني اكتشف أنه يواجه تراث حضارة 
ليست من البدائية يف شيء، ومنهم من أدرك أن كل تارخيه الالتيين قد يبدو بدائيا 

م العزّة برسالتهم إذا ما قيس إىل املخز  ون العريب اإلسالمي. ولكن منهم من أخذ
التمدينّية املوهومة، فأمعنوا يف جتنيد البحث الفيلولوجي سواء منه ما كان يف 
الّساميّات أو ما تركز على دراسة الّلهجات العربية بغية تنميطها وكشف أنساقها، 

يأ كل شيء إلطالق الدعوة إىل نبذ الّلغة ال ا حملها، وكان إىل أن  عربية وإحالل بَنا
املثقال األكرب يف احلبكة الفكرية واالستدراج الذهين هو القياس املتعجل بني ما 
ا  حصل للغة الالتينية وما جيب أن حيصل للغة العربية، وكانت األشياء تقّدم وكأ

  قانون من قوانني التاريخ الصارمة.
قامت الثورة اإللكرتونية ودارت عجلة الزمان فمضى عهد وجاء عهد، و 

وظهر النظام اجلديد بأمميته وعوملته وبكونيّته الثقافية اليت ما انفك الناس حياهلا 
يـَْعَشون بالليل وبالنهار. وتعزز املخزون اإلنساين بعلم اللسانيات الذي حقق 
إجنازات كاسحة حىت أضحت املعرفة الكاشفة للظواهر اللغوية بطريقة علمية دقيقة 

ا.سلطة    يف حّد ذا
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وإذا بالتاريخ يعيد نفسه، بل لنقل على وجه اإلنصاف إن بعض األغرار 
من العرب أنفسهم قد محلوا التاريخ على أن يعيد نفسه فلقد تطورت املعرفة 
اللسانية، وهي اليوم تكاد تشفق بأطروحات بعض الباحثني العرب الذي انتموا 

كن قدمهم قد انزلقت على مركب إىل علم اللغة يف أواسط القرن العشرين ول
ا، ويف ما حدثتهم به  القياس اخلاطئ يف موضوع اللغة العربية وعالقة اللهجات 

 - وهو ذو القدر اجلليل  - الظنون يف شأن احلركات اإلعرابية حىت أنكر بعضهم 
. مثّ 12احلقيقَة التارخيية خلصائص اللغة العربية وال سيما صفتها اإلعرابية احملايثة 

ساق مجع فتنادوا بالّلغة الثالثة، وما علموا أن يف ندائهم حمقا هلويتني: هوية الّلغة ان
العربية الفصحى وهويّة الّلهجات العامية اليت متثل كل واحدة منها منظومة لسانية 
متكاملة. ولكّن بني اإلقرار باحلقيقة العلمية وتسخري مقوالت املعرفة املوضوعية 

  مات حضارية واكتساحات ثقافية بونا شاسعا.ألغراض سياسية واستخدا
ذاك هو أمنوذج التحالف املوضوعي بني العلم والتاريخ مما يتعني على العامل 
امللتزم أن يفكك منظومته حىت ال يندس الفعل املسكوت عنه بني طيات العلم 
املصرّح به. أما اخلطر الكبري الثاين فهو خطر التحالف الذايت وهو ال ينعقد بني 
اخلارج والداخل، وإمنا يقع يف حدود الدائرة الداخلية. واملعضلة الكأداء تَقبع يف 
ا اللغوية ونزعتنا اجلاحمة  زاوية التحالف اخلفي الصامت بني الكونية الثقافية يف حر

  حنن العرب حنو تلهيج الثقافة.
وهنا يركن أكرب التباس وأعظم سوء فهم : فالّلهجات اللغوية جزء من  

ا، كيانن ا نعيش، وعليها نرتّىب، ومها نسافر يف رحلة الوجود : نأكل  ا احلّي، 
ا أيضا، والذي   ا، وحنب أو نكره ّمث نعشق أو نبغض  ا، ونفرح وحنزن  ونلبس 
كان َقَدرُُه أن خيتص بعلم الّلغة فهو األوىل بأن يدرك ما يف كل هلجة عربية من 
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ز الداللة، وهو األجدر بأن يقّر بأن عبقرية أسرار الرتكيب ومفاتن اإلحياء وألغا
اإلنسان ال تتجلى يف شيء كما تتجلى يف لغته التداولية املكَتَسبة باألمومة، وهو 
األعلم بأن يف كل هلجة عربية صيغا لو طاف بسائر اللهجات العربية، وبكل 

