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ما ينتمي إلى الجانب المـادي، ومـا    من مظاهر الثّقافة المازيغيةـ المقدمـة:  
 فمن الجانب المادي :ة بكّل أنواعهاينتمي إلى الجانب الالماديناعة الخزفيوقد  الص

تجلّت في صنع األواني التي كانت وليدة الحاجة لقضاء مصالح البيت، من تمـوين  
وتخزين وجلب وسقي وشرب وزينة وديكور... كما دعت الحاجة الملحة التفنّن في 

فأبدع  اللعب بتلك العجينة حتى أصبحت في أيدي الصانع شكالً يراه مناسباً لحاجاته
وبها سهل عمله اليومي، وقضي حاجياتـه المرسـلة.    بها أشكاالً للتّعبير عن فكره،

وأما ما يدخل في الجوانب المادية، فكانت شـفاهية كـالكالم وأشـكال التّواصـل     
  والعادات والسلوكات...     
، أو التربـة  ربة الحمـراء الغارقـة فـي اللـون    التّهي  ـ معنى كلمة الفخّار:

اللـون  الصلصالية الملونة بلون المكـان أو الطّبيعـة، وفـي الغالـب هـي ذات      
الرى ( ،صاصية القابلة للتشكّل، ربة التّتؤخذ من  إيذقي)وتُسمسقى جيـداً وتُالخاص 

بالماء حتى تصير والًح، ويخمـ أومن ثم يشرع المبـدع   ،لر الوح انع فـي  و الص
ة ون في تاريخ البشـري الخزف من أقدم الحرف والفنّ وفن. ةفيواني الخزصناعة األ

 .دفة معـاً الصالتّفكير وه وليد الحاجة وولكنّ ،ولم يعرف حتى اآلن أين بدأ أو متى
رجـل  األمجوفة، وما يطبع عليها من بصمات مياه األمطار واألرض الولقد أوحت 
وما عليه من عوامل الطّبيعة من تقعرات وتجويفات المألى بالمـاء...   والخطوات

إلى البحث عن وسيلة لحفظ السوائل التي كانت ضرورية للبقاء، فقام اإلنسان بعـدة  
طرائق لحفظ سوائله. هي تجارب مرت بمراحل النّجاح في كـّل مـرة اسـتطاع    

ائل المحتاج إليه. ومن خـالل  البدائي أن يعجن ويسخّن ويمأل اإلناء دون ضياع الس
                                                           

ـ كلمة ُألقيت في المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة. في ندوة موسومة (مظاهر من الحضـارة   ♥
م. تنظيم قسم اللغـة  2019جانفي  9 -7، بتاريخ: 2969األمازيغية: الفخّار). بمناسبة عيد يناير 

 األمازيغية+ النّادي الثّقافي مولود فرعون). 
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ذلك كانت الحاجة أم االختراع، فكانت التجارب وليدة التّطبيقات المتكـررة حتـى   
  أضحت على أرض الواقع متحقّقة وتعيش التطور.  

والمهم أن اإلنسان البدائي استطاع تشغيل فكره في المواد المحيطة به، واستغّل 
والقرميد واآلجـر  فخّار إلى أعمال الجص ذلك في نقل مواد األرض من صناعة ال

ضـمن  التّرابي أو الكلسـي  األصل . وتندرج جميع المواد ذات المستخدم في البناء
المواد السالتي يفتخر بها العالم، بل يتفنّن في البحث عن جودتهـا. ولكـن    ةيراميكي

حاجـة، وال  كّل ذلك لم يأت إالّ بعد سلوك مراحل من التطور لغاية إدراك قضاء ال
  .  تزال األمور تنبئ عن الجديد، وتلك هي سنّة الخلق في أرضه

في الحقيقة إن الفخّار ذاكرة المازيغيين، فيعد حلقـة  ـ الفخّار عند المازيغيين: 
ـ   ة المواهد الماديفهو من بين الشّ ؛وصل بين العصور سلسـل  ع التّسـهمة فـي تتب

بحيـث عـرف   بالد تامزغـا؛  عاشتها تي المؤرخة باألحداث الحضارة لل اريخيالتّ
ـ ل الطّكيف يحوالمازيغي اإلنسان  بخلـيط المـواد   لبة باالسـتعانة  ين إلى مادة ص

جعلتـه   ؛رةرسومات معب، واستعمل في ذلك وسائل بسيطة واربالنّالطّينية، وكذلك 
ينقل وجوده من واقع إلى آخر، وعبر ذلك يستعمل فكره في التّحديث باستعمال مـا  

