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ِحقضايا تنسيقية مل
َّ

  ة يف مسرية التعريب

 )∗(ّحممود أمحد السيد. د.أ

ًطاملا عقدت مؤمترات وندوات عىل الصعيد العريب للبحث يف التعريب أمهية 
ّ, وطاملا وجه املؤمترون واملنتدون توصيات إىل اجلهات ً عمليةٍ وإجراءاتًوخطة

 بعد ميض ما يزيد عىل نصف قرن املعنية للعمل عىل إنفاذها, وطاملا وجدنا أنفسنا
 ندور يف حلقة مفرغة, إذ إن ١٩٦١عىل عقد املؤمتر األول للتعريب يف الرباط عام 

ذة, وما تزال تتكرر َّأغلب التوصيات التي خلص إليها ذلك املؤمتر ما تزال غري منف
  .يف مؤمتراتنا ونحن يف العقد الثاين من األلفية الثالثة

 املوجز جلميع قضايا التعريب, وهي متعددة ولن أعرض يف هذا البحث
ومتشعبة ومتداخلة, وإنام سأقف عىل عدد من القضايا التنسيقية امللحة, ذلك ألن 
عدم التنسيق هو الذي يؤدي إىل الفوىض والتشتت والتخبط واالرجتال, يف حني 

 مادام يشمل ,أن التنسيق هو الذي يؤدي إىل النجاح يف أي عمل من األعامل
  .ظيم والتكامل والتزامن يف أداء ذلك العمل الرامي إىل حتقق غايات معينةالتن

والتعريب الذي نقصده يف هذا العرض ال يقترص فقط عىل ترمجة النصوص 
األجنبية ونقلها إىل العربية وتعليم العلوم األجنبية بالعربية, وال يقترص فقط عىل 

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٢٦٨
لعربية واستخدامها يف ميادين إجياد مقابالت عربية لأللفاظ األجنبية لتعميم ا

املعرفة, وإنام يعني بمفهومه الشامل سريورة اللغة العربية وسيادهتا وانتشارها يف 
ًمجيع مناحي احلياة تعليام وإدارة وإعالما وتواصال ً  ويف مجيع قطاعات التنمية ,ً
  .ًالشاملة واملستدامة أداء سليام عىل األلسنة واألقالم

  امللحة يف مسرية التعريب فتتمثل يف رضورة التخطيطأما القضايا التنسيقية
اللغوي يف ضوء السياسة اللغوية والقرار السيايس امللزم والتنسيق املعياري 
 اللغوي, ويف وضع املصطلحات العلمية العربية, والتنسيق بني بنوك املصطلحات,

اإلعالم ويف جمال الصناعة املعجمية, والتنسيق يف النظام التعليمي العريب, و
اللغوي العريب, ومعاجلة الرموز العلمية والوضع اللغوي عىل الشابكة, وبني 

  .مجعيات محاية اللغة العربية
  :وفيام ييل فكرة موجزة عن كل جانب من هذه اجلوانب

ًأوال
   التنسيق يف جمال التخطيط اللغوي-

 غني عن البيان أن التخطيط اللغوي يوضع يف ضوء السياسة اللغوية, وأن
السياسة اللغوية غائبة عىل الصعيد العريب, إذ ما يزال الرتدد واإلمهال والتسويف 

أن التوجيه بمطالبة احلكومات مع  ,ًحاصال يف إنفاذ التعريب يف اجلامعات العربية
 يف مؤمتر التعريب األول الذي تعريب يف اجلامعات وغريها قد وضعالعربية بإنفاذ ال

ّها هو ذا قد مر عىل هذه التوصية ما يزيد عىل نصف  و.١٩٦١عقد يف الرباط عام 
قرن, وهي ما تزال ترتدد يف مؤمترات التعريب كافة التي عقدت بعد ذلك, وعددها 
ًاثنا عرش مؤمترا كان آخرها مؤمتر التعريب الثاين عرش يف اخلرطوم يف شهر نوفمرب 

ال حيسمه إال قرار ُّوالكل يقر بأن إنفاذ التعريب . ٢٠١٣من عام » ترشين الثاين«
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 فإذا ,سيايس, إال أن ضعف اإلرادة, وفتور االنتامء, يسيطران عىل الزعامء السياسيني

هم عىل احرتام دستور البالد الذي ينص عىل أن اللغة الرسمية املعتمدة هي اللغة ُمَسَق
ن  يف أ,العربية, قد كان يف منأى عن رغبة اجلامهري العربية يف مجيع البلدان العربية

» العربية الفصيحة«تكون لغة قرآهنم وقوميتهم وهويتهم وتراث أمتهم هي اللغة األم 
  .دة عىل الصعيد العريبِّدة واملوحَّاملوح

ومما يدعو إىل التخطيط اللغوي ما تتعرض له اللغة العربية من إقصاء 
 ًوجتاهل عىل نطاق الساحة القومية, ولو كان ثمة ختطيط لغوي ملا رأينا غيابا يف
حتديد املواقف من اللغات األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات الرسمية 