جد مستويات اللغة الفصحى، ّمث عرّج على ما يعرف من لغات كونية عاملية ملا و 
ا التصرحيية  هلا بديال مطابقا، وملا استطاع أن يرتمجها ترمجة تفي بكل شحنا

  والتضمينية.
ولكن اإلقرار بكل ذلك ال مينعه من اختاذ املوقف احلضاري املسؤول وهو 
أن تكريس اللهجة حامال للرسالة الثقافية وبديال عن اللغة القومية هلو االنتحار 

اريخ قضيتنا الكأداء حنن العرب اليوم هي أن الوعي اجلماعي على عتبات قلعة الت
اللغوي لدينا ينربي حاضرا مادام األمر متعلقا مبستوى املعرفة اليت حمَملها احلرف 
ا وعينا بوزن اللغة، ووعينا  املكتوب، فإذا غاب النص واملنت واخلط غاب بغيا

نا فيه انقلب علينا خبطر اللغة، ووعينا بأن اللغة سالح حضاري بأيدينا، فإذا زهد
  وغدا الرامي مرميّا، وأمسى القناص فريسة.

معضلتنا أّن وعينا اللغوي َيْسكن فيتخدر وينام إذا تعلق األمر بالثقافة 
احملمولة على القنوات التواصلية غري اخلطية واحلال أن املسألة واحدة، واهلّم 

  مشرتك، واخلطر على قدم من التوازن التام.
السينما، وبني الرسم والنحت، وبني طيات بني املسرح و     

املوسيقى الناطقة، يضيع وعينا فال نتساءل بأي لغة نتداول الثقافة وكأننا ننسى 
أننا يف كل ذلك مل نغادر أبدا حرم الفكر وحمراب العقل ومدارج التأمل اإلنساين 

  اخلالص.
شأن  شأنه شأن عامل اللغة منذ مخسة عقود، وشأنه - إن عامل اللسانيات 
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ليعلم علم اليقني بأن اللهجة اليت تنعت  - فقيه اللغة منذ أضعاف تلك العقود 
بالعامية أو بالّدارجة هي من أقوى الطاقات الثقافية احلاملة خلصائص اإلبداع : يف 
الغناء، ويف الشعر الذي يسمونه نبطيّا، أو يسمونه ملحونا ألنه قد ُعدل به عن 

نص املسرحي، وكذلك يف سيناريو األفالم التلفزيونية النهج األّول األصيل، ويف ال
والسينمائية. ولن يكون عامل اللسانيات خملصا للمعرفة املتجردة، وال منصفا 
حلقائق التاريخ املوضوعية، لو أنه زعم أن على العرب اليوم قاطبة أن يهجروا 

م ا م يف األغنّية ويف املسرح ويف السينما ليقفوا كل إبداعا لفنية على العربية هلجا
الفصحى. ولكن االحنراف التارخيي هو يف تلهيج اخلطاب الثقايف مبا هو خطاب 
يتحدث عن اإلبداع، ومبا هو كالم َنصف به الفن وحنلله وننقده، ومبا هو لغة 
ا عن لغة. كيف ال ننتبه إىل غياب الوعي اللغوي عندما نتناول الشأن  نتحدث 

 نتداول احلديث عنه بالّلهجة العامية، واحلال أنه يف الثقايف : نتمثل اإلبداع مثّ 
أرقى منازل اإلفصاح، واملتحّدث عنه كالذين يتحدث إليهم من أقدر الناس على 

  استيعاب األداء اللغوي القومي.
يرسم الفنان لوحاته، ويعرضها، ولكن الناس يتجادلون حوهلا وجيادلون 

م املسموع واملرئي وال أحد حيس مبدعها فيها، ويدور ذلك على منصات اإلعال
بالتناقض الصارخ بني إبداع الفن و"ال إبداع" اللغة. فكّل على شاكلته يف الرطانة 
واللغط. ويناقش املثقفون شؤون املسرح وشؤون الشعر وطبيعة القصائد فينزلقون 
 إىل احلوار املاحي ملراسم اإلبداع وال يـَُعون وال يشتكون، بل حيتفون مبا يقولون

  على مصادح املذياع وبني جتهيزات التلفزيون.
ذلك هو تلهيج الثقافة يبدأ من اخلطاب املسّوى على الفن وينتهي خبطابنا 
ا على املنابر وفوق منّصات النوادي  الذي نتحدث به عن مهوم الثقافة ذا
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ا من مفارقة : ما أن نغادر مراسم املكتوب  وامللتقيات، بل واملؤمترات وأعظْم 
هود األدىن فكأن العربية أّم تفصح عن نفسها وا ملقروء حىت تستهوينا قوانني ا