  يحيط به من وسائل، وما يخترعه من آالت.  
إن المازيغيين األوائل أبدعوا في صناعة هذه المـادة، بمـا يـتالءم وواقعهـم     

دسـية  المعيش، وانتقلت الصناعة التي أصبحت حرفة انمازية تتميـز بأشـكال هن  
متناسقة تعبر عن أنّهم كانوا ومروا في منطقة من المناطق. وعبر األندلس أدخـل  
فيها الموريسكيون هذه المادة إلى بالد المغارب أنماطاً تليق بسياق الواقع، وتوارث 

  األحفاد تلك المهنة، وبقيت صامدة مع رهان الحداثة.  
م الزمان، وهذا فـي شـمال   لقد مارس المازيغيون مهنة صناعة الفخّار منذ قدي

 واكتسـى  ،لهـم  عمالًأفريقيا؛ باعتبارهم من الساكنة األصل، واتّخذوا هذه المهنة 
ميزةًثقافةً أو هم فخار لصـال واأللـوان     ة ذات خصوصيـة الصمن حيـث نوعي
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صـنعتها  تلك التـي  سواء  ؛موزاأللوان والروالرموز، وكان لكّل عصر حكاية مع 
مخيلة اإلنسان المبدعأو ما كان يدور في  ،ابقةالحضارات الس. 

تعتبر صناعة األوانـي  مازيغية: وذاكرة إلبداع المرأة ال ،ةلغة خاصـ الفخّار 
المـرأة  والتي هي ذاكـرة إلبـداع    ،اربة منذ القدمقاليد الضة من التّة اليدويينيالطّ

ى هذا فلقد كانت تلك المرأة الرجل محافظةً عل ،ةالمازيغي  المـوروث الحضـاري 
و ،الماديح ر أمم األرض في هذا الكـون الفسـي  ذّقاس على أساسه مدى تجالذي ي

ونقلته ألوالدها عبر الزمان بمطابقة المستجدات، مع المحافظة على بعض األنماط 
االنمازية الضاربة في أعماق ثقافة المازيغيين؛ أي المطابقة لألصـول والعـادات   

. وتنقل لنا المصادر أن المرأة المازيغية قديماً تَسـتعمل أشـكاالً   والتّقاليد واألعراق
لهـا  ولغـة  رموز ذات فهي  ؛ةه الخاصه وقراءاتُتعبيرورموزاً متباينة، ولكّل رمز 

وأفكارها ومضايقاتها، وهي التـي كانـت    عن نفسيتهاتعبر بها المرأة داللة عميقة 
ج. وتتّخذ أحيانـاً بعـض األشـكال    تقوم بكّل شؤون البيت في الداخل وفي الخار

التّصويرية للتّعبير رمزاً عما ال تستطيع البوح به جهراً، فتستعمل تلـك األشـكال   
الهندسية التي ال تفكّها إالّ امرأة مثلها. ويجب العلم أن أمثال تلك الظّـواهر كانـت   

طـي  يقائمة في مجتمعنا المعاصر، وشخصياً شاهدته في محيطي؛ إذ رأيته في مح
فالمرأة كانت تقوم بجلب الحطب على ظهرها، وتأتي بالماء وتصنع الفخّار وتطبخ 
وتنسج وتحلب وتحشّ الحشيش، وتربي النّعاج، وتسـهر علـى تنظيـف حظيـرة     
الدواب، وتقطف الزيتون، وتحمله على ظهرها للمعصرة على كيلومترات، وهـي  

يستيقظ، وآخر مـن ينـام    التي تضع الزيت في اإلناء، وتحرث وتحصد وأول من
  فماذا كان يفعل الرجل في الزمن الماضي؟  

إن المرأة المازيغية عماد البيت، بما كانت تفكّر في مسـتقبل بيتهـا وزوجهـا    
وأوالها، وكيف كانت تسهر على راحتهم في إبداع ما تراه يليق بـالعيش الكـريم.   

ال تصطد لي عليها المقولة "والحكمة في كّل ذلك أنّها امرأة من نوع خاص، تنطبق 

فكان ميدان اإلبداع من صنعها، وكانت الطّبيعـة   السمكة، بل علّمني كيف أصطاد"
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وسـائلها الماديـة   وطوعها، حتى الشّجرة تنحني لها، فتعطيها ثمارها وأغصـانها  
 وجذورها دواؤها.  

