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  اللغة العربية بني الواقع واملرجتى

  
  )∗(الدكتور حممود السيد

  

 ومكانة ومسات وواقعا، ف لغتنا العربية أمهيةًيف هذا البحث املوجز أن نتعر حناول
ذا الواقع واالرتقاء بهمث نبي ن الرؤية املستقبلية للنهوض.  

   اللغة أمهية ومكانة- أوالً

 يف العامل ملا لوال الكلمة«: »داغستان بلدي«ه يف كتاب» رسول محزاتوف«يقول 
اخلطاة،  - بين البشر -إن الكلمة هي اليت خلقت العامل لنا حنن «، »كان كما هو اآلن

العامل مثخن باجلراح، العامل «، »را أو دعاًء أو قسمافكيف أصبحت هذه الكلمة أم
هكنا أو دعاًء أو لعنة، ال :  بقسوة، فهاتوا كلمةمفرق، على أن تنقذ العاملقسم«.  

هنا يبكي ويضحك، وال يستطيع أن الصغري « على مهد ولقد جاء يف كتابة
طق بكلمة واحدة، ولكن سيأيت يوم يقول فيه للناس مجيعا من هو؟ وملاذا أتى إىل ني

  .)١(»هذا العامل

  .»تكلم حىت أراك«: وقدميا قال سقراط جلليسه
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  :وقال املتنيب يف تراثنا العريب
  نفس املرِء من قبل جسمه     قصادأُ

  

 عله والـتكلّمِ  ها يف ف  وأعرفُ  
  

الشابكة ، عصر »التكنولوجيا«عصرنا احلايل، عصر العلم والتقانة ويف 
، إذ »كعد وترى نفستكلّم حىت يراك اآلخرون عن ب«، أضحى الشعار »اإلنترنت«

 إنسانية، سسة اجتماعيةمركزا للدراسات اإلنسانية كافة، وهي مؤإن اللغة أضحت 
 كان التاريخ ال وملَّام، اتمع، وحيثما توجد اللغة يوجد عالَوا يندجمح الفرد يف 
  . اقتضى ذلك أنه حيثما توجد اللغة يوجد التاريخ،يصري ممكنا إال يف عامل

بانوا دورها يف حياة األفراد ين الفالسفة واملفكرون باللغة، وأوطاملا ع
إن لغيت «: الفيلسوف األملاين يقول» هيدجر«شوء األمم، فها هو ذا واتمعات ون

هي مسكين، هي موطين ومستقري، هي حدود عاملي احلميم، وهي معامله 
  .»اء الكون الفسيحرجأنظر إىل بقية أ، ومن نوافذها، ومن خالل عيوا وتضاريسه

شعب من لغة اآلباء واألجداد خمزن لكل ما لل« أن  األملاين»هردر«ويرى 
ض يف لسفة والدين، ولكن قلب الشعب ينبِذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والف

  .»لغته، وروحه يكمن يف لغة اآلباء واألجداد
أن األمة األملانية هم مجيع الذين يتكلمون اللغة األملانية، «: »فيختة«ر كما يقر

ربطته الطبيعة بروابط دا  موحألن الذين يتكلمون بلغة واحدة يكونون كالذلك 
  .»متينة وإن كانت غري مرئية

   اللغة العربية هوية وانتماء–ثانًيا 

إذا كانت اللغة وسيلة املرء للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأفكاره، ووسيلته 
 إىل ذلك كله هي رمز للتفاهم مع بين جنسه والتواصل معهم، فإن لغتنا العربية إضافةً

 احلصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا اتمعية، لكياننا القومي، والقلعة
ا، عدا قومي متعددة، إذ إن هلا بجوانبوهي ذاكرة أمتنا ومستودع تراثها، وهي ذات 
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ا دينيوبعدا، وبا جمتمعيعدا، وبا تربويعدا، وب٢( أمن ثقايف وإبداع وابتكارعد(.  

دت كلمتها أو بنت قوميتها، ن األمم اليت وح نالحظ أففي البعد القومي،
 جلأت إىل اللغة وسيلة لذلك التوحيد، وهذا البناء، وها ،وأظهرت كياا وشخصيتها

هي ذي الوحدة األملانية ومن بعدها الوحدة اإليطالية، قامتا على أساس وحدة اللغة، 
  . إخل...وعلى أساسها قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية

ولقد أدرك هؤالء مجيعا أن للغة األمهية الكربى يف نشوء األمم، فهي أداة التفاعل 
بني أفراد اتمع، والرابطة اليت تصهر أبناءه يف بوتقة اللقاء والتفاهم، وهي مستودع 

  :تراث األمة وذاكرا وحصنها، يقول الرصايف
 ربيـات وجتمعنا جوامع كُ   

  

  لُوأودةُ اهــنســي للغــات 
  

  : الشعراء أمحد شوقيكما يقول أمري
    وجيمعنا إذا اختلفت بـالد 

  

      ون خمتلـف بيانٌ غري طـق 
  

ومن هنا ندرك لم اختذ املستعمرون من بني أساليب حماربة األمة العربية اإلسالمية 
ا الرابطة اليت توحاللغة العربية الفصيحة عن واقع احلياة، أل ملَّاو. األمةبناء د بني أإبعاد 
ون لغتنا العربية مصأخفقوا يف فرض لغام يف أثناء احتالهلم للوطن العريب راحوا يِ

بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، وأنه إذا أراد أبناء العربية اللحاق بركب العصر 
ة ويكتبوا باألحرف الالتينية،فما عليهم إال أن يهجروا اللغة الفصيحة، ويعتمدوا العامي 

  .ذلك ألن العامية عامل تفريق بني أبناء األمة، يف حني أن الفصيحة عامل توحيد
ا ويف ظالل العوملة حاليا ما تزال احلملة على الفصيحة مستمرة ومستعرة طمس

للهوية العربية، وقطعا للعالقة األفقية بني العرب، وقطعا للعالقة العمودية مع تراث 
  .نا اآلباء واألجداداألمة، التراث الذي خلّفه ل

                                                           
مع اللغة  مؤمتر جم- اللغة العربية وحتديات العصر يف التعريب -الدكتور حممود السيد  )٢(

  .٩م، ص ٢٠٠٨ الدورة الرابعة والسبعون لعام -العربية يف القاهرة 



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٩٣٦

 لغتنا العربية هوية ألبناء أمتنا العربية اإلسالمية، فهي اللغة  تعدويف البعد الديين،
دت بني العرب يف مواضي احلقب بطريق القرآن الكرمي الذي نزل به الروح األم اليت وح

  .تورا ألمتهيةً لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودسآ األمني على قلب الرسول العريب الكرمي 

 ونزل القرآن الكرمي بلهجة قريش ألن قريشا كانت أفصح العرب ألسنةً
، وتأثرت »الصاحيب يف فقه اللغة« كما يقول أمحد بن فارس يف كتابه وأصفاهم لغةً

اللغة العربية بالقرآن الكرمي فاتسعت مادا، وتشعبت أغراضها ومعانيها، وذبت 
 يف اللفظ، كسب القرآن الكرمي اللغة العربية عذوبةًت أساليبها، وأألفاظها، ورقَّ

  .ورقة يف التراكيب، ودقة يف األداء، وقوة يف املنطق، وثروة يف املعاين

ا من االضمحالل ويعدظها من الضياع، وصافا للغتنا حالقرآن الكرمي سياج 
ا عرب ليت  الكوارث اليت اجتاحت األمة، واهلجمات اليت ابتكثرة  معوالزوال
 وما الفضل يف صمود اللغة العربية أمام اهلجمات الشرسة اليت تعرضت هلا .رالعصو

  . اليت واجهتها إال للقرآن الكرمي العنيفةاألمة والتحديات

» غالدستون«وكان ممن ختوفوا من صمود اللغة العربية الرتباطها بالقرآن الكرمي 
ما دام هذا القرآن بيد العرب فلن «: نرئيس وزراء بريطانيا الذي قال منذ أكثر من قر

ال سبيل «: عندما قال» بيكر«، كما أشار إىل ذلك املستشرق األملاين »تتمكنوا منهم
  .»إىل الوصول إىل الشرق ما دام هذا القرآن موجودا

دت البحوث والدراسات العلمية أن من يدرس بلغته  أكَّويف البعد التربوي،
يعاب أكثر ممن يدرس بلغة غري لغته، ذلك ألن مثة األم يتمكن من الفهم واالست

  .رابطة ال تنفصم بني الفكر واللغة

 اللغة األم يف التعليم اجلامعي أمرا يتفق استعمالومن هنا كانت الدعوة إىل 
وطبيعة احلياة، ولقد أبدى مدير منظمة الصحة العاملية استغرابه من تدريس الطب 

عليم بغري ألجنبية، وليس باللغة األم، وهو يرى أن التيف اجلامعات العربية باللغات ا
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ف ليس هلا أي مربر، وتتناىف مع ات الوطن العريب ظاهرة ختلُّالعربية يف جامع
  .قرارات منظمة الصحة العاملية الداعية إىل تعليم الطب باللغة األم

 احلصن  الثقافة احلصن األخري لألمة، فإذا سقط هذا تعدويف بعد األمن الثقايف،
سقطت األمة ال حمالة، واللغة هي أمارة على شخصية األمة وذاتيتها الثقافية، وال تتجلى 

ل يف التراث الفكري  لغتها القومية، ألن الذاتية الثقافية تتمثَّيفالذاتية الثقافية ألي أمة إال 
 ومثة ضرورة من زاوية األمن الثقايف إليقاف الغزو. ويف الرؤى احلضارية للمجتمع

قرأ أو يكتب أو ويبقى الفكر العريب ناقصا وغريبا إذا مل ي. الفكري والتبعية األجنبية
  .يفكر فيه بالعربية ليقف على أرض صلبة يف مواجهة االستالب واهليمنة والتبعية األجنبية

إال أن التمسك باللغة األم واحلفاظ عليها، والعمل على سريورا وانتشارها، 
االنغالق، وحنن يف عصر التفاعل العاملي على خمتلف املستويات،  يعين ذلك كله ال

ذلك ألن الدعوة إىل االنغالق منافيةٌ جلوهر أمتنا العربية اإلسالمية، وال بد من إتقان 
  .اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة العربية خدمة لقضايا األمة وأمنها الثقايف

   الواقع اللغوي- ثالثًا 

نظرة على واقع لغتنا العربية على نطاق الساحة القومية فإننا نالحظ أن  ألقينا إذا
على أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة، إال أن دساتري الدول العربية تنص 

املمارسات تدل على أن مثة هوة بني ما تنصق على أرض  عليه الدساتري وما يطب
دت مؤمترات التعالواقع، فلقد حدقدت يف وطننا العريب يف النصف ريب وندواته اليت ع

 سنة التعليم باللغة العربية يف مجيع ٢٠٠٠الثاين من القرن املاضي أن تكون سنةُ 
د هذا التوجه مؤمتر وزراء الصحة العرب ومؤمتر وزراء اجلامعات واملعاهد العربية، وأكَّ

املاضي، وها حنن أوالء يف سنة ات من القرن يالتعليم العايل العرب يف مطلع الثمانين
٢٠١٠س  ما نزال نرى أن معظم الكليات العلمية يف اجلامعات الرمسية واخلاصة تدر

 باللغة األجنبية، وانتقل ذلك إىل كليات العلوم اإلنسانية، وما نزال نسمع صيحات
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: تنطلق يف بعض املؤمترات اليت عقدت يف مطلع هذا العام يف بعض عواصم األمة تسأل
هل العربية قادرةٌ على استيعاب معطيات العصر؟ وهل يتمكن الطالب الذي يدرس بلغته 
األم، العربية الفصيحة، من مواكبة التفجر املعريف والتقدم العلمي؟ وما نزال نرى أن مثة 

  . اللغات األجنبية على حساب لغتنا األماستعمالجنوحا يف مؤسساتنا التعليمية حنو 
» األلكسو«ية قامت ا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حتليلويف دراسة 

ا للوقوف على ات مشلت مخسة عشر قطرا عربيييف النصف الثاين من التسعين
  :ن ما يلي لغة التعليم يف العملية التعليمية التعلمية تبياستعمال
تدرس املواد : ديةمرحلة التعليم األساسي وتشمل املرحلتني االبتدائية واإلعدا - ١

وجتريبية يف دولتنيالعلمية واالجتماعية باللغة األجنبية يف مدارس خاصة .  
م فيها املواد بلغة أجنبية مثة مدارس رمسية وخاصة تعلَّ: مرحلة التعليم الثانوي - ٢

  .يف ثالث دول عربية
يف ست ا س العلوم األساسية بلغة أجنبية كليتدر: مرحلة التعليم اجلامعي -٣

ا بلغة أجنبية يف س كلي يف مخس دول، والعلوم الطبيعية تدرجزئيادول عربية، و
ا بلغة أجنبية يف س كلي يف ثالث دول، والعلوم اهلندسية تدرجزئياسبع دول عربية و
 يف ثالث دول، والعلوم االجتماعية واإلنسانية تدرس بلغة جزئياعشر دول عربية، و

  .)٣( يف سبع دولاجزئيأجنبية 

ومن ناحية أخرى نرى أن اللغة العربية الفصيحة ال حتاصر يف املؤسسات 
 يف مواقف احلياة األخرى، فنرى نفرا من أبناء  أيضاالتعليمية فقط، وإمنا حتاصر

 يف ، اللغة األجنبية أمارةً على التقدم والعلم واألناقةاستعمالاألمة يعتقد أن يف 
  . اللسان العريب داللةً على التخلفاستعمال أن يف الوقت الذي يرى فيه

                                                           
 السنة احلادية عشرة - جملة التعريب - واقع اللغة العربية عربيا ودوليا -شحادة اخلوري  )٣(

  .٣١ ص -٢٠٠١ - العدد احلادي والعشرون -
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وها هي ذي األم يف الطبقات احلريرية ختاطب أبناءها باللسان األجنيب، وها 
هو ذا املوظف خياطب زبونه باللسان األجنيب ليظهر نفوذه، وها هو ذا املثقف 

الشركات م كالمه بالكلمات األجنبية داللة على ثقافته العصرية، وها هي ذي يطع
على األرض العربية تعلن حاجتها إىل موظفني يتقنون اللغة األجنبية، وها هي ذي 

 األجنبية، وها هي ذي اإلعالنات يف الطرقات تستعملاملراسالت بني املصارف 
 الكلمات األجنبية تستعمل التجارية احملالّويف الساحات العامة وعلى واجهات 

  .ب إليهم استبدال العربية باألجنبيةوميانع أصحاا وحيتجون إذا ما طل

ونالحظ يف الوقت نفسه أن العاملني والعامالت من اجلنسيات األجنبية على 
 ألم يقضون حاجام ،األرض العربية ليسوا يف حاجة إىل أن يتعلموا العربية

 الذين تنازلوا عن لغتهم ، األجنبية مع أبناء العربيةباستعمالوينفذون متطلبام 
  .مية ليتحدثوا مع هؤالء بلسام أو بلسان أجنيب آخرالقو

تستعمل اللغةُ كما نالحظ أن املؤمترات العلمية اليت تعقد يف منطقتنا العربية 
من اجلنسية هم  أا تعاجل موضوعات عربيةً والذين حيضرون األجنبية يف بعضها، مع

 األجنبية يف يستعملون الدولية احملافللونا يف العربية، ولم نذهب بعيدا فها هم أوالء ممثِّ
ة أن لغتنا العربية معتمدة بني اللغات العامليالم ومناقشام وإلقاء كلمام، مع  مداخ
اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية، العربية، «ة يف األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا احلي

رين أن حيترمونا وحنن مل حنترم كيف نطلب من اآلخ: ، ونسأل»الروسية، الصينية
رة عن ذاتيتنا الثقافية وطابع أمتنا؟أنفسنا وهويتنا ولغتنا املعب  

 األجنبية مقتصرا على استعمال هذه األخرية ملصلحةومل يكن هذا االحنسار للعربية 
فقط، وإمنا كان مثة احنسار آخر هلا يف أجهزة اإلعالم اليت تستعمل العامية يف األعم 

عرض ذ بالعامية، ويف املسلسالت التلفزية اليت تغلب يف براجمها، ويف املسرحيات اليت تنفَّاأل
  .ة بالعامية يف أغلب األحيانيمدروس يف العملية التعليمية التعلبالعامية، ويف شرح ال
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وهذه املمارسات كلها حتدث يف جومن اإلمهال، وت راألمور تتطور كما ك 
، وهذا اإلمهال يعين يف ي وال قرار مضاددقرار تعريبٍ جِكتب هلا، فليس هناك 

احلقيقة استمرار التخلف والتبعية واألمية، ذلك ألن كل قرار يستهدف التقدم 
ل يف سياسة ا مع قرار التعريب، فمضمون القرارين واحد يتمثَّوالتطور يتساوى منطقي

 حال غياب سلْطة هلا نفوذ على قومية ختطط ملستقبل عريب، ولن يتم أي إصالح يف
 على تبين اإلصالح اإلقليميةولن جترؤ السلطات اخلاضعة ملنطق «الصعيد القومي 

العربية على اعتماد  االزدواجية السياسية، فهي حتافظ يف دساتريها ألا تعتمد
الفصيحة لتكسب قدرا من الشرعية أمام مجاهريها، وتفسح يف اال لنشر لسان 

العامية لتضمن لتحقيق قدر من التحديث أمام اآلخرين، وتترك احلرية للهجات أجنيب 
  .)٤(» الداخلي على حد تعبري الباحث املغريب عبد اهللا العرويقدرا من االستقالل

ومن املالحظ على الصعيد العاملي أن أمما متعددة اعتمدت لغتها األم يف شؤون 
 فها هي ذي .العربية يف مسرية احلضارة البشرية ومل تكن للغاا عراقة لغتنا ،حياا

إخل تدرس بلغاا الوطنية، وها هو ... فيتنام ورومانيا وبلغاريا وفنلندا واليونانكوريا و
 املظهرذا الكيان الصهيوين يعيد لغة ميتة منذ ألفي سنة على احلياة، وتبقى العربية ذات 

 عن االستعمال يف أغلب جامعات احلضاري ولغة القرآن الكرمي مستبعدةً ومعزولةً
لم هذا التردد واإلمهال : وطننا العريب ومؤسساته العلمية، وهذا ما يدعونا إىل السؤال

  ؟عواملهاوالتسويف؟ أما آن هلذا املوضوع أن حيسم؟ وأين تكمن املشكلة؟ وما 

  :وإذا حاولنا رصد بعض أبعاد هذا الواقع ألفينا أن من هذه األبعاد

 إن التسويف ال حيسمه إال قرار سياسي، :يف إصدار القرار السياسي التلكؤ - ١
 فقد ربطت سورية بني اإلميان مبكانة لغتها األم .ولنتخذ من التجربة السورية مثاالً

وقدرا على مواكبة روح العصر واستيعاب معطياته وتقاناته، وبني تنفيذ هذا اإلميان 
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معية منذ أن افتتحت اجلامعة السورية يف عام ممارسة وسلوكًا وأداًء يف الكليات اجلا
ان بعارف العام يف املفوضية العليا إمدير امل» بونور« وقد أشاد السيد ؛١٩١٩

ذا املنحى، فها هو ذا يقول خماطبا أساتذة اجلامعة السورية يف االنتداب الفرنسي 
 للتدريس، بل كونوا لستم خمطئني يف اختياركم اللغة العربية«: احتفال أُعد باجلامعة

 غري صاحلة واثقني أنكم أحسنتم صنعا باختيارها، فإن من يزعمون أن اللغة العربية
أ مبني، فالتاريخ يثبت أن لغة للتعبري عن مصطلحات العلم احلاضر هم على خط

اد كسائر اللغات األخرى غنيةٌ باشتقاقها، وكافيةٌ بكثرة تراكيبها للتعبري عن الض
 تربط تلك األفكار، وأن فالسفة العرب يتدة واالرتباطات احلديثة الاألفكار اجلدي

طاليس متكنوا من نقل العلوم رن التاسع إىل لغتهم رسائل أرسطوحينما نقلوا  يف الق
إىل لغتهم كما يف عهد ابن سينا والغزايل وابن رشد، فما ينكر أحد واحلال هذه أن 

عبري عن األفكار العلمية احلديثة، ترى وللاللغة العربية صاحلة ملماشاة اللغات األخ
واعلموا أن اندفاعكم إىل إجياد مؤسسة علمية كبرية عربية اللسان هو على ما أرى 

البديعة اليت حنن مدينون هلا  فظلوا حمافظني على هذه األداة ،أكرب دليل على حذاقتكم
  .» ا الفكر البشريى من األعمال الباهرة وبعدد من األشكال اجلميلة اليت جتلَّبكثرة

أمتىن أال تضيعوا هذا االحترام املقدر للغتكم، ألن من يدافع عن «: ويتابع قائالً
لغته يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن حلمه ودمه وإنكم تفهمتم هذا 

  .)٥(»األمر جيدا

 يعتمدها أصحاب ،ولو غدا التعريب قضيةً سياسية يف الدول العربية األخرى
 ملا بقي ، السياسي انسجاما مع تطلعات اجلماهري الشعبية كما فعلت سوريةالقرار

را، على أن يتحول اختاذ القرار إىل واقع ملموس ال دعوة نظرية ومحاسة التعريب متعثِّ
 ما يقرب من قبليف اخلطب السياسية، وإا ملفارقة عجيبة أن تبدأ سورية بالتعريب 

ها بكل جناح واقتدار، يف الوقت الذي نسمع ها طريقَ التعريب فيت مسريةُقرن، وشقَّ
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ا يف بعض جامعات وطننا العريب تشكِّفيه حاليك يف قدرة لغتنا على استيعاب ا أصوات
علوم العصر وتقاناته، وتدعو إىل استعمال اللغات األجنبية مكان العربية يف ميادين 

ن األمم صغريها وكبريها ال  متجاهلة أ،اهلندسة والطب والعلوم البحتة والتطبيقية
  .الً يف لغتها القوميةتتخلى عن هويتها وعنوان شخصيتها ورمز كياا متمثِّ

 السياسة اللغوية يغيب التخطيط اللغوي  ومع غياب:طيط اللغويخ غياب الت-٢
م كنا نتمىن على منظمتنا كَالذي يوضع يف ضوء تلك السياسات واالستراتيجيات، ولَ

 والثقافة والعلوم لو وضعت خطة لغوية على غرار اخلطة الشاملة للثقافة العربية للتربية
العربية، وعلى غرار استراتيجية تطوير التربية العربية، واستراتيجية تعليم الكبار وحمو 

  .األمية، واستراتيجية العلوم والتقانة، أو أن يقوم بوضعها احتاد اامع اللغوية العربية
قة يف موضوع التعريب، فقد كانت سباقة أيضا يف وضع وكما كانت سورية سبا

/ ١/ ٢٦تاريخ / ٤/خطة عمل وطنية للتمكني للغة العربية بناء على القرار اجلمهوري رقم 
  .، وكان يل شرف رئاسة اللجنة اليت قامت بوضع خطة العمل الوطنية للتمكني٢٠٠٧
 عامل التقانة  مثة تدفق كبري يف مصطلحات: التأخر يف وضع املصطلحات-٣

واملعلوماتية، وتفجر معريف متسارع مل تتمكن منظماتنا وجمامعنا اللغوية واحتاداتنا 
 حىت إذا ما وضع ، األمر أدى إىل شيوع املصطلح األجنيب وهذااملتخصصة من مواكبته،

البديل العريب، كان مثة عزوف عنه واستمرار يف استعمال املصطلح األجنيب، وهذا يلقي 
 وعلى الشركات واجلهات ،ة يف الدول العربيةولية على عاتق الوزارات املعنيباملسؤ

 قبل عرض الكلمات ،املستوردة اليت تسمح بدخول السلع واألجهزة والربجميات وحنوها
األجنبية على جمامع اللغة على حنو ما تقوم به بعض الدول اليت حتترم لغاا وحتافظ على 

باملسؤولية أيضا على عاتق جامعاتنا وجمامعنا اللغوية اليت تتأخر نقائها كفرنسا، كما يلقي 
 العربية البديلة، وال بد من اإلشارة إىل أن العربة ليست يف وضع يف وضع املصطلحات

 متخصصة، وإمنا العربة يف االستعمال يف مناحي ووضعها يف معاجم وتوليدها املصطلحات
  . يف االستعمالا الناس وتغدو مألوفة ليستعملهاحلياة ومراحل التعليم ومراكز البحوث
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نظرة  من يلقِ : تشتت اجلهود وعدم التنسيق بني العاملني يف امليدان اللغوي-٤
ا بعضها فردي، ذلت، بعلى واقع اخلريطة اللغوية يف الوطن العريب جيد أن هناك جهود

ه مؤسسات وبعضها مجاعي، بعضها قامت به مؤسسات خاصة، وبعضها اآلخر قامت ب
د ما ومن هذه اجلهو. ما قامت به اجلامعاتقومية، منها ما قامت به جمامع لغوية، ومنها 

مام أوإن تنوع هذه اجلهود يرسم .  قامت ا هيئات أجنبيةمتَّ يف الوطن العريب، ومنها ما
ل تكامل اجلهود املرء خريطة زاخرة للخطوط، ولكنها خطوط متداخلة ومتشابكة، متثِّ

وتقاطعها وتواصلها وانقطاعها، إقليميتها وقوميتها، مشكالا اجلزئية ومشكالا الكلية، 
  .)٦(اتساعها وضيقها، حذرها وتلكؤها واندفاعها حىت ليتعذر أن تدي إىل الوحدة بينها

تلك هي صورة خلريطة التعريب كما رمسها أستاذنا املرحوم الدكتور شكري 
ا وحنن يف العقد األول من ات من القرن املاضي، وهي الصورة نفسهيثمانينفيصل يف ال
جهود مشتتة، وغياب يف التنسيق، ولقد قاد : ، ال بل زادت الصورة قتامةًاأللف الثالث

ا أن جيهل بلد ما جيري يف البلد اآلخر، هذا التشتت إىل نوع من اجلهالة حىت غدا طبيعي
  . أو ترجم يف جامعات أخرىوأال تعرف جامعة ما قد نفذ

قدت  ما أكثر الندوات واملؤمترات اليت ع: عدم اجلدية يف متابعة التنفيذ-٥
وما أكثر التوصيات ! وما أكثر التوصيات اليت خلصت إليها! ملعاجلة القضايا اللغوية

! ذ من تلك التوصياتفِّوما أقل ما ن! اليت تكررت بني مؤمتر وآخر وندوة وأخرى
 من يتابع التنفيذ على أرض الواقع، فال جلان للمتابعة، وال مسؤول يتابع، وال وليس مثة

  !إلزامية للجهات املعنية، فتوصيات اامع اللغوية وقراراا غري ملزمة ويا لألسف
 إن اإلحساس العايل باالنتماء القومي يف ظالل العوملة جييء يف : فتور االنتماء-٦

تر هذا االنتماء وضعف يتحلل اإلنسان من قيمه ويتخلى عن مقدمة منظومة القيم، وإذا ف
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كثري من دعائم إنسانيته إىل جانب ختليه عن قوميته، والتحلل من االنتماء سلسلة مىت 
بدأت تالحقت تاثرياا ومضاعفاا، والنتيجة واحدة هي أن خيسر اإلنسان نفسه، 

  .وختسر األمة هويتها
 الصعاب، ذلك أن التريث يف حسم موضوع إن عمق االنتماء إىل األمة يذلل

كياين ألمتنا يتعلق ويتها وانتمائها وحضارا وعقيدا أمر يستلزم اإلميان 
واإلحساس العايل باملسؤولية واإلقدام، ورحم اهللا حممد عبد الكرمي اخلطايب الذي 

: مفأجا» فلننتظر حىت تكون لدينا أسلحة«: قال له بعض رفاقه عندما أعلن ثورته
حتولوا إىل جماهدين تأتكم األسلحة، والسالح األول هو أن تؤمنوا بالواجب «

  .»وضرورة القيام به
 يف العملية التعليمية التعلمية أو يف  إنْ، األداء اللغوينتعرف واقعولو رحنا 

خارجها لوجدنا أن مثة شكوى من الضعف يف األداء اللغوي من جهة، وحماصرة 
  :للعربية الفصيحة من جهة أخرى، ومن مظاهر هذه الشكوىالعامية واألجنبية 

 التعليمية  يف العملية إنْ،عمال العربية السليمة إعراض سواد الناس عن است- ١
 يف خمتلف لفاظ األجنبية واجلنوح إىل استعمال العامية واألالتعلمية أو يف خارجها،
لعامية على احملال  ظاهرة إطالق التسميات األجنبية واجماالت احلياة، وتفاقم

التجارية ويف العالمات التجارية على املنتجات الوطنية وعلى املصانع واملعامل 
 ويف اإلعالنات اليت توضع يف ،واملطاعم والفنادق واملقاهي والشركات والنوادي

الشوارع واحملال العامة أو اليت تبث عرب وسائل اإلعالم، ويف املطويات والنشرات 
إخل، إذ إن العامية اهلجينة تسري كالنار يف اهلشيم على ...فتاتواإلعالنات والال

إخل...ية واملسرحياتي الربامج يف املسلسالت التلفزملسان بعض املذيعني ومقد.  
كثرة األخطاء اللغوية اليت يرتكبها املتعلمون واملعلمون يف داخل املدارس  - ٢

املون يف خمتلف مرافق اتمع يف واملعاهد واجلامعات، واليت يرتكبها اخلرجيون والع
  .مناشطهم اللغوية قراءة وحمادثة وكتابة
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وقد ورد يف مقدمة كتاب جامعي يس على الطلبة اإلهداء اآليتدر:  

يعرفون معىن العطاء والتضحية » اللذين«وأهدي هذا العمل املتواضع إىل «
  .»م«والدي ووالديت ومن تشبه 

اء املعذرة ألم كانوا وللقر ،»يناصروه«احلق و» يعرفوا«اللذين وإىل 
  .»مأكثر مما قد» ينتظروا«

 القصور يف عملية التعبري اللغوي، ويتبدى هذا القصور لدى املتخرجني يف - ٣
مدارس التعليم العام واجلامعي، وذلك يف إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة، ويف 

  .إخل... وملء االستباناتإعداد حماضر اجللسات وأصول تقدمي الطلبات
 القصور يف متثل املقروء وإدراك ما وراء السطور والغايات البعيدة اليت - ٤

  فيهست فيه املعايري، واختلط الزيف باحلقيقة، ودفون يف عصر اختلَّيرمي إليها املؤلِّ
  .السم بالعسل

عم  العزوف عن القراءة احلرة لدى متعلمينا وعدم اإلقبال عليها يف األ- ٥
األغلب، وقد انتقل هذا الداء إىل املعلمني ويف جمال ختصصهم، وحنن يف عصر تتفجر 

  .فيه املعارف خالل عدة أشهر
يف الرصيد احلفظي من الشواهد الشعرية والنثرية، وقد يعجب أحدنا  الفقر - ٦

عندما يفاجأ بأن مثة من حيمل اإلجازة يف العربية، وال حيفظ شواهد شعرية من العصور 
 على الرغم من أمهية حفظ الشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي ،األدبية

  .الشريف والشعر القدمي يف إغناء التعبري، وتقومي القلم واللسان من االعوجاج والزلل
ن بعض املتخرجني من البحث يف املعاجم عن كثري من الكلمات مما  عدم متكُّ- ٧

  . يف كفاياميدل على نقصٍ

ور يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت، على أن التعلم الذايت هو  القص- ٨
  .أساس للتعلم املستمر
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  : إليهمؤثرة يف هذا الوضع اللغوي ومؤديةومن العوامل اليت رأى الباحثون أا 
  : يف العملية التعليمية التعلمية- أ
كتساب اللغة بصورة  قلة االهتمام بالطفولة املبكرة على أا املرحلة الذهبية ال- ١

  .رت البيئة املشجعة والسليمةفَّعفوية إذا تو
  . ضبابية أهداف تعليم اللغة يف أذهان القائمني على تعليمها- ٢
  . اخللل يف حمتوى املناهج والبعد بينه وبني لغة احلياة النابضة الزاخرة- ٣
  القصور يف ضبط الكتب كافة بالشكل يف مرحلة التعليم األساسي، وما- ٤

  .خيشى منه اللبس يف املراحل التالية
  . جفاف القواعد النحوية وكثرة التأويالت منها والفصل بني النحو واملعاين غالبا-٥
  .ر القدوة احلسنة من املعلمني كافة يف التحدث بالفصيحةفّ قلة تو- ٦
  . قلة تشذيب إجابات املتعلمني بالعامية وعدم إسباغ ثوب الفصيحة عليها- ٧
  .ملناشط اللغوية اليت ميارسها املتعلمون بالفصيحة قلة ا- ٨
  . القصور يف طرائق تعليم اللغة وتعلمها وغلبة الطرائق التلقينية اإللقائية- ٩
  . القصور يف استعمال التقنيات التربوية يف العملية التعليمية التعلمية-١٠
لعليا من فهم القصور يف أساليب التقومي املوضوعية لقياس املهارات العقلية ا -١١

  ...ل واستيعاب ونقد وتقومي وتفاعلومتثُ
١٢-سني ضعف إعداد املدر.  
١٣-ة ندرة كتب املطالعة احلر.  
  . سوء اختيار الكتب املدرسية-١٤
  . العزلة بني فروع اللغة واملواد األدبية والعلمية األخرى-١٥
هم من اللغة لكثرة األمر نفر بعضوهذا  اللغويني املتشددين، لدى مجود اللغة -١٦

  .ما يقال هلم هذا خطأ



  حممود السيد.  د-اللغة العربية بني الواقع واملرجتى 
  

 

٩٤٧

  : يف البيئة اخلارجية- ب

ر القدوة احلسنة يف البيت يف استعمال العربية واالهتمام ا من األهل فّ عدم تو-١
  .بسبب وجود نسبة من األميني من جهة وقلة الوعي اللغوي لدى األغلبية من جهة أخرى

ألجنبية لدى شرحية من األهلني  التصاغر جتاه الثقافة اة اإلحساس بعقد- ٢
  .والتباهي لديها بدراسة أبنائها اللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة على حساب العربية

  . سريورةُ العامية يف البيت والشارع والباحة وانتشارها يف خمتلف املناشط احلياتية-٣

تات وعلى اللغوية وبالعامية يف اإلعالنات والالف الكتابة الزاخرة باألغالط -٤
  ...واجهات احملال

٥ -ر ناشئتنا أمام املسلسالت التلفزية ساعات، وهي تبث بالعامية، وأمام  تسم
  .ثلت بالعامية أيضاخرجت ومالعروض املسرحية وقد أُ

٦-هة إىل األطفال بالعربية املبسطة قلة الربامج التلفزية املوج.  

  .ل، وحتمل الطابع العريب قلة الصناعات الثقافية املوجهة إىل األطفا-٧

 وجود األخطاء اللغوية يف بعض القرارات والبالغات الصادرة عن بعض -٨
  .اجلهات الرمسية، ويف املراسالت بني دوائر الدولة ومؤسساا

  املرجتى

فنا الواقع اللغوي والتحديات اليت تواجهها لغتنا العربية، كان علينا أن بعد أن تعر
  :سري، ومنهانضع بعض الصوى على امل

 ألسباب الً وحمبة ومحايةغرس االعتزاز بلغتنا األم يف نفوس أبناء األمة انتماًء ومتثُّ -١
من «: للثعاليب» فقه اللغة وسر العربية«ا ما ورد يف دينية وقومية ووطنية وحضارية، ومجيل جد

أحب ، ومن أحب النيب العريب أحب العرب، ومن أحب اهللا أحب رسوله املصطفى 
االعرب أحب اللغة العربية، ومن أحب العربية ع ف مهته إليها، وثابر عليها، وصرين«.  
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 :ومجيل أيًضا قول شاعرنا العريب

 كي أبقى على صلة    إين أحبك  
  

 باهللا، باألرض، بالتاريخ، بـالزمن      
  

 أنت البالد اليت تعطي هويتـها     
  

 من ال حيبك يبقى دومنـا وطـن         
  

:  السيد الرئيس بشار األسد يف خطاب القسم عندما يقولولكم هي سامية دعوة
عندما تضعف اللغة العربية، من السهل أن يضعف أي ارتباط آخر لنا سواء بالنسبة «

 باللغة، وجيب إيالء بالنسبة للدين، فهذه األمور ترتبط للقومية، أوبالنسبة أو للوطن، 
تنا كل اهتمامنا ورعايتنا كي تعيش معنا اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهوي

يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا، كائنا حيا ينمو ويتطور ويزدهر، ويكون يف املكانة اليت 
يستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على االندماج يف سياق التطور 

ن أدوات التحديث ودرعا العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات، ولتصبح أداة م
  .»متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا

لقد أعطينا يف سورية اللغة العربية كل االهتمام، وتبوأت موقعا «: ويتابع قائالً
ومطلوب منا اليوم استكمال جهودنا للنهوض . رفيعا يف حياتنا الثقافية منذ وقت مبكر

ما يف هذه املرحلة اليت يتعرض فيها وجودنا القومي حملاوالت طمس هويته ا، وال سي
  .»ومكانته، والذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك ذا الوجود ذاته

وجيب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعلم والتواصل «
  .»ز إضايف لتمكينها واالرتقاء الغة العربية، بل حمفِّاحلضاري مع اآلخرين ليس بديالً عن ال

 وضع سياسة لغوية واضحة على الصعيد القومي، وإصدار القرار السياسي -٢
الدول العربية تنص على أن اللغة العربية  ما دامت دساتري الالزم لتطبيق هذه السياسة

ساهل يف هذا اال إمنا هو هي اللغة الرمسية املعتمدة يف هذه الدول، وبذلك يكون أي ت
وإن التسويف . على مجيع الصعدرة لغته األم اء على حقوق الشعب العريب يف سريواعتد
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يف تطبيق التعريب يف جامعاتنا ومعاهدنا ال حيسمه إال قرار سياسي، ولنتخذ من جتارب 
ت األمم األخرى معلما نستهدي به يف مسريتنا، فها هي ذي جامعة الفيتناميني كان

 أمره» هوشي مينة«تستعمل اللغة الفيتنامية يف تدريس العلوم كلها، وعندما أصدر 
أن الفرنسة للمجتمع الفيتنامي دامت أكثر من مثانني سنة، طلب ، مع  الشاملةبالفتنمة

ة الدراسات الطبية عملية منيف هانوي مقابلته ليخربوه بأن فتأساتذة كلية الطب 
ل، ية الطب وطلبتها للغة الفيتنامية، وطلبوا إليه العدومستحيلة بسبب جهل أساتذة كل
 هلم ة على كلية الطب، واستمع القائد الفيتناميمنعن قراره أو إمهال تطبيق الفت

يسمح لكم بالتدريس باللغة : ساعات، مث حسم املوقف يف اية املقابلة قائالً هلم
لمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية الفرنسية بصورة استثنائية هذه السنة فقط، مع ضرورة تع

 على أن جتري االمتحانات يف سائر املستويات ،الوطنية يف خالل أشهر الدراسة التسعة
  .)٧(يف اية السنة باللغة الفيتنامية، مث تستأنف الدراسة يف السنة املقبلة باللغة الفيتنامية

 اللغوية العربية ا احتاد اامع  ينهض وضع خطة لغوية على الصعيد القومي-٣
بالتنسيق والتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على أا إحدى اجلهات 
املختصة يف جامعة الدول العربية، على أن تستأنس ا الدول العربية يف وضع خططها 

اليت الوطنية، وميكن االستئناس يف هذا اال خبطة العمل الوطنية للتمكني للغة العربية 
 فيها توزيع األدوار على مجيع جرىوضعتها جلنة التمكني للغة العربية يف سورية، واليت 

لب إليها يف أن تقوم كل جهة بتنفيذ ما طُ بغية العمل على ،اجلهات املسؤولة يف اتمع
  .هذه اخلطة تنقيةً للبيئة اللغوية من التلوث، وحفاظًا على السالمة اللغوية

ية على املستوى القومي ملعاجلة مشكالت تعليم اللغة  وضع خريطة حبث-٤
 وتعلمها باألساليب العلمية والتجارب امليدانية، وكفانا االعتماد على العربية

 متاالجتهادات الشخصية واالنطباعات الذاتية يف معاجلة مشكالتنا اللغوية، على أن ي
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، وبالتنسيق مع احتاد »األلكسو«علوم التنفيذ بإشراف املنظمة العربية للتربية والثقافة وال
  .اامع اللغوية العربية واحتاد اجلامعات العربية

 لت يف بعض دولنا العربية تفعيل اجلمعيات اخلاصة واألهلية اليت شكِّ-٥
 التبصري اللغويحلماية اللغة العربية ودعمها ببعض ما حتتاج إليه لتأدية رسالتها يف 

  . من التلوث اللغوي من جهة ثانيةمن جهة، ويف تنقية البيئة
 العمل احلثيث على زيادة احملتوى الرقمي العريب على الشابكة -٦

نظرا لتزايد أمهية اللغة يف جمتمع املعرفة ويف االقتصاد القائم على » اإلنترنت«
 على أن تقوم وزارات التعليم العايل والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات ،املعرفة

  .تصاالت واجلمعيات املعنية يف تنفيذ هذا املسعىالثقافة واال
  تعزيز دور جمامع اللغة العربية يف وطننا العريب يف تعريب العلوم والتقانة-٧

ونشر إجنازاا وتعميمها على مجيع قطاعات التنمية، على أن تكون قرارات اامع 
دة النظر يف قوانني هذه ملزمة جلميع اجلهات املعنية، ولن يتم هذا التوجه إال بإعا
  .اامع لتغدو مساعدة على التنفيذ مبوجب نصوص موادها

 إيالء األمهية الستعمال اللغة العربية السليمة يف اإلعالم العريب ويف -٨
ومن يلقِ نظرة عابرة على واقع .  واحملاكاةالتبصري نظرا ألمهية ذلك يف اإلعالن

ا لألسف ويإعالمنا العريب جيد أنه واقع مر!  
وما حتفل به ! إذ إن ما تبثه القنوات الفضائية العربية وما أكثر هذه القنوات

إمنا ينأى ذلك كله ! عم األغلباإلعالنات وما أتفه ما تضمنته هذه اإلعالنات يف األ
عن استعمال اللغة العربية السليمة يف معظمه من جهة، ويمن عليه اللهجات العامية 

 بالقيم املنافية ألصالة األمة، إذ إنه يعمل على تسطيح الثقافة من جهة أخرى، ويزخر
وهشاشتها من جهة ثالثة عندما يعزز قيم االستهالك والتفكري اخلرايف، ويستثري 

  .الغرائز والشهوات، وميجد العنف، وينظر إىل الدنيا على أا مسألة حظوظ
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 ألن نسبة ما ألخرى تفعيل الترمجة إىل اللغة العربية ومنها إىل اللغات ا-٩
ا، وهذا ما يدعو إىل زيادة هذه النسبة يال ضئيلةٌ جددعم مراكز بترجم يف هذا ا

الترمجة ومنظماا على نطاق الساحة العربية، ووضع اإلمكانات الالزمة من أمور مادية 
يئة أطر بشرية قادرة وكفيذه املهمة خدمةً لعملية التعريب، وحبذا لو ة للقيام متو ي

دعم املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية 
ة على الصعيد القوميوالثقافة والعلوم على أنه اجلهة املعني.  

 تعزيز حتقيق التراث العلمي العريب وكشف النقاب عن املخطوطات - ١٠
إن يف خارجه كاملتحف الربيطاين يف  إن يف داخل الوطن العريب والعلمية العربية،

لندن، واملكتبة األهلية بباريس، واألسكوريال يف إسبانيا، واملكتبة السليمانية يف 
  العريبوتكليف الباحثني يف الدراسات العليا يف معهد التراث العلمي. إخل...إستانبول

  .يف جامعة حلب بسورية القيام بدور فعال يف هذا اال

 على كامل والتنسيق بني اجلهات العاملة يف ميدان التعريبوجوب الت - ١١
نطاق الوطن العريب حرصا على اجلهود املبذولة، وتوحيدا للرؤية الفكرية، وجتنبا 

  .لتكرار التوصيات من غري تنفيذ هلا

وهي أن تتكون عادات ال ندعو، ، وما نز مثة أمنية طاملا دعونا إىل حتقيقها- ١٢
  املرُءينا، حبيث يغدو الكتاب الصديق الصدوق الذي ال ميلُّ لدى مواطنالقراءة

ا مصاحبته، ويغدو مرافقًا لكل منا يف حلّه وترحاله، ألن يف القراءة غذاًء للعقول وطب
  :للنفوس، ولقد قال شاعرنا العريب

 كتايب فيه بستاين وروحـي    
  

       نفـسي والنـدمي ومنه مسري 
  

   جيالسين وكل الناس حرب 
  

  إذا عرت اهلمـوم    ويسليين  
  

    صـفحت حيي يل تصفحيويه 
  

       الناس إن فقد الكـرمي كرام 
  

ـ      إذا اعوجت علي طريق ق
  

 ـومي فلي فيه طريق مستقيم      
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والقراءة املطلوبة هنا ليست قراءة ما بني السطور وإمنا هي قراءة ما وراء السطور 
ز بني  والتقومي واالصطفاء، قراءة متيوإدراك الغايات البعيدة، إا قراءة التفكري والنقد

  :الزيف واحلقيقة ألننا يف عصر اختلط فيه الزيف باحلقيقة والسم بالعسل
 حىت تراءى لنا ذلُّ النفوس تقًى     

  

 واجلنب عقالً، وسوُء اخللقِ كالشيم      
  

ويتحمل املعلمون كما يتحمل األهل مسؤولية كبريةً يف غرس الشغف بالقراءة يف 
  .ناءنفوس األب

 على أال يكون هذا  ضرورة العناية باكتساب اللغات األجنبية وإِتقانِها،- ١٣
ا أن يتقن ناشئتنا لغتهم األم، وأن االكتساب على حساب لغتنا األم، ولكن مجيل جد

  :ويف تراثنا دعوة إىل هذا املنحى. روح العصرل مماشاةًيتقنوا لغة أجنبية أو أكثر 
 فعهبقدر لغات املرء يكثر ن    

  

 وتلك له عند الشدائد أعوانُ      
  

 فبادر إىل حفظ اللغات مسارعا 
  

 فكلُّ لسان باحلقيقة إنـسانُ      
  

، ومن  تذليل صعوبات األداء اللغوي يف عملييت اإلرسال واالستقبال- ١٤
صعوبات االستقبال عدم معرفة املستمع أو القارئ باملعىن الذي يتحدث عنه الكاتب 

باملوضوع أو الخنفاض رصيده املعريف، وعدم معرفتهما بالرموز أو املتكلم جلهله 
 وقلة تدريبهما على إدراك وظائف الكلمات يف اجلمل، وعدم ،واملصطلحات املستعملة

  .محاستهما لبذل اجلهد يف القراءة أو االستماع وعدم الدقة يف االستنتاج

اتب وعدم اختيار ومن صعوبات اإلرسال عدم وضوح املعىن يف ذهن املتكلم أو الك
 والتعقيد الذي حيدث يف تركيب ، يف عرض الفكرالرموز الدالة على املعاين، واإلجياز املخلُّ

  .اجلمل من حيث التقدمي والتأخري، والفصل بني األمور املتالزمة، واملغاالة يف الرمزية

  وعدم االقتصار على الطرائق املباشرة، إذ إن تنويع طرائق األداء اللغوي،- ١٥
  .للطريقة غري املباشرة تأثريا يف النفس أكثر بكثري من الطرائق املباشرة