ً ويف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية عىل األرض العربية, وغيابا يف ,واخلاصة
حتديد املواقف من اللهجات اآلسيوية يف السوق والعمل داخل البيوت يف دول 

ملؤمترات املنعقدة عىل األرض ًاخلليج العريب, وغيابا يف حتديد املوقف من ا
ًالعربية وقد اعتمدت فيها اللغة األجنبية, وغيابا يف حتديد املوقف من اعتامد 
ممثيل الدول العربية اللغة األجنبية يف املحافل الدولية, مع أن لغتهم العربية هي 

  .بني اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظامهتا
ًثانيا

  ي اللغوي التنسيق املعيار- 

إن التوحيد اللغوي املعياري ال يقل أمهية عن التخطيط اللغوي, ويرتبط تطبيق 
التوحيد اللغوي املعياري بقضية التخطيط اللغوي, وال يقترص التوحيد املعياري 

ويتضمن مفهوم . اللغوي عىل املصطلحات, ولكنه يتناول كل قطاعات اللغة
لغوية املختلفة للتوحيد املعياري تتحرك نحو التوحيد اللغوي املعياري أن األشكال ال

  .ًحالة مثىل يكون فيها املعيار الواحد مقبوال عىل مستوى عريض



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N(< < ٢٧٠
ومن املعايري املعتمدة يف اختيار اللغة املثىل يف واقعنا اللغوي ما ورد منها يف 
القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف والشعر الرتاثي القديم, وما أثبتته املعاجم 

 ومن هذه املعايري القياس عىل كلامت مسموعة يف عرص االحتجاج والقياس. الرتاثية
وثمة من يرى . سيام يف مزيدات الفعل الثالثي ولو مل تذكره املعاجم  عىل األبنية وال

ب واألدباء املشهورين من ّاجواز االستئناس بلغة ما بعد عرص االحتجاج عند الكت
نبي وأيب العالء املعري وابن عساكر وابن حجر أمثال اجلاحظ والتوحيدي واملت

وجتدر اإلشارة إىل أن املثال اللغوي الفصيح املنشود . لخإ...العسقالين والسيوطي
  .ينبغي أن تتوفر فيه رشوط السالمة والسهولة والوضوح والدقة

وجتدر اإلشارة إىل أن الدول الوطنية األوربية حققت درجة عالية من التوحيد 
عياري يف داخل املنطقة اللغوية الواحدة, وذلك عندما أصبح املعيار اللغوي اللغوي امل

ّمعتمدا عىل لغة الطبقة املثقفة وعىل استخدام الكت ًفني فأصبح نموذجا ِّب واملؤلاً
  .حيتذى, وأصبحت اللغة املعيارية املوحدة رمز االنتامء الوطني والذاتية الوطنية

ًثالثا
  وز العلمية التنسيق يف استعمال الرم-

ثمة ثالثة اجتاهات يف التعامل مع الرموز عند كتابة املعادالت والعالقات; إذ 
ًإن ثمة كتبا تستخدم الرموز العربية فقط خاصة يف مادة اجلرب يف املراحل الدراسية 
الدنيا, وهنالك كتب تستخدم الرموز الالتينية فقط داخل النص العريب بحجة أن 

د مواصلة دراسته يف اخلارج, وهنالك كتب تستخدم الطالب سيحتاج إليها عن
ًخليطا من احلروف العربية والالتينية, وقد يكون هناك خليط من االجتاهات 
الثالثة يف القطر الواحد, بل يف املدرسة الواحدة, حيث تستخدم كتب الفيزياء 

أكثر من  أو , يف حني تستخدم كتب الكيمياء الرموز الالتينية,ًمثال الرموز العربية
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ًذلك يستعمل الكتاب الواحد للامدة الواحدة خليطا من الرموز العربية والالتينية, 
فثمة نصوص بالعربية تكتب من اليمني إىل اليسار تتخللها معادالت بالرموز 

وتتجىل هذه الفوىض يف استخدام األرقام . الالتينية تكتب من اليسار إىل اليمني
ّالتي يقال إهنا عربية, وبعضهم اآلخر يرص عىل ة اهلنديفبعضهم يستخدم األرقام 

وكل ما هو مطلوب يف جمال التنسيق أن يلتزم . هي العربية األوربيةأن األرقام 
املؤلفون املرشوع املوحد للرموز العربية املعتمد من احتاد املجامع اللغوية والعلمية 

ره االحتاد يف ندوة العربية ومكتب تنسيق التعريب باملغرب, وهو املرشوع الذي أق
 يف كتاب مستقل عنوانه ١٩٨٨ ونرشه يف القاهرة عام ١٩٨٧عقدت يف عامن عام 

  .»الرموز العلمية وطريقة أدائها«

ًرابعا
   التنسيق يف جمال الصناعة املعجمية-

إن التنسيق يف هذا املجال يسهم أيام إسهام يف إعانة أبناء األمة عىل الرجوع إىل 
.  واضحة, تساعدهم عىل الوصول إىل املبتغى بكل سهولة ويرساملعاجم وفق منهجية

ًومن املالحظ أن ثمة اختالفا يف منهجية وضع هذه املعاجم, وثمة ثغرات يف بعضها 
 أو مل تعد بعض التعريفات مألوفة وغري صحيحة ,من حيث خمالفة املفهوم العلمي

ًبد أن يكون التعريف دقيقا وواضحا وش  وغري وافية, إذ ال ًامال وأن يوضع املقابل ً
الصحيح للفظ األجنبي مع إثبات اللفظ األجنبي, وأن يلتزم الرتتيب األلفبائي 
ًللمداخل تبعا جلذور الكلامت بعد جتريدها من الزوائد, وأن تلتزم طريقة واحدة يف 
إيراد مادة اللفظ وأن يضاف ما استخدمته جمامع اللغة العربية من مفردات 

 من األلفاظ احلضارية الواسعة االنتشار, عىل أن يميز لدى َّومصطلحات, وما جد
بيان معاين اللفظ بني املعاين احلقيقية واملجازية, وأن يشار يف حالة الفعل إىل لزومه أو 
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تعديه وإىل حروف اجلر التي تلحق به وإىل معانيه املختلفة, ويزود املعجم بالرسوم 

ويف جمال املعاجم املتخصصة كان التنسيق . والصور الرضورية املعربة عن مسمياهتا
ا يف وضع املصطلحات العلمية املتفق عليها بغية إشاعتها يف خمتلف أرجاء رضوري

الوطن العريب عىل أن يوضع تعريف موجز لكل مصطلح علمي يوضح مفهومه 
ًتوضيحا دقيقا,  ت  السياقاَرَكْذُت والكرتونيإاملعجم العلمي التخصيص عىل أن ينرش وً

التي يظهر فيها املصطلح إزالة للبس, مع األخذ باحلسبان التعديل املستمر للمعجم 
  .بعد إصداره عىل أن يعتمد أسلوب التغذية الراجعة يف التعديل

ًخامسا
   التنسيق يف وضع املصطلحات العلمية العربية-

من املالحظ عىل وضع املصطلحات عىل نطاق الساحة القومية غياب التنسيق 
جلهات التي تضع املصطلحات, وعدم االتفاق يف األعم األغلب عىل مصطلح بني ا

  .لتزم به عىل الصعيد العريب, إذ إننا نجد تعدد املقابالت للمصطلح الواحدُواحد ي
وثمة من حاول من الباحثني أن يرصد أسباب فوىض املصطلحات, فألفى أن 

, وتعدد مناهجهم, من بني هذه األسباب جهل الواضعني هلا, وتعدد الواضعني
ّوغياب وسائل النرش املصطلحي الفعالة, واجلهل باملصطلحات الرتاثية واحلديثة, 

فني ِّواختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتمجني, وغياب االلتزام الصارم من املؤل
  .)١( االتفاق عىل بعضهاَّواملرتمجني جتاه مصطلحات تم

 جلهات التي تضعها من جمامع لغويةوإذا كانت املصطلحات تعاين تعدد ا
وجامعات واحتادات علمية ومنظامت عربية ومرتمجني وباحثني وأكاديميني 

                                                           

 جملة دراسات − فوىض املصطلحات يف الكتابات العربية −حممود إسامعيل صالح   )١(
 .١١١٨ ص٢٠٠٣ الرباط − املغرب−  العدد الثالث− مصطلحية
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لخ كام تعاين تعدد مناهج التعريب نتيجة تعدد وجهاته من جلوء إىل إ ...وإعالميني

لخ, وتعاين تعدد إ...املصطلح الرتاثي, وجلوء إىل االشتقاق, وجلوء إىل النحت
 فإن وضع ً,لح وعدم االلتزام بمصطلحات السابقني أحيانامصادر املصط

حات اجلديدة يف عرص املصطلحات يعاين بدرجة كبرية من بطء االستجابة للمصطل
  . يف خمتلف ميادين املعرفة يف شهور قليلةايتدفق معرفي

ًويعد التنسيق بني اجلهات املعنية بوضع املصطلحات أمرا عىل درجة كبرية 
ومع أن ندوات خصصت لوضع املصطلح العلمي العريب وتوحيد من األمهية, 

 والثانية يف عامن عام ١٩٨١منهجيات وضعه, إحداها عقدت يف الرباط عام 
, ما يزال ثمة اختالف بني هذه اجلهات املعنية ١٩٩٩ والثالثة يف دمشق عام ١٩٩٣

لتعاون يف التزامها منهجية حمددة وموحدة, مع أن ندوة دمشق كانت قد عقدت با
بني احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية وجممع اللغة العربية بدمشق, وكانت قد 

  .وضعت منهجية موحدة بغية التزام اجلهات املعنية هبا عىل الصعيد العريب
وجتدر اإلشارة إىل أن األمر ال يقترص عىل اعتامد منهجية موحدة يف وضع 

ام باملصطلحات التي تم االتفاق عىل اعتامدها بد من االلتز  املصطلحات, وإنام كان ال
بني املتخصصني واللغويني يف املجامع اللغوية ويف مكتب تنسيق التعريب, ذلك ألن 
عدم االلتزام بتلك املصطلحات املوحدة يؤدي إىل االضطراب يف كثري من الرتمجات, 

طلحات يف بنوك كام جتدر اإلشارة إىل أن وضع املص. م إىل سوء الفهم املقصودَومن ث
  .يسهم أيام إسهام يف تيسري عملية تبادل اخلربات واختصار كثري من اجلهود

ًسادسا
   التنسيق بني بنوك املصطلحات-

 باملعلومات مصحوبة املصطلحات خلزن فعالة وسيلة املصطلحات بنوك تعد
 كل مصطلح مفرد, ويمكن اسرتجاع هذا املصطلح وحده أو مع األساسية عن
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وتؤدي بنوك .  للربنامج املتبع يف كل بنك من بنوك املصطلحاتًغريه وفقا

  يف الرتمجة التخصصية, إذ إهنا تقدم للمرتجم املصطلحاتًاملصطلحات دورا مهام
  .املقننة التي ينرشها

ًوسواء أكان بنك املصطلحات هادفا يف املقام األول إىل الرتمجة أم إىل 
 .وثوق هبا وتسجيلها يعد مرحلة أساسية فإن إعداد املعطيات امل,البحث العلمي

وإذا كان العمل قد أنجز يف بنك املصطلحات يف دولة ما, فليس ثمة مربر 
للقيام بالعمل نفسه يف موقع آخر, إذ يمكن أن يبنى عىل العمل األسايس 

 كل بنك يكابدالواحد سلسلة من األعامل إلجياد املقابل يف لغة أخرى دون أن 
  .يف وضع املصطلحاتمراحل العمل كلها 

ًويمكن أن يكون التعاون الدويل يف بنوك املصطلحات فعاال يف جمال تبادل 
وهلذا يقوم . ويتطلب تبادل املعطيات توحيد نظام املكونات. املعطيات وتبادل اخلربة

مركز املعلومات الدويل للمصطلحات يف فيينا بتنظيم اجتامعات عىل مستوى اخلرباء 
  .عطيات املصطلحية واسرتجاعهالوضع أسس تدوين امل

وتبادل اخلربة يستلزم تنظيم اجتامعات ملديري بنوك املصطلحات تعقد 
ويف واقعنا العريب . , وتناقش فيها برامج العمل, وتفرز طرق التعاونايِرْوَد

 املصطلح الواحد موضوع جدير باالهتامم, وذلك عن طريق بنك ُمعاجلة
قي فيه وتنهل منه كل اجلامعات والوزارات مركزي للمصطلحات العربية, تلت

 واملؤسسات العامة ووسائل االتصال اجلامهريي, ويعتمده املرتمجون والباحثون
  .)٢(واملؤلفون وغريهم

                                                           

ؤمتر التعريب  م−   اخلطة العامة لتنسيق التعريب يف الوطن العريب−  ّالدكتور حممود أمحد السيد  )٢(
 .٣٤ ص٢٠١٣ اخلرطوم − الثاين عرش
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ولقد تركز اهتامم الباحثني يف جمال البحث املصطلحي العلمي العريب يف 

احلديثة العقود األخرية عىل تكييف بنوك املصطلحات مع تقنية االتصاالت 
حيث تبدو احلاجة ماسة إىل استخدام املصطلح العلمي بصورة مضبوطة, وهذا 

الناحية  من باملصطلح االشتغال إىل االتصاالت هندسة يف اخلرباء عدف ما
 البحث حمركات توظيف مقدمتها يف جييء متطورة تقنيات له اهلندسية, فوظفوا

ع االفرتايض, واملحتوى الشابكة, وتقنيات الذكاء االصطناعي, والواق عرب
لكرتوين ييرس االستفادة من املصطلح إالرقمي, وما يلحق بذلك كله من عتاد 

  .العلمي بلغة الضاد من أجل تبادل املعلومات ونرشها عىل أكثر من صعيد
وغني عن البيان أن زيادة نسبة املحتوى الرقمي بالعربية عىل الشابكة 

ًا املعارصة, ويتطلب جهودا كبرية عىل بات رضورة ماسة يف حياتن) اإلنرتنت(
املستوى اللغوي وعىل مستوى تقنيات املعلومات, وعىل مستوى دراسات 
املستفيدين, حتى نجد اجلامعات والوزارات واملجامع يف الدول العربية تتعامل 
باللغة العربية, وتتكامل املعلومات املتاحة يف كل املواقع لتكون أمام الباحث 

عرب ) اإلنرتنت(ة العربية, ولتتخذ العربية مكانتها عىل الشابكة العريب باللغ
احلدود, وهذا هو أحد حتديات املستقبل لتكون العربية مع اللغات العاملية 