ض تتعرا المهنة، فإنّه/ ما ذكرناه من أهمية هذه الصناعة رغم كّل ـ الخاتمة: 
ومعطيات اآللـة  ، جاجلومينيوم والزديدة من األالمنافسة الشّبسبب لالنقراض  آلنا

ة قليديحيث تجاوزت مجاالت استخداماتها التّالمعاصرة السريعة والمشكّلة للخوارق، 
راب إلى مجاالت إبداعية أخرى، إلى جانب إدخال مـواد  عام والشّكآنية تستخدم للطّ

جة التي تعتمد على الحرق ين المستورد واأللوان المزجمثل الطّصنيع أخرى في التّ
لحرق. ولذا أصـبح اآلن  إلى جانب األفران الحديثة لعملية ا ،ينفي تثبيتها على الطّ

وسـندان تراجـع إمكانـات     ،مطرقة المالءمة مع المعايير البيئيـة فن الفخّار بين 
خـالل تجديـد تقنيـات     ؛ وهو ما يفرض عليه مواكبة المستجدات مـن ستعمالاال
تثمـين منتجـات   نقص و ،ة للحرفةكنولوجيطورات التّة في ظل التّخاصبصنيع والتّ

قليدية ذات القيمة التّناعة التّالصنافسياالهتمـام بهـده   إضافة إلـى عـدم   ، ةة العالي
قبل ناعة من الصعـدم تشـجيع الجمعيـات المهتمـة     وكذلك    سات المعنيةالمؤس
  ي.  تّراث المحلّبال

وكّل هذا ال يثنينا عن المحافظة على هذه األصول التي كانـت الثّمـرة التـي    
أوصلتنا إلى ما نحن عليه اآلن، دون أن ننسى أن السلف ينتظر منّا هـذه اللفتـات   
الثّقافية التي نقول من خاللها: إنّهم كانوا هنا، بل مروا من هنا، ها هي بصـماتهم  

نقل لكم ثقافة السلف فأن نكون أو ال نكون. ويجـب أن  تدّل عليهم، ها نحن الخلف ن
  نكون لتجسيد سلوكات األجداد التي لوالها ما كنّا.  

وعلينا مواصلة الدرب، والطريق تصنعه األقدام، وما هي إالّ البداية التي بـدأت  
ربما بالقَطْر وال شك تنهمر، والعهدة عليكم أيها الجيل الجديد أن تفتخروا بأصولكم 
وتحترموا عاداتكم، ولكن ال تكونوا نمطيين، بل أن تعيشوا بين األصالة والحداثـة  

 . !فتلك هي الوصفة المحبوبة التي أوصانا بها أجدادنا، فَأنْعم به من وصفة
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نزلتُ هذه المدينة الخالّبة؛ مدينة حمزة التّاريخيـة التـي تمتـاز    يباجة: دالـ 
  واألمـن وتُفيض السالم ،بعادات وتقاليد وطقوس عريقة؛ تُضفي عليها النبَل والكرم
والحشَم. ولعّل هذه الصفات هي التي حفّزت وِزارة الشّؤون الدينية واألوقاف على 

 إحياء عيـد ينـاير  مناسبة التّاريخية تحت مسمى أن تنظم ملتقاها السنوي في هذه ال
دليل على القيمة الرمزية التي تمتاز بهـا واليـة البـويرة؛     في هذه المدينة، وهو

    بالبعد المازيغي.بخصوص التّماهي مع األبعاد الوطنية ذات العالقة 
وها أنذا تُعيدني أيام الشّباب إلى استذكار تلك األغنية الجميلة المجموعة في قيد 

أپگايث ثَلْهـى ذا الـروح   تلك الكلمات الجميالت للمغنّي الشّريف خدام الذي يقول: 
أپگايث ثلهى ذا الروح ألقپايل، أو ثوبيرتس ثَرنَـى ذُوْل   فأقول معه بالفعلألقپايْل. 

. فلقد اجتمع الجسد بأطرافه كلّها فـي هـذه   ثَتْعدى ذا المخْ ألقپايْل ألقپايل، وثيزي
الوالية الوسط؛ فهي الروح والقلب والمخّ. هي بالفعل كما يقول األجداد: ثـوبيرتْ  

  .فْرانوعا يمذي ثَج ،نانرَأذْ واواْل ي ،انحإيص ِليمان ماعثْ انْجورثَم  
هذه الوالية المجاهدة، والية التعدد اللسـاني والتعـايش   أيها الجمع الكريم، في 

السلمي منذ أن كانت سوقاً صغيرة يقصدها النّاس للتبضع، فكانت مـن محطّـات   
قضاء المصالح. ففي األخضرية نزل األدارسة والسليمانيون والحسـينيون، وفيهـا   

نـت لهـم صـوالت    حطّ زعيمهم رحالَه بأنافة، ومن أمشدالة يظهر العلمـاء وكا 
الفضالء، وفي البويرة كانت ثمرة ثوبيرت الغنّاء، وبها تسمت دون حيـاء، وعنـد   
أوالد بليل طريق الصحراء، الرابط للجنوب بكبرياء، وفي يسـر كانـت الزاويـة    
الثّعالبية، تنتج الرجال العمالقة، مقرونة بالرباط والزهادة والتّقوى، وكلّها مظـاهر  

نة حمزة التّاريخ، فقد شرفها نجم المريخ، فأنار عليها بطرد باسطوس التّطور، لمدي
                                                           

سعيداني، بمدينة البويرة، بمناسبة  مجتهد رابحألقيت المحاضرة في قاعة المطالعة العمومية ال ـ ♥
   م.2019جانفي  8، بوالية البويرة في الدينية واألوقاف ؤون. تنظيم مديرية الش2969ّعيد يناير 
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الكولون، وإقامة جامعة الشّهيد محند أولحاج الممنون. هي مفاخر البربـر، ونحـن   
نقول: إذا ضاعت األصول ضاعت الفروع، وفقدنا التّاريخ، والتّاريخ يقـوم علـى   

فما عسانا نفعل نحـن الخلـف؟   اآلثار التي خلفها عقول السلف، وصنعتها أيديهم  
 القادحة، واأليدي هم، ونمنع األلسنهم، ونواصل سيرنحن الخلف نروم أن نحفظ ود
العابثة، واألفعاَل المانعة، وهي وصفة أجدادنا لمواصلة المسير، دون الضياع فـي  

  الخمير.  
 ويا إخواني لقد سررت وأنا بينكم، وكم مرة كنت معكم، وتأسرونني فـي كـلّ  

  مرة، وفي كّل مرة آتي، وكأني بذلك الشّاعر الذي قال:  
ــل إذا ــتاء دخ ــأنتم الشّ ــموس ف   ش

ــل وإن    ــيف دخ ــأنتم المص ــالُل ف   ظ

    
  

  وأقول جئتكم وآتيكم، ألنّي أفتقدكم، وفي أيديكم المفتاح الذي أنشده:
ــارم وإذا ــتْ المكـ ــا أغلقـ   أبوابهـ

  مفتـــاح لقُفلهـــا فـــأنتم يومـــاً،   

    
إخواني ماذا أقول في هذا الموضوع المختار هذه السنة لالحتفال بعيـد ينـاير،   

ـ بسنة فالحيوهي مناسبة فالحية يحتفل بها في بالدنا؛ تيمناً  ويقـوم فيـه   دةة جي ،
الجزائريون؛ بل كّل ساكنة شمال أفريقيا بتناول الكسكس أو الشّرشم أو البركـوكس  

ى بأيـام  األرانب. ويدخل هذا اليوم ضـمن مـا يسـم   وك أو لحم قرابين الديعلى 
ذين ينغرز ل، وفي انتظار المطر الذي ال بد منه، ومصحوباً بالثلج والبرد الالعواشير

. ونسـأل اهللا سـنة مملـوءة    حرارة غشتماؤهما في شهر يناير، ويصدان وهج 
  بالصابة والبركات.  

الثّقافة المازيغية فتتشـعب   وأما موضوع جهود علماء الجزائر في مقدمة:الـ 
لكثرة ما قدمه علماء الجزائر من خدمات، وجليـل المهمـات، وفـي كـّل     أبوابه؛ 

المجاالت، وفي أرض لها كّل االمتدادات بما لها من شساعة المساحات، وما أسدوه 
خارج هذه الفضاءات، وبتعدد االجتهادات وكان مصحوباً بكثرة العطـاءات. ومـع   

  ن موضوعي ينحصر في المحددات التالية:  ذلك أقول: إ
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ـ التّذكير بمجموعة من العلماء المازيغيين الذين خـدموا المازيغيـة قبـل    1
وإليكم قائمة بسيطة بأسمائهم وتخصصاتهم، دون البحث فـي الخـدمات    اإلسـالم: 

قدموها لبالد تامزغا فهي كثيرة وجليلة، وكان للبعض منهم السبق؛ بل الثّقافية التي 
إن أنجم البعض كان يسطع ظاهراً، والكثير أناروا فضاءهم الصغير والكبير. وهـم  

عالمـة فـي الديانـة     القديس أوغسـتين من العلماء األفذاذ، ويكفي ذكر أمثال: 
الملك المثقّف حاكم مملكـة موريتانيـا   الملقّب يوبا الثّاني المسيحي، وأحد آبائها. و

صاحب أول  أبوليوسوالذي شجع الفنّون والعلوم، ولقب عصره بالعصر الذّهبي. و
 وهو ابن مادور/ مداورش. والمسرحي (الحمار الذهبي) كرنتيوسرواية في العالم 

، وهو كاتب فلوروسالذي ظّل يحيط به النّاس، حتى تبعوه حيث ارتحل. والشّاعر 
المعروف بالنّحوي والبالغي، وله روائع في  فرافنونأديب ألمعي بارز. واللغوي و

األكبر ذلك المفكّر واألديب والشّـاعر   أرنبوسالبالغة التي نسج بعضها مالحم. و
الشّـاعر   ومـاركوس مـاريوس  العالم المتصوف الالهوتي.  لكتانيوسالغزلي. و

ابـع  القـرن الر فـي  عاش ريتي الذي گن/ األب دونا الالقس دوناتوسالمحبوب. و
و، المولود بمدينة نگرين الميالديمسيحي كان أكبر قس ثار وقد ة ثالثة عقود، ولمد

ونظـراً  فريقياأشمال في ة في تثبيتهم الستعمارهم على استغالل الرومان للمسيحي .
وه باسـمه  سـم  مسيحياً مذهباًللظلم الذي سلّطته الكنيسة على الفالحين كون أتباعه 

فة) (الدوناتيناضل ضد االستعمار الريين ورة بين الفالحين المازيغ، ونشر الثّوماني
الذين صودرت أراضيهم من اإلقطاعيين الرومـان، فأشـعلوا ثـورة فـي تلـك      
اللوتيفوندات السترجاعها من المغتصبين، وبالفعل نجح في ثورته التـي أنصـفت   

لّي بالكنعانية، ويخطب في الشّعب بالمازيغية. وترك جماهير المازيغيين، وكان يص
ة اهللا أرسـل المسـيح إلنصـاف    ة باإلمبراطوريال عالقة للمسيحي"قولة مشهورة 

حيث مات في سجونهم سـنة   ؛فنفاه الرومان إلى إسپانياالمين"، المظلومين من الظّ
  م.355
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وإقامة الكيانـات  ، ةاإلسالميالتّذكير بدور القبائل المازيغية في استكمال  ـ 2
السدور كبيـر فـي    -بعد إسالمهم- يينكان لألمازيغ: فريقيمال األة في الشّياسي

كما كان لهم دور كبير في فتح بالد األندلس تحت قيادة ارب  إكمال فُتوح بالد المغ
في أيام دولـة اَألغالبـة    / إيبيرياثم في فَتْح جزيرة صقلِّية) ادطارق بن زي(قائدهم 

، وكان له دور انمازي في نشر الدين اإلسالمي فـي كافـة   ةابعة للخالفة العباسيالتّ
أفريقيا، وكما يعود الفضل للتّجار والفقهاء والشّيوخ الذين أبلوا البالء الحسـن مـن   

كمـا ال  أجل تثبيت الدين اإلسالمي؛ مصحوباً بالعربية ليفهم الدين فهماً صـحيحاً.  
ننسى تلك الجهود العظيمة لعلمائنا في نقلهم الدين اإلسالمي إلـى بـالد السـودان    
وساكنة غرب أفريقيا، وعبر شمال تشاد إلـى قبائـل السـونكة، وبـالد السـهل      

يـب مـن غصـن    نفح الطّ(صاحب  لمسانيأحمد بن المقري التّاألفريقي... ويذكر 
ترجمة لمن رحلوا عن األندلس ) 250(سين نحوا من مائتين وخم )طيباألندلس الر

من خمس وسبعين ما يقرب  أيضاًذكر إلى المشرق من العلماء واألدباء والفقهاء، وي
وال بد من اسـتنطاق التّـاريخ    ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى األندلس.) 75(

ن جندي، يقودهم المازيغي (طارق ب 12000الذي يقول: إن عدد الفاتحين لألندلس 
من العرب األقحاح الذين وفدوا من المشرق، والباقي مازيغيون.  2000زياد) منهم 

وبعد الفتح عاد معظم العرب إلى المشرق وبقي المازيغيون تحت إمارات مشرقية: 
أموية/ عباسية... ولكن الحاشