
  

  
  
  

  دور املسؤولني يف نشر اللغة العربية 
  يف مؤسسام وتنميتها

  
  )∗(حممود السيد. د

  

، مث نقف على الًحناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم املسؤولية أو
واملسؤولني يف  ،دور املسؤولني الرمسيني يف نشر اللغة العربية يف مؤسسام

  .ذلك النشر والتنميةاجلمعيات األهلية واتمع املدين يف 

  مفهوم املسؤولية -الًأو

، واملسؤول هو اسم مفعول »مسؤول«املسؤولية لغةً هي مصدر صناعي من 

تقع عليه عمل  وهو ذو املسؤولية، فاملسؤول من رجال الدولة هو املنوط به
أنا بريٌء : مسؤوليته، واملسؤولية هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فيقال

ولية هذا العمل، واملسؤولية من الناحية األخالقية هي التزام الشخص مبا من مسؤ
االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع : ، وهي من الناحية القانونيةالًأو عم الًيصدر عنه قو
  )١(.لقانون اعلى غريك طبقً
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  .٤٧٦م ص١٩٨٥ ه١٤٠٦وزارة التربية السورية  -املعجم املدرسي -حممد أبو حرب) ١(



  )١(اجلزء ) ٨٦(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وإذا كان املسؤول هو املنوط به عمل يف جمال معني تقع عليه مسؤوليته، ويتحمل 
أفراده،  بأفراده كلِّهم،إن املسؤولية جتاه اللغة العربية إمنا هي مسؤولية اتمع تبعاته، ف

، مادامت اللغة العربية هي اللغة األم املوحدة واملوحدة بأبنائها مجيعاومسؤولية األمة 
على الصعيد القومي، وعلى أبناء األمة كافة أن يكونوا بررة بأمهم، أوفياء هلا، حافظني 

  .ومدافعني عن حدودها وحرمتهاعهدها، 
منا راعٍ ومسؤول عـن   الًوإذا كان احلديث النبوي الشريف ينص على أن ك

احلاكم جتاه كل فرد من رعيته، فإن النهوض باللغة األم واالرتقاء ا  رعيته، مسؤوليةَ
هي مسؤولية مجاعية، وال ميكن أن يكون ذلك االرتقاء ملقى على كاهل جهة معينـة  

مسؤولية جمامع اللغة واجلامعات، ووزارات التربية، «ا، إنه مسؤولية جمتمعية دون غريه
واإلعالم، واملنظمات الثقافية، واالحتادات والنقابات، وخطباء املسـاجد والكنـائس،   
ومسؤولية وجهاء النخبة وبسطاء العامة، ومسؤولية الناشر والشاعر والعامل والكاتب 

ن اللغة األم هي اليت ترعى كل ناطق ا، وكأنـه  والطالب، ذلك أل والقارئ واملدرس
بصـرامة   اطفلها الوحيد واألثري، تزهر وتنمو إن مترد عليها شعراؤها، وال تضيق ذرع

  )٢(.»وال حترم النخبة من متيزهاجتاوزها،  علمائها، وتغفر للعامة
 وملا كانت اللغة تشتمل على الكلمات والبىن واألمناط، وكان الفهم الدقيق

كان  ،لمعاين اليت حتملها تلك املفردات والقوالب اللغوية يتوقف على سالمتها اللغويةل
على محلة األقالم أن يدركوا حجم األمانة واملسؤولية املنوطة م جتاه أبناء أمتهم، من 
حيث احلرص على الغذاء الفكري املقدم بلغة سليمة، ولكم يساقط يف أمساعنا 

محلة األقالم عن أمانة القلم الذي أقسم اهللا به، وكان الكثري من احنرافات بعض 
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عليهم أن يتسلحوا بالغىن الثقايف والزاد الفكري والثروة اخللقية اليت تتيح هلم أن 
  )٣(.حلمل هذه األمانة الثقيلة الًيكونوا أه

وإذا كانت اللغة العربية هي الرباط الذي جيمع بني أبناء األمة العربية الواحدة يف 
، هو حلم الكثريين من أبناء فهما دقيقًا، وفهمها افإن معرفتها أيض ،يمها املتعددةأقال

االعريب من قبلُ، وظلَّ حمافظً الدول اإلسالمية غري العربية، اليت التزم معظمها احلرف 
ومثة تاريخ مشترك للعالقة . عليه حىت الوقت احلاضر، بسبب كتابة القرآن الكرمي به

عرب وأبناء الدول اإلسالمية، وإن توفري وسائل تعليم اللغة العربية هلؤالء الثقافية بني ال
يسهم أميا إسهام يف تعف الثقافة العربية والتفاعل معهار.  

  اللغة حمور الثقافة - اثانًي
إن التنمية الشاملة واملستدامة تستدعي املشاركة على كل املستويات، وإن أي 

حلياة لتحقيق مستقبل مشترك هلا، البد هلا أن تأخذ سياسة ترمي إىل حتديد مسرية ا
العوامل واألبعاد االجتماعية والثقافية باحلسبان، وجتيء اللغة يف مقدمة هذه العوامل، إذ 

  .ا يتم التقارب بني قطاعات اتمع الواحد، ويتقارب بعضها من بعضها اآلخر
تمع وليس السياسة، وهي وجتدر اإلشارة إىل أن الثقافة هي اليت حتدد تقدم ا

 ال ،جوهر العملية التنموية وحمورها، على أن تكون هذه الثقافة إجيابية عقالنية تقدمية
ثقافة «جامدة سلبية منغلقة ومؤمنة بالسحر واخلرافات والتعصب والتزمت، ذلك ألن 

ويسعى إىل التنمية حتتاج إىل عقل منفتح غري متعصب، ونقدي يقبل االختالف، 
ق على أسس مقبولة عقلية وعقالنية، فنحن حمتاجون إىل تفتح فكري، وروح االتفا

  )٤(.»نقدية، وإىل فكر حيارب اإلحباط يف أنفسنا أو الذي يف نفوس بعضنا
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فإن هلا  على بعض وإذا كان للعوملة جانب مضيء يف انفتاح الثقافات بعضها
اجانب ذات قطبية واحدة ولغة  يتجلى يف هيمنة ثقافة األقوياء، وفرض ثقافة امظلم

كان على أبناء األمة «ومن هنا . واحدة على ثقافات الشعوب األخرى ولغاا الوطنية
العربية مقاومة ثقافة االختراق، ومحاية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من االحنالل 

ائل العلم تأثري موجات الغزو الثقايف الذي ميارس علينا وعلى العامل أمجع بوسبوالتالشي 

  )٥(.»)التكنولوجيا(والتقانة 

والثقافة اليت تقتضيها املرحلة اليت نعيش فيها يف ظل العوملة هي الثقافة العلمية، 
ثقافة االنطالق اليت ترتكز على العقل والتجربة واحلرية والقيم اإلنسانية واليت تنطوي «

اإلبداع، ورفض مجيع على قيم احلق واخلري واجلمال، ثقافة اإلميان بقيمة العمل و
مظاهر الترف واإلسراف واالستهالك والتملك والتزلف واالستكبار والغش واخلداع 

  )٦(.»والفساد والتعصب والواسطة واحملسوبية
تنموية،  وإذا كان اتمع العريب ينشد من أجل حتقيق التنمية املستدامة فيه ثقافةً

مة إىل آفاق حضارية إنسانية تنطلق إىل مشهد حضاري إنساين، يسمو بأفراد األ
جديدة، فإن حمور الثقافة املنشودة إمنا هو اللغة، وما اللغة العربية إال الثقافة العربية اليت 
محلت أفانني احلضارة العربية اإلسالمية إىل العامل، والثقافة العربية اليت تسود على نطاق 

االساحة القومية ماضي الًومستقب اوحاضر.  
على أمهيته، أو على مشكلة  ،على التعليم اقبل الثقافة العربية مقتصرومل يعد مست

 اأصبح املستقبل أفقً«على تصاعد دوره وتنوع وسائل تيسريه وإشاعته، وإمنا  ،الكتاب
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اليت وصلت إىل درجة هائلة  ،التثقيفمن اإلمكانات املتعددة اليت تتعدد فيها وسائط 
سطة التلفاز على وجه اخلصوص، وظهور الدور من االنتشار اإلعالمي اجلماهريي بوا

التعقد الالفت يف  ، وكان من نتيجة)اإلنترنت(املتصاعد للمواقع الثقافية على الشابكة 
عالقات العمل الثقايف وأدوات إنتاجه أن اتسع معىن التثقيف العام ليشمل جهود 

قاف واالتصاالت وزارات التربية والتعليم والثقافة واإلعالم والشباب والعمل واألو
وتتناغم يف هذه اجلهود أدوار املؤسسات احلكومية، والقطاع اخلاص، . وغريها

وتنظيمات اتمع املدين، بالقدر الذي تتعاظم فيه مصاحل متعددة من الداخل واخلارج، 
  )٧(.»تستعني بأحدث منجزات الثورة املعلوماتية

ية، أضحت اللغة هي الوجود ويف عصرنا احلايل، عصر العلم والتقانة واملعلومات
، وبات )اإلنترنت(بثقل الوجود اللغوي على الشابكة  اذاته، وغدا هذا الوجود مرتبطً

بشدة وعلى أوسع نطاق، وباتت اللغة  امن أنا؟ ومن حنن؟ مطروح: سؤال اهلوية
من حوله، ويرى فيه اآلخرون مستوى هويته  املنظار الذي يرى فيه الفرد العامل

  .ذاتيته الثقافية يف الوقت نفسهاحلضارية و
على تقدمي الصورة الوردية عنه إىل اآلخرين، وكانت  اوإذا كان الفرد حريص

ا وأبعادها الثقافية رمسااللغة هي اليت حتمل هذه الصورة الوردية مبختلف ضرو اوحنت 
اخل، وكانت ..وموسيقى ومسرحيات ومسلسالت وكلمة مسموعة ومقروءة ومرئية

ضر، ومن احلاضر إىل هي اجلسر الذي تعرب عليه األجيال من املاضي إىل احلااللغة 
إىل أا تعمل على متتني العالقة بني أفراد اموعة البشرية، فإن  إضافةًاملستقبل، 

املسؤولية يف تقدمي الصور اإلجيابية ال تقع على عاتق فرد واحد أو جهة معينة، وإمنا هي 
  .مسؤولية اتمع كله
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  دور املسؤولني يف نشر اللغة العربية - الثًثا
غين عن البيان أن الثقافة هي حمور منظومة التنمية املستدامة، وجزء من البنية 

والثقافة يف القلب  - األساسية ألي مشروع ضوي عريب، وإن أدبيات التنمية احلديثة
لدولة أن جناح عملية التنمية يتطلب تكامل أضالع مثلث ا ترى -منها وحمورها

والقطاع اخلاص واتمع املدين، وأن أي استراتيجية للعمل الثقايف العريب البد أن 
تنطلق بدورها من إقامة شراكة بني املؤسسات الثقافية الرمسية ومبادرات القطاع 

تمع املدين ذات الصلة ااخلاص املعين أحيانبالعمل الثقايف، ومنظمات ا.  
وحده، وال  املاديالتنمية املستدامة ال تتعلق بالعامل والبد من األخذ باحلسبان أن 

وملا كانت اللغة مؤسسة . بفئة واحدة يف اتمع، وإمنا تم مبختلف شرائح اتمع
اجتماعية إنسانية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبلُ، كان االهتمام ا واحلرص 

واحدة منه، أو شرحية  عليها يقع على كاهل أبناء اتمع كافة، وليس على جهة
  .واحدة، أو مؤسسة واحدة

وطاملا قرأنا تعليقات صحفية حتمل جمامع اللغة العربية وحدها مسؤولية تردي 
 مستوى األداء اللغوي تارة، وحتمل وزارات التربية والتعليم وحدها ذلك التردي تارة

فئات اتمع كافة أن  اوفات هؤالء مجيع. أخرى، ووزارات اإلعالم وحدها تارة ثالثة
تتحمل املسؤولية، وأن املسؤولني يف القطاع الرمسي واخلاص ويف اتمع املدين 
يسهمون أميا إسهام يف النهوض باللغة يف حال التزامهم ا وإميام بدورها الوطين 

  .والقومي يف ملّ مشل أبناء األمة كافة
ع الرمسي، وجانب آخر يف وحناول فيما يلي تبيان جانب من املسؤولية يف القطا

  .اتمع املدين واجلمعيات األهلية
حيتاج النهوض باللغة إىل توعية املواطن بأمهية لسانه : اجلهود الرمسية - ١

ومل حتصل التنمية يف . الذي يتكلم به أبناء قومه، وما يقدمه اللسان من سيادة وتنمية
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ومن هنا حترص األمم . أهل البالد كل بالد العامل احلية باللسان األجنيب، وإمنا بلسان
احلية على العناية بلغاا الوطنية، وتعمل على نشرها على أوسع نطاق إن يف داخل 

وإذا وقفنا على دور بعض . موفرة لذلك مجيع اإلمكانات ،بالدها أو يف خارجها
  :يتاملسؤولني يف نشر اللغة العربية وذلك يف قطاعي التعليم واإلعالم فإننا نالحظ اآل

غين عن البيان أنه ال تنمية اقتصادية دون تنمية : املسؤولون عن التعليم - أ
بشرية، وال تنمية بشرية دون االهتمام بالتربية والتعليم، وال تقدم بالتربية والتعليم 

دون ترقية اللغة الوطنية، وال تقدم  ادون استعمال اللغة الوطنية، وال تقدم نوعي
  .م القوميةللعرب دون استعمال لغته

وإذا كان على املسؤولني عن التعليم غرس حمبة العربية واالنتماء إليها 
ا وبأجماد العروبة ماضي اواالفتخار م اوحاضروتقومي ألسنة املتعلمني وتنمية خربا ،

وقدرام على إدراك نواحي اجلمال والتناسق والنظام، وإكسام املهارات اللغوية، 
دهم على تفهم سلوك اآلخرين، وإدراك قيم األشياء وصحة وتزويدهم مبا يساع

احلكم عليها، فإم مسؤولون عن إجياد الوسائل احملققة لألهداف املرسومة للعملية 
  :ومن هذه الوسائل واإلجراءات. التعليمية التعلمية

 تنقية البيئة التعليمية التعلمية يف التعليم ما قبل اجلامعي ويف التعليم اجلامعي -١
ين دعبتوفري القدوة احلسنة من املعلمني واملدرسني األكفياء املُ ،من التلوث اللغوي

اإعداد الًواملؤهلني تأهي اجيد واملدربني باستمرار على املستجدات، على أن اراقي ،
خيصص حيز من دورات التدريب املستمر للمعلمني واملدرسني كافة للتدريب على 

  .حمادثة وكتابة وقراءة استعمال اللغة السليمة
 :غرس الشغف باللغة يف نفوس الدارسني من خالل -٢
  .هتمامات املتعلمني وحاجامواملستجيب الاختيار احملتوى املالئم النابض باحلياة  - أ
بالشكل يف املراحل األوىل، وضبط ما خيشى منه  اتقدمي احملتوى مضبوطً -ب

 .اللبس يف املراحل التالية
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ئق التدريس وحتقيق املرونة فيها واالنتقائية يف ضوء املواقف تنويع طرا -ج
  .واملستويات

  .استخدام التقانة والوسائل املعينة الشائقة واجلذابة -د
  .تنويع مصادر املعرفة -ه
  .تشجيع املواهب وتكرمي أصحاا -و
  .اإلكثار من املناشط الالصفية واملطالعة احلرة -ز
إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر  -ح

  .مدى احلياة
الوقوف على مستوى األداء بكل دقة وذلك بطريق االختبارات  -٣

 .املوضوعية
إن يف التعليم ما قبل اجلامعي  ،يف التعيني والترقية اوضع سالمة اللغة شرطً -٤

 .أو يف التعليم اجلامعي
فدين إىل اجلامعات األجنبية ترمجة رسائلهم يف املاجستري تكليف املو -٥

يف التعيني على غرار ما تقوم به  اوالدكتوراه إىل اللغة العربية، واعتبار ذلك شرطً
 .اجلامعات السورية

اشتمال الكتب املؤلفة باللغة العربية يف ميادين املعرفة والعلوم املختلفة على  -٦
هذه الكتب باللغتني األجنبية والعربية، على أن تعتمد  ثبت باملصطلحات املستعملة يف

 .هذه املصطلحات من االس املختصة لتعتمدها اامع اللغوية فيما بعد بعد دراستها
يف إشاعة  اكبري اغين عن البيان أن لإلعالم دور: املسؤولون عن اإلعالم - ب

ول براجمه الصغار الفصيحة على األلسنة مادام يدخل إىل كل بيت، ويتسمر ح
وميكن للمسؤولني عن هذا القطاع. يف األعم األغلب اوالكبار مع: 
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بث الربامج الدرامية املصوغة بعربية سهلة وواضحة، فيها روح العامية  -١
  .وثوب الفصيحة

بث الربامج املوجهة لألطفال على أن يتوفر فيها عنصر التشويق واللغة  -٢
 .املالئمة واملناسبة هلم

حلؤول دون اإلعالنات بالعامية والكلمات األجنبية، واحلرص على أن ا -٣
 .تكون بالعربية السليمة

عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملني يف اإلعالم املسموع واملقروء  -٤
 .واملرئي بغية حتسني األداء

 .تنقية األخبار والترمجات من األخطاء اللغوية -٥
 .هلة يف احلوارات واللقاءات الثقافيةاحلرص على استخدام العربية الس -٦
رصد املصطلحات اإلعالمية األجنبية، ووضع البديل العريب املناسب هلا  - ٧

الكلمة املسموعة واملرئية واملقروءة بعد ببالتعاون مع جمامع اللغة العربية، وتعميمها 
 .اعتمادها
عاصرة، بث برامج تعىن بتسليط األضواء على أمهات الكتب القدمية وامل -٨

 .وإجراء حوارات حوهلا
بث برامج تسلّط األضواء على النتاجات الفكرية ملشاهري األدباء  - ٩

 .واملفكرين ممن خدموا العربية
اإلكثار من األغاين املؤداة بالفصيحة يف القطاعني العام واخلاص ويف  - ١٠

 .اإلذاعة املسموعة واملرئية
إن التنمية الشاملة املستدامة لن : جهود اتمع املدين واجلمعيات األهلية - ٢

 وما. تتحقق إال بتفعيل اتمع املدين، ويتولد عن اتمع املدين جمتمع دميقراطي
حتققت جتربة جيدة إال كان وراءها جمتمع مدين له أفكار مستقبلية تعمل على 
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ئدة التغيري، جمتمع ينتج األفكار، ويهمه الشأن العام، ولكن ال ميكن أن تتحقق الفا
املرجوة إال بتكاتف اجلهود الرمسية وخاصة اجلهاز التنفيذي لإلدارة إىل جانب 

 .جهود اتمع املدين
إن العودة إىل توسيع االستشارة باب من أبواب املشاركة يف حتمل املسؤولية، 
بل هو باب كبري من أبواب الدميقراطية، ذلك ألن احللول احلقيقية تكون بني الناس 

فيه، ويعملون له، وال تكون احللول يف األبراج العاجية واألماكن وما يفكرون 
النخب املتعالية عن حميطها وجمتمعها، وال من تلك «املنعزلة، وال فيما ختطط له 

الفئات اليت ال حتيا مهوم اتمع، وال تكون احللول يف بطون الكتب، وال يف 
  )٨(.»الصالونات الثقافية، وإمنا يف العمل بني الناس

وتقوم اجلمعيات األهلية بدور كبري يف ترسيخ التشارك واحلرية كي تنطلق 
مكامن اإلبداع يف مناحي احلياة كافة، ونبذ القيود املفروضة على أي حراك 
اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، إال أن العالقة بني هذه اجلمعيات واجلهات 

غي هلا أن تكون ودية بغية ينب ،احلكومة ومؤسسات التشريعوب ،األخرى يف اتمع
تفعيل القوانني املتعلقة باللغة وباإلعالم وأجهزته ورجاله، ليكونوا لسان حال 

  .العربية، وبأصحاب القرار السياسي ليكونوا إىل جانبها
وعلى املسؤولني يف هذه اجلمعيات الولوج إىل حلمة اتمع والتحرك بإجيابية 

ص على استعمال العربية يف مجيع التعامالت الرمسية لتطبيق الدساتري والقوانني اليت تن
 حالِّيف الدوائر احلكومية كافة، ومراقبة التجاوزات اليت تراها على واجهات املَ

ل يف الرياض والتلفزة التجارية ويف الشوارع، ومراقبة الربامج املوجهة إىل األطفا
  .خلإ..واإلعالم

                                                           
اهليئة العامة لقصور  -وزارة الثقافة املصرية -١ط -اتمع املدين - عثمان اخلشتحممد  )٨(

  .٥ص ٢٠٠٤القاهرة  -سلسلة الشباب -الثقافة
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 الرأي العام، وأن تؤثر يف الوقت والواقع أن هذه اجلمعيات تستطيع أن تؤثر يف
نفسه يف صاحب القرار، وأن تعمل على التوعية، وأن تسهم يف العملية التعليمية 

حماضرات، ندوات، مناظرات، (التعلمية، وأن تقوم مبناشط لغوية يف مجيع ااالت 
مسابقات، تكرمي، إقامة معارض، عرض مسرحيات وخاصة لألطفال، عرض أفالم، 

تلوث اللغوي وتصحيح األخطاء يف الالفتات واإلعالنات والشوارع، إقامة إزالة ال
مهرجانات، ختصيص أسابيع لالحتفاء باللغة، نصب لوحات يف الساحات العامة، ويف 

يف اللغة، اإلسهام يف محالت حمو األمية،  الًتتضمن أقوا ،األماكن الرئيسة والشوارع
  .خلإ..راء البحوث العلميةإجطبعات نشرات ومطويات توعية، اإلسهام يف 

وإن املهم يف عمل هذه اجلمعيات هو اخلروج من املكاتب وعدم االكتفاء 
اإلفادة من جتارب  اومجيل جد. بالتنديدات املتالحقة، وإمنا بالعمل اجلاد يف امليدان

يف الثورة  Jacobitesاألمم األخرى يف محايتها لغتها، فقد محل الرجال اليعاقبة 
وكان . »لغيت هي حيايت«فكر التنوير للغة الفرنسية، فعززوا شعار  الفرنسية

منطلقهم الثوري يف امليدان الثقايف إنشاء نظام عام للتعليم بالفرنسية ال غري، ومحلت 
  .ال للهجات، ال للغات احمللية، ال للهجني اللغوي: مبادئهم الالءات الثالث

والعدالة إىل ختليص اللغة جتسيد شعارهم يف احلرية واإلخاء  بغيةوسعوا 
 امن املدرسة إىل اجلامعة مرور ابدًء ،على صفاء لغتهم االفرنسية من اللهجات حفاظً

إىل أن تكون  اعلى اهلوية الفرنسية سعي وكل خطأ عندهم يعد تعديا. بالشارع
: ، وقال آخرون»الفرنسية هي وطين«: الفرنسية هي الوطن كما قال ألبري كامي

  )٩(.الفرنسية هي روح األمة، ومىت فقدت األمة روحها فقدت وجودهااللغة 

                                                           
 - ندوة اجلزائر -دور املنظمات القطرية واإلقليمية يف التعريب -الدكتور صاحل بلعيد )٩(

  .٢٠١٠تشرين األول  - الس األعلى للغة العربية -تعريب التعليم والتنمية البشرية
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ماية اللغة الفرنسية يف داخل فرنسا حلوأقام الفرنسيون مؤسسات ومجعيات 
 وسنتمع إغراءات تشجيعية هامة،  اوبنفقات كبرية جد ،ويف ما وراء البحار

بغرامات مالية، قوانني من أجل استعمال الفرنسية دون غريها، وكل متعد يغرم 
التهديد بالسجن، ومن اإلجراءات املؤدية إىل نشر الفرنسية أن  اوحيصل أحيان

ااجلمعيات املدنية فرضت يف فرنسا يوم إلجراء اختبار يف اإلمالء يشترك فيه  اسنوي
اجلماهري يف وجه من يرتكب  مة للفائزين، وبيكل الفرنسيني، وترصد جوائز قَ

  .الفرنسيةاخلطأ يف لغته 
مثة مقاضاة للمعتدين على » مقاطعة الكيبك الناطقة بالفرنسية«ويف دولة كندا 

اللغة، وتنتشر الفرنسية يف وسائل اإلعالم، ومثة ترمجة فورية إىل الفرنسية يف 
األشرطة واألفالم، وجوائز للمتفوقني يف الفرنسية كل عام، ومهرجانات يف 

امل لالحتفاء بالفرنسية، ونصب لوحات يف املناسبات العامة، وختصيص أسبوع ك
  .»، ولكنين أفضل لغيتاإنين أحب اللغات مجيع«: الشوارع تقول

منع الالفتات واإلعالنات وكل ما يلصق يف الشوارع ويف سلطنة بروناي ت
  .أمام اجلمهور إذا كان باألجنبية، واتمع املدين يراقب ذلك

مل اجلمعيات على إزالة الفساد اللغوي، ويف السويد مثة رقابة على اللغة، وتع
وترعى املتعلمني يف البيوت بتقدمي املساعدة هلم، وتعمل على مكافحة كل أشكال 

ويف السنوات األخرية . التلوث اللغوي، وتقدم إغراءات مالية ملتعلمي السويدية
للحصول على اجلنسية ام السويدية شرطًعلُّأدخلوا ت.  

يف  فاناملدرسة واجلامعة والشارع، ومثة إخالص وتويف كوريا لغة واحدة يف 
ألبنـاء أمتـه   » هوشي مينة«خدمتها، وال ميكننا أن ننسى وصية القائد الفيتنامي 

  .»حافظوا على صفاء لغتكم حفاظكم على صفاء عيونكم«: عندما قال
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وخالصة القول يف دور املسؤولني يف نشر اللغة العربية يف مؤسسام ومجعيام 
جناح العمل يستلزم تكاتف اجلهود وتكاملها على الصعيدين الرمسي واملدين، أن 

يف التوعية اللغوية، واستجالب النخب الوطنية يف كل املواقع،  اوأن للجمعيات دور
ويف مواقع القرار بصورة دائمة ملراقبة  ،واحلضور يف الشوارع واملدارس واإلدارات

 الدول املتقدمة، كما أن هذه اجلمعيات ميكن على غرار ما تفعله يف ،الصحة اللغوية
أن تكون حلقة وصل بني العلماء املتخصصني وأفراد اتمع من خالل البحوث 
والدراسات واحملاضرات اليت تسهم يف التوعية اللغوية والعمل التطوعي لنشر اللغة 

  .الوطنية الذي يعد من أقدس الواجبات
فما من قضية ساندها اإلعالم  ،عالموحتتاج هذه اجلمعيات إىل كسب ود اإل

  )١٠(.إال كان النجاح حليفها وصار هلا أنصار
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض اجلمعيات الثقافية يف اتمع املدين يف بعض الدول 

والبد من نقل تبعيتها إىل وزارة الثقافة لتؤدي دورهـا   ،العربية تتبع وزارة الشؤون
  .املنوط ا على أحسن وجه

من يقترح إىل جانب تشكيل مجعيات أهلية حلماية اللغة العربية والدفاع  ومثة
إحداث مجعيات نوعية ختصصية تعىن بالقضايا اللغوية، ومن  ،عنها يف الوطن العريب

  )١١(:هذه اجلمعيات النوعية املقترحة
  .مجعية تعريبلغة املوضوعات األجنبية -١

                                                           
  .٣١املرجع السابق ص -الدكتور صاحل بلعيد )١٠(
رؤية  -دور اتمع املدين يف دعم اللغة العربية - الدكتور مصطفى عبد السميع حممد) ١١(

مكتب  -ندوة تنسيق التجارب العربية يف جمال التعريب وحتديات العوملة -مستقبلية
  .٢٠١٠أوكتوبر  -القاهرة-ة جبامعة القاهرةمعهد الدراسات التربوي -تنسيق التعريب 
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 .مجعية التوعية اللغوية -٢
 ).البحث عن الكلمات األجنبية يف اللغة العربية(للغة العربية مجعية جني ا -٣
مجعية ثقافة اللغة العربية على أا وعاء للثقافة وأداة للتواصل بني أبناء  -٤

 .األمة ووسيلة صناعة الثقافة
 .مجعية اخلطابة العربية -٥
 .مجعية صحيح اللغة العربية -٦
 .مجعية الرواية العربية -٧
 .ر العريبمجعية الشع -٨
 مجعية علم اللغة العربية -٩
 .مجعية علم اللغة العربية االجتماعي - ١٠
 .مجعية القصة العربية القصرية - ١١
 .اللغة العربية للدعاة يف الدول األجنبيةمجعية  - ١٢
 .مجعية نقد اللغة العربية اإلعالمية - ١٣

من  اين حيزوإذا كنا نطمح إىل أن ختصص اجلمعيات األهلية يف اتمع املد
فإن الرؤية املستقبلية املقترحة يف ختصيص  ،نشاطاا وفعالياا للقضايا اللغوية

مجعيات نوعية على الصعيدين القطري والقومي تسهم أميا إسهام يف تنمية اللغة 
العربية وسريورا ونشرها على أوسع نطاق، ولكن ما ال يدرك كلّه ال يترك جلُّه، 

العربية وتنميتها حيتاج إىل عمق االنتماء، وصالبة اإلميان، وقوة  وعملنا يف نشر اللغة
  .العزمية، وشحذ اإلرادة، واإلقدام، والتفاؤل مبستقبل األمة، ولغتها اخلالدة