ا  ا. إنه اخلطر الذايت يأيت ُمضاِفرًا للخطر املوضوعّي، وإ بقدر ما يفصح عنها بَنا
َحلالة من االنفصام : فاخلطاب الثقاَيف حممول على نظام لغوي بينما اخلطاب 

اع حممول على نظام آخر مغاير له. نستقبل الثقافة الواصف للثقافة أو الناقد لإلبد
الفصحى مثّ نعمل على تلهيجها بوعي أو بدون وعي حىت لنكاد نعزل العربية عن 

  السياق التداويل احلّي.
رمبا يكون اخلطر التارخيي آتيا من أهل القرار اإلجرائي يف  جمتمعنا العريب 

اري اليت هي متسعة له، قادرة عليه، عندما ال يُولُون املسألة اللغوية حجمها احلض
موّكلة به. وعندما يغفلون عن أن بقاءهم وبقاء رعاياهم متوقفان على بقاء 
هويتهم، وأن بقاء هويتهم مرصود ببقاء لغتهم القومية اجلامعة. ولكن اخلطر 

ما انفك يف كثري من  - بسلوكه الّلغوي التلقائي  - األدهى هو أن املثقف العريب 
ا قوام األحايني  يتحّول إىل متواطئ على الثقافة بل على اهلوية الثقافية اليت 

  وجوده احلضاري وعليها مدار صريورته التارخيية.
إن املثقف الذي يدير شأنه الفكري واألديب واإلبداعي بلغته القومية وهو 
خيط ويكتب ويدّون وينشر ويساجل ّمث إذا حاور أو ارجتل أو حتدث عرب أمواج 

أو على شاشات املرايا توسل بالعامية هلو مثقف متواطئ على ذاته الثقافية،  األثري
هود األدىن انسياقا مع الكسل الذهين  وال يعنيك منه ما قد يبدو عليه من نزعة ا

  أو اتقاًء لركوب احملاذير. إنه حييك املشهد األّول من تراجيدية االنتحار اللغوي.
عدوّا إيديولوجيا يوم كان الصراع احلضاري  فيما مضى كانت اللغات األجنبيّة

 - معتمدا على االكتساح العسكري وكانت املذهبيات رأس احلربة يف املعركة. أما اليوم 
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فإن  - يف صراع الكونية الثقافية احملتمية بعباءة األممية السياسية والعوملة االقتصادية 
ا تنتصب العاميات املهّددة لبقاء اللغة القومية الفصحى هي العد و الثقايف األشرس أل

ا بني أيدي فرسان العوملة وَسَدنة األممية وَمَهرة  حليفا موضوعيا للكونية الغازية، وأل
  التدويل حليف اسرتاتيجي ليس كمثله حليف.

بل لنقل غري متوجسني وال مهادنني : إن اللغات األجنبية قد كانت فعال 
، ولكننا مدعّوون اليوم إىل أن نتخذها عدوا تارخييا، وستظل فعال عدوا تارخييا

حليفا اسرتاتيجيا بعيد املدى فنستنبط معها َعْقَد شراكة بكل فوائضه القيمّية 
رحبة. أما العاميات ال كأداة تعبري حّي تلقائّي وإمنا كوسيط ثقايف وكناقل للُمنَتج 

ُ
امل

ا شقيق طبيعي يتح - الفكري واإلبداعي عند التواصل واملشافهة  ّول على فإ
  أيدينا إىل عدو إيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسفة.

إن اللغة العربية مبا هي حامل للهوية الثقافية وضامن لسريورة الذات 
احلضارية ال يتهددها شيء مثلما يتهددها صمت املثقف وهو ينظر إىل الزحف 

ا احليوية وال سيما يف اإلبداع الثقايف ويف احلديث عن كل  الّلَهجّي يكتسح جماال
شأن ثقايف مهما تقلصت أبعاده أو انكمشت أحجامه أو ضؤلت أوزانه. وليس 
من حظ للعرب يف أن يواجهوا خماطر الكونية الزاحفة املستشرية إال جببهة داخلية 
ا من التماسك اللغوي، املطرد يف أنساقه، واملنسجم بني أطرافه،  متينة تستمد قو

ب اآلن يـَُفصُِّحون املعرفة ما وسعهم اإلفصاح ولكنه فالثقافة معرفة وفن، والعر 
  يـَُلهِّجون الفن إال من َرحم ربنا، ويف هذا كله يكمن نذير االنفصام.

جتري على  - من أجل البقاء التداويل  - إن معركة اللغة العربية اآلن 
ساحات ثالث متواجلة شبيهة بثالث دوائر مرسومة تتقاطع يف جزء منها حبيث 

كل دائرتني منطقة مشرتكة ّمث تنشأ بني الثالث مجيعها منطقة فريدة   تنشأ بني



 37

  مشرتكة ستكون هلا اخلصوصية الكربى. 
فالّدائرة األوىل هي دائرة الثقافة من حيث هي خالصة الفكر وُعصارة 
الفن، وفضاء كّل إبداع : سواء أجاءت به العبقرية الفردية، أم جاءت به التنشئة 

رة زواج بني املوهبة الوراثية والرتويض االجتماعي مبا فيه من اجلماعية، أو كان مث
تعليم واقتصاد وسياسة. ورأينا ثنائية احلضور والغياب يف هذه الدائرة: كيف حيضر 
الوعي العريب كلما تعلق اخلطاب الثقايف باملكتوب املقروء سواء كان خطابا ُمنتجا 

املادة املنَتجة، وكيَف يغيب الوعي للمادة الثقافية أو كان خطابا متحدثا عن تلك 
اللغوي كلما حتّول األمر إىل تواصل شفاهي وتداول تلقائي، حىت بني املتخصصني 
هرة، واحلال أن اللحظة الثانية هي األوقع يف النفوس، وهي األعمق يف 

َ
الفصحاء امل

  التأثري مثّ هي األقوى يف األحقية االسرتاتيجية ذات املدى البعيد.
الثانية هي دائرة اإلعالم، وما من شك يف أن التطّور العمالق  والدائرة

عرب األجهزة املسموعة  - الذي عرفته وسائل االتصال قد دفع التواصل اإلعالمي 
اليت تصوغها اإلذاعات وعرب األجهزة املسموعة املرئية اليت تبثّها التلفزات األرضية 

كربى تسّوق املعلومة وترّوج إىل أن يتحّول إىل مدرسة   - والتلفزات الفضائية 
الثقافة ولكنها تلّقن أيضا ملكات اللغة، فبأّي لسان كثّفَت التواصل اإلعالمي 
حَصلَت منه على فائض أدائي لدى اجلمهور، وعلى مردود متنام يف املهارات 
التعبريية، وعلى درجة أرقى يف طاقة االستيعاب وملكة االكتساب. ولئن ُوفّقت 

عالمية العربية إىل االلتزام الشريف باللغة القومية وإىل الرعاية بعض األجهزة اإل
النبيلة ملعيار السالمة ومرجعّيات الفصاحة فإن الوعي كثريا ما يغيب فتتسلط نزعة 
هود األدىن، ويعّم االستسالم إىل الكسل الفكري وخاصة فيما يسّمى بربامج  ا

ى بالنقل  املباشر، وقد استشرْت يسمّ   اإلذاعي أو التلفزي، أو ما  ))التنشيط((
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أصبحت تسوق األخبار باللغة   حىت إن بعض الفضائيات  ))التلهيج((عاهة 
الفصحى ّمث إذا اتصلت على اهلواء مببعوثيها لتأمني النقل املباشر توسلوا باللهجة 

أكثر مما كانوا يبذلونه لو  ))التلهيج((العامية فرتاهم يبذلون من اجلهد يف سبيل 
ّيؤ املفاهيم واملصطلحات    لوا نشرة أخبارهم باللغة القومية، واص والسبب هو 

يؤ العامية هلا.   والعبارات املكّرسة يف انصياعها باللغة الفصحى أكثر من 
أما الدائرة الثالثة فهي الساحة التكوينية اليت تتداول األنظمة العربية حوهلا 

ا أيضا يقرتن اسم مصطلحني: التعليم، وبه ُتسّمى الوزارات  أحيانا. والرتبية، و
ا ومراتبها من  الوزارة يف بعض األقطار األخرى. هي إذن املدرسة بكل مستويا
رياض األطفال إىل أرقى املراكز اجلامعية واملؤسسات األكادميية. وما مل يواجه 

درس أو املثقف مسؤوليته التارخيية القصوى ليعلن جهارا بأن املريب أو املعلم أو امل
ا لشرح أو  احملاضر أو كبري األساتذة ما إن جينح إىل اللهجة العامية متوسال 
حتليل أو استنباط حىت ينخرط يف مشروع تفتيت أّم املرجعيات وهي الّلغة القومية 

  اليت عليها مدار كل هويّة حضارية.
هي واجهات ثالث سيتحدد فيها ويف تقاطعها وتصاقبها مصري اللغة 

كأداة تداولية ال كمجّرد لغة وثائقية، وكخطاب يُنتج داللته باملشافهة العربية  
  التلقائية ال كمجرد نص يُطَبخ يف الزوايا على مَهٍل من أمره ومن أمر صانعه. 

والدوائر الثالث تتقاطع: إذا تواجلت الثقاة واإلعالم حصلنا على اخلطاب 
والرخام والكلس  الذي به نتحدث عن كل فن وعن كل إبداع، وعن املعدن

وأصباغ التلوين ورسوم الزيت، وعن حركة اجلسم وهو يعّرب صامتا. وإذا تصاقبت 
الثقافة والتعليم زالت احلواجز بني املعرفة ومناء شخصية اإلنسان، ّمث زالت 
تمع عندئذ وئامه  املفارقات بني اإلنسان الفرد واإلنسان اجلماعة، فيَـُعود إىل ا
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طريق تصاحله مع لسانه. وإذا تضافرت دائرة التعليم ودائرة  ويتصاحل مع نفسه عن
اإلعالم تسىن لألجهزة التواصلية ذات االنتشار الواسع وذات اإلشعاع الغزير أن 
ا، وتسّىن  تصبح مدرسة للغة تكّمل جهود كل املدارس النظامية يف كل مستويا

ما يقع يف الشبكات هلا أيضا أن تستقبل الربامج التعليمية املندجمة على غرار 
  املعلوماتية العظمى.

لَكم هو عقيم ذلك االدعاء الذي يفوه به البعض وامها أن الشعب العريب 
اُفُت  مازال حيتوي على نسبة من األمّية حتول بينه وبني تقبل اخلطاب الفصيح، و
هذا الظن أجلى من أن يُستدّل عليه، ولكن العلم اللساين الدقيق يساعدنا اآلن 

ا قد فارقتها يف  على اإلثبات االختباري القاطع، فخاصية اللغة العربية أن هلجا
البنية النحوية ولكنها ظلت موازية هلا يف أصوات احلروف والصيغ الصرفية وجممل 
مضامني األلفاظ، وذلك بِنَسب تتفاوت وتتقارب، ولكن احلّد األدىن الضامن 

ل باستقبال الرسالة الداللية حىت ولو للتواصل قد ظَل قائما حبيث َيسمح على األق
كان املتلقي غري قادر على إنتاج املثيل وال اجلنيس وال البديل. وعندما نتحدث يف 
اللسانيات التطبيقية عن االختالف احلاصل بني االكتساب األمومي واالكتساب 
الالحق فإن ذلك ال ينطبق إال جزئيا على اللغة العربية ألن الطفل منذ سنواته 
الست األوىل حيتك مع اللغة العربية بالسماع عن طريق تداوهلا الروحي والغييب 

  وامليتولوجي فيؤانسها بالسمح وتؤانسه.
يف عصر األممية والعوملة، وحتت أشباح الكونية الثقافية، ليس اخلطر يف 
ا، وليس  اكتساب اللغة األجنبّية وإمنا اخلطر يف الزهد فيها والتخلي عن اكتسا

ر يف العناية بلهجاتنا العامية ألن دراستها علميا واجب معريف وسخاء اخلط
إنساين، وإمنا اخلطر كل اخلطر يف فتح املنافذ بني السياق الطبيعي للغة القومية 
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والسياق الطبيعي للهجة العامية خاصة عندما يأيت ذلك بارجتال فردي ومجاعي 
  ان العريب.دون أن نرجم بالظن ونفرتض سوء املقاصد من اإلنس
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وعندما تّم اغتيال المغنّي البربري وّناس معطوب لم تّدخر وسائل اإلعالم         

الغربي جھدا في إظھار تجّمع الناس على جنازته في شكل حركة احتجاجية ضد 
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نون تعريب الدولة الجزائرية المزمع إدخاله حّيز التنفيذ عندئذ بعد تعليقه لمدة قا

خمس سنوات كما لم تّدخر أعرق الصحافة الفرنسية تاريخا وأعمقھا نقدا وتحليال أي 
جھد في إيقاد لھيب الفتنة الثقافية بإطالقھا العنان للمقاالت المجاھرة بالعداء للغة 

غطاء المطالبة بالشرعية المطلقة للغة البربرية انظر على العربية في الجزائر تحت 
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