  .التقنيات املتقدمةبالكربى يف نقل املعلومات 
ًسابعا

   التنسيق يف املنظومة الرتبوية-
 يف ْرضورة ملحة إنإن التنسيق بني مكونات النظام التعليمي العريب 

 للكفايات ً تقويميةَ وأساليبً تدريسيةَى وطرائقً حمتو,اخلطط أو يف املناهج
اللغوية كافة, عىل أن تكون العربية الفصيحة هي املستعملة يف الكتب واملراجع 
 ًواألدلة, ويف العملية التعليمية التعلمية رشحا ومناقشة وأسئلة وأجوبة ومناشط
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 استعامل هذه اللغة يف مجيع مراحل التعليم, وعىل أن وفعاليات, وأن يكون

تدرس مجيع املقررات يف الكليات اجلامعية باللغة العربية ما عدا مقررين اثنني 
ًيدرسان باللغة األجنبية, وعىل أن يكون ثمة اهتامم أيضا بإتقان اللغات 

  .ًية دعام ملسرية التعريب ألن يف إتقاهنا إىل جانب إتقان العرب,األجنبية
وإذا كان من مهام النظام التعليمي العريب أن يعمل عىل النظر يف أصول 

 وابتكار أساليب ميرسة لتعليم نحوها ورصفها ,اللغة العربية وضبط أقيستها
  والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية,وتوحيد طرائق إمالئها وكتابتها

 ن من مهامه السعي إىل وضع القواعد النحوية واإلمالئية فإ,وتطويرها وانتشارها
 وجتنب  واعتامد املصطلحات الشائعة يف كتب اإلمالء,,عىل نطاق الوطن العريب

 والشذوذات واالستثناءات والتأويالت حكاتاموامل والرصفية النحوية التعليالت
  .واالختالفات ما أمكن

  :للغة العربيةومن األمور امللحة يف جماالت التنسيق يف ا
  .كتابة القواعد اإلمالئية ووضع عالمات الرتقيم −١
توحيد املصطلحات النحوية يف مناهج تعليم النحو ال يقل أمهية عن  −٢

 .توحيد الكتابة اإلمالئية

 .التزام منهجية موحدة يف تقديم املباحث النحوية يف مضمون الكتب − ٣

دريبهم تركز عىل التزام منهجية وظيفية يف إعداد املعلمني وتأهيلهم وت −٤
 .اجلوانب التطبيقية العملية

وضع مقررات يف التعليم العايل تشتمل عىل مطالعة كتب الرتاث ذات  −٥
هم بمصطلحات علمية تعينهم عىل إغناء ِّالعالقة بتخصصات الدارسني ملد

لغتهم يف جماالت ختصصهم, وأن يكون ثمة تنسيق بني اجلامعات العربية يف 
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 .تعلق بوضع املصطلحاتتقرير مساق أو مادة ت

وضع أدلة للمعلمني تساعدهم عىل تطبيق املناهج حمتوى وطرائق  −٦
 .ية وصوغ االختبارات املوضوعيةِّفَتدريسية ومناشط ال ص

وضع املختارات من النصوص الرتاثية واملعارصة عىل أن تتوفر فيها  −٧
ة واملطبوعة, الكلمة املسموعة واملرئية واملقروءب ونرشها ,مجاليات اللغة العربية

 االختيار ليمتد يف نسقني زماين ومكاين, إذ حيرص يف النسق املكاينجيري عىل أن 
م إىل دائرة اإلنسانية َعىل االمتداد من الدائرة املحلية إىل الدائرة القومية, ومن ث

 .ها اجلاملية العليا وإنجازاهتا احلضاريةيلتحم بالتجربة اإلنسانية يف قيمل

  ربط املهاجرين العرب يف املغرتبات بأمتهم وتراثهاالتنسيق يف جمال −٨
ًوقضاياها, وتعليم أبنائهم اللغة العربية حفاظا عىل هويتهم من الضياع 

 .وشخصياهتم من الذوبان

للغة العربية يف أوساط املسلمني من غري العرب, االتنسيق يف جمال عوملة  − ٩
 ورشعية مكتوبة أو إذ باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية

مسموعة, وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة, وآخذة باحلسبان العالقة الوثيقة بني 
اللغة العربية والدين اإلسالمي من جهة, ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك 

 .إىل تقليل شأن اللهجات املحلية ملصلحة الفصيحة

ًثامنا
   التنسيق يف املنظومة اإلعالمية- 

ً أن لوسائل اإلعالم دورا كبريا يف تعزيز اللغة العربية غني عن البيان ً
ًالفصيحة, وثمة عامل هام جيعل هلا أثرا بعيدا يف احلياة اللغوية, وهذا العامل  ً
هو تعدد الوظائف اللغوية يف هذه الوسائل, إذ تستخدم اللغة فيها تارة لإلخبار 
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نقل الرتاث االجتامعي املبارش وأخرى لإلبالغ, وتارة للتسلية والرتفيه, أو ل

والثقايف عرب األجيال, وتقديم صور وقضايا واقعية, أو للتوعية اهلادفة ويف 
ًوهذه وظائف متعددة حتمل بالرضورة صيغا لغوية خمتلفة تساير . اإلعالن

  .املستويات اللغوية لقطاعات الربامج املوجهة إىل اجلمهور
 اللغوية لديه رشط أسايس  من معرفة اجلمهور املستهدف والقدرةوإن كال

وليست مهمة وسائل اإلعالم أن تقوم من . للوصول إىل الفاعلية يف اإلعالم
الناحية اللغوية بتسجيل اللهجات املختلفة, وإنام مهمتها يف املقام األول تقديم 

برامج األطفال, برامج املرأة, برامج (النمط اللغوي السليم يف تنوعاته املختلفة 
  ).لخإ... الرياضة, برامج اللقاءات واحلواراتالصحة, برامج

إن ترسيخ هذا االجتاه يف التوعية وصقله يعد من الرضورات املعارصة من 
ومن املتوقع أن يزداد عدد العاملني . أجل تشكيل احلياة اللغوية بالطابع املنشود

غة يف إنتاج الربامج يف األقطار العربية كلها, وعندها تكون اإلفادة من الل
  . لالنتشار الواسع عىل الصعيد العريباًالفصيحة املوحدة رشطا رضوري

وإذا كان رجاالت الرتبية يرون أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيرسها 
أن نستمع إليها فنطيل االستامع, ونحاول «وأقرهبا إىل مسايرة الطبيعة هي 

ي عملها يف التحدث هبا فنكثر املحاولة, ونكل إىل موهبة املحاكاة أن تؤد
تطويع اللغة ومتلكها وتيسري الترصف فيها, وتلك هي سنة الطبيعة يف اكتساب 
األطفال لغاهتم من غري معاناة وال إكراه وال مشقة, فلو استطعنا أن نصطنع 
هذه البيئة التي تنطلق فيها األلسن باللغة صحيحة, ونستمع إليها فتنطبع يف 

ّنا اللغة من أيرس طرقها, وملهد لنا َّ ملكإذن, نفوسنا, ونحاكيها فتجري هبا ألسنتنا
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  .)٣(»كل صعب يف طريقها

وإن بإمكان وسائل اإلعالم أن تسهم يف إجياد هذه البيئة السامعية الفصيحة إذا 
ما أحسن استثامرها وتوظيفها بجعل العربية الفصيحة املعارصة السهلة لغة اإلعالم 

ثيقة بني اجلمهور العريب ووسائل اإلعالم, إذ يف كل فعالياته وبراجمه ألن ثمة عالقة و
يعطيها من وقته اليشء الكثري, فإذا ما وقف عىل سمعه طوال مدة استامعه هلا اللغة 
العربية الفصيحة النقية اخلالية من األخطاء, ترسخت يف ذاكرته أساليبها وطرائقها 

لد لديه املقدرة عىل الناصعة يف التعبري, ومع استمرار السامع ينضج ذلك يف ذهنه فيو
  .املحاكاة, فيستخدم الفصيحة يف التعبري عن حاجاته وأغراضه وأفكاره

سلسالهتا مواللغة التي يطلب إىل أجهزة اإلعالم استخدامها يف براجمها و
هي اللغة السليمة من .. ومقابالهتا وزوايا صحفها وأقالمها ومرسحياهتا وأغانيها

 الفصيحة, تكثر فيها املفردات التي تفهمها  فيها روح العامية وثوب,األخطاء
فإذا نفذت ذلك أسهمت يف تكوين بيئة سامعية . الغالبية العظمى من اجلامهري

منشودة تساعد املستمعني عىل حماكاهتا, ألن املواطن العريب ينفق من وقته ما يقارب 
  .تهوسائل اإلعالم وقراءمن ا يف االستامع ورؤية ما يبث من ست ساعات يومي

من وملا كان لإلعالم هذا الدور الكبري يف النهوض باللغة إذا كان ما يبث 
بد من التنسيق بني املعنيني   كان ال,وسائله من برامج بالعربية الفصيحة

ًباإلعالم إلجياد لغة إعالمية واقعية وحوارية تتخذ أشكاال لغوية بسيطة عملية 
 دي املعنى بأقل األلفاظ والعبارات تؤ,ومبارشة وعرصية ومألوفة وخمترصة ومكثفة

دون أن هتبط إىل العامية, ودون أن تقع يف االبتذال والضحالة والوهن 
 وأحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه,«ًوالسطحية, وقديام قال اجلاحظ 
                                                           

 .٣ ص١٩٥٨ دار املعارف بمرص −  حترير النحو العريب− إبراهيم مصطفى وزمالؤه  )٣(
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ًومعناه يف ظاهر لفظه, فإذا كان املعنى رشيفا واللفظ بليغا, وكان صحيح  ً

ًاالستكراه, ومنزها عن االختالل, مصونا عن التكلف, صنع ًالطبع, بعيدا عن  ً ّ
  .)٤(»يف القلب صنيع الغيث يف الرتبة الكريمة

ًوانطالقا من هذه الرؤية يف الوقوف عىل أحسن الكالم يمكن التنسيق بني 
ي الربامج اإلعالمية املصوغة بالفصيحة عىل نطاق الوطن العريب, ذلك أن ِّمعد

اب والشائق يؤثر يف النفوس تأثري الغيث يف الرتبة الكريمة عىل الكالم اجلميل واجلذ
  . تعبري اجلاحظِّحد

اإلذاعة, من بد من التنسيق يف جمال وضع معايري للغة اإلعالم املبثوثة   وال
 اجلمل والعبارات, وجتنب احلشو اللفظي, واالبتعاد عن اجلمل َرصِبحيث تتسم بق

وفة والتكرار, ألنه سمة لغة اإلذاعة والتلفزة, االعرتاضية واستخدام األلفاظ املأل
ذلك ألن املتلقي ال يستطيع أن يعود إىل مراجعة الكالم عىل النحو املتبع يف الصحف 

  .لخإ...واملجالت
ًتاسعا

  )اإلنرتنت( التنسيق اللغوي على الشابكة -
عىل من التحديات التي تواجهها اللغة العربية يف ميدان املعلوماتية واستخدامها 

تعدد مواصفات حمارفها, إذ إن اللغة العربية تأيت يف املرتبة ) اإلنرتنت(الشابكة 
اخلامسة يف العامل من حيث عدد السكان املتكلمني هبا, فهي جتيء قبل الفرنسية 
واألملانية واليابانية واإليطالية, ومع ذلك اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغات 

ا, وهذه احلال هي نفسها يف كل املواصفات عربيًوفرضت رسميا, ومل يتحقق ذلك 
  .)٥(األخرى الستعامل اللغة العربية يف مجيع التطبيقات اللغوية املكتوبة واملحكية

                                                           
 .٦٣ ص١ ج−  البيان والتبيني−  اجلاحظ  )٤(
 مؤمتر جممع اللغة −   قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة− الدكتور حممد مرايايت  )٥(

 .١٠ ص٢٠٠٦ دمشق −  )للغة العربية واملعلوماتيةا(العربية بدمشق 
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وجتدر اإلشارة إىل أن تعدد املواصفات يؤدي إىل إشكاالت يف الشابكة ويف 

 جماالت البحث يف قواعد املعطيات, ويف اإلعالم, ويسبب العديد من املشكالت يف
تعرف احلروف العربية, ولدى املدقق اإلمالئي, واملدقق الرصيف, واملدقق النحوي, 
ويف التحليل والرتكيب, وتوليد النص اآليل والرتمجة بني اللغات, وتعرف الكالم 

  .وتركيبه, والفهم اآليل للنص
 ومن هنا كانت احلاجة ماسة إىل التنسيق بني املتخصصني لوضع مواصفات

العربية واعتامدها, وإىل التنسيق يف جمال تطوير أدوات البحث عن احلروف 
ًتسهيال للوصول إىل مصادر » حمركات البحث«املعلومات باللغة العربية 

تفاعلية باللغة العربية, تدعم مرشوعات ) ويب(املعلومات, وإقامة بناء مواقع 
ر يف تسهيل تواصل توحيد املصطلحات العربية يف جمال املعلوماتية, ملا هلا من أث

  .األفراد والباحثني العاملني يف هذا امليدان
ًوالتنسيق رضوري أيضا يف جمال استثامر احلواسيب يف إنفاذ املرشوعات الكثرية 

مرشوع الذخرية اللغوية, مرشوع املعجم التارخيي, مرشوع (يف ميدان اللغة العربية 
  ).لخإ..مرشوع البنى اللغوية معجم التعابري االصطالحية, مرشوع معجم املفاهيم, 

ًوالتنسيق أيضا يف جمال الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة من مثل برامج 
تعليم اللغة العربية وتعلمها ألبنائها املقيمني واملهاجرين, ولغري أبنائها من الدول 

لمي اإلسالمية وهم من الراغبني يف تعلم العربية, وبرامج التعلم الذايت, وتأهيل مع
لخ, والتنسيق يف جمال إغناء املحتوى إ..العربية وتدريبهم, وبرامج الرتبية اإلعالمية

  .الرقمي عىل الشابكة, وختصيص جوائز ألفضل املواقع التي تعتمد العربية الفصيحة
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ًعاشرا
   التنسيق بني مجعيات محاية اللغة العربية-

 تعمل عىل صوهنا ومحايتها ثمة مجعيات أهلية غري حكومية حلامية اللغة العربية,
من التحديات التي تواجهها, وتقوم بمناشط وفعاليات يف هذا املجال, فهناك مجعية 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة, وثانية يف مجهورية مرص العربية, وثالثة يف اململكة 

ائر, وجلنة , وهناك جلنة عليا يف اجلز»فعل أمر«املغربية, ورابعة يف لبنان شعارها مجعية 
  .للتمكني للغة العربية يف سورية

ا, شك يف أن التنسيق بني هذه اجلمعيات يف جماالت عملها أمر مهم جد  وال
ذلك ألن تبادل التجارب واإلفادة من املناحي اإلجيابية يسهم ذلك كله يف دفع عمل 

ل حي هذه اللجان خطوات إىل األمام, كام أن العمل التطوعي يف هذه اجلمعيات مثا
  .عىل االنتامء احلق إىل األمة وخدمة لغتها

تلك هي قضايا عرش أرى أن من األمهية بمكان أن تكون مدار التنسيق يف 
ر حتتاج إىل َخُمسرية التعريب, ولست اآلن يف جمال احلرص, إذ إن ثمة قضايا أ

اج إىل التنسيق, فهنالك التنسيق بني اجلهات املعنية بالرتمجة عىل الصعيد العريب حيت
سيام الرتمجة يف ميادين العلوم والتقانة,   جهود كبرية يف مجيع ميادين املعرفة وال

وتوفري ما حيتاج إليه املدرسون والطالب يف خمتلف املجاالت والتخصصات, وثمة 
حاجة يف الوقت نفسه إىل ترمجة الدوريات الصحية واألكاديمية والتقانية والبحوث 

تدريس العلوم والتقانة بالعربية, ومتتد احلاجة إىل ترمجة ِ لمماشاةوالرسائل اجلامعية 
املزيد من الربامج التلفزية التي تعمل عىل زيادة ثقافة املجتمع, وبرامج طبية 
وصحية وترمجة األفالم واملسلسالت التلفزية املناسبة واملزيد من برامج املعلوماتية 

  .واألدوات واملواد املستوردةوأنظمتها والنرشات واملطويات امللحقة باألجهزة 
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ًويستدعي التنسيق أيضا تعريف اآلخرين من أبناء اللغات األخرى باحلضارة 
العربية عن طريق ترمجة ما أسهم به العرب يف مسرية احلضارة اإلنسانية ونرش روائع 

ًكام يتجىل التنسيق أيضا يف جماالت ارتباط . القيم اإلنسانية وإطالع اآلخرين عليها
ة الرتمجة برتقية أعضاء اهليئة التدريسية وختصيص جوائز ومكافآت تشجيعية عملي

للمرتمجني, ووضع مقرر ترمجة يف كل ختصص, فمن يدرس الرياضيات عليه أن 
 مع الرتكيز عىل التخصص, وتشجيع العناية بالرتمجة ا بأسس الرتمجة فيهيكون ملام

 مع ,طالع عىل مادة االختصاصالفورية التي حتتاج إىل تدريب ومران ورسعة واال
رصيد كبري يف اللغتني العربية واألجنبية, ورصد الرتمجات عىل الساحة العربية 

ُّتالفيا للتكرار وتعر بد من الرتمجة فيها, إذ إن عدم التنسيق يف   ًفا للمجاالت التي الً
مجة هذه املجاالت جعل نسبة ما يرتجم يف اآلداب والعلوم االجتامعية أكثر من الرت

 فثمة ,فوىض عىل الصعيد العريبّأدى إىل يف العلوم البحتة والتطبيقية والتقنيات, كام 
كتاب يرتجم يف قطر عريب, وإذا هو نفسه يرتجم ترمجة خمتلفة يف قطر آخر, وهذا 

  .األمر يؤدي إىل بعثرة اجلهود من جهة, وضياع الفائدة املرجوة من التنسيق
ًعىل البدء بالتنفيذ أوال, وعىل املتابعة ثانيا, فإن وإذا كان نجاح أي عمل يتوقف  ً

ثمة ثغرة كبرية عىل صعيد املتابعة, إذ لو كانت هناك متابعة حثيثة ما رأينا تكرار 
ً يف النفس أملا أن يكون ُّم حيزَكَول. التوصيات عىل مدى نصف قرن بني مؤمتر وآخر
 ومنها قضية التعريب, حتى بتنا ًاإلمهال داعيا إىل اإلمهال يف معاجلة قضايانا كافة

 هبا نسمع يف مؤمتراتنا صيحات تدعو إىل تدريس مواد املعرفة باللغات الكونية ويقصدون
األجنبية, متجاهلني أن اللغة العربية هي من اللغات الكونية التي يشار إليها بالبنان يف 

تها بني اللغات ا أن نعرف قدر أمتنا ومكانة لغمسرية احلضارة البرشية, ومجيل جد
ُالعاملية, ال أن نفضل غريها عليها وإحالل األجنبية مكاهنا مهام تك ّ املسوغات نّ
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مة, وما أمجل أن ذلك ألن اللغة األم هي الوطن الروحي لكل فرد يف األ! واملربرات 

  !.ً هلا وجاحدا لفضلها ا أن يكون عاقَّرََموما أ! ا بأمه يكون املرء بار

*   *   * 
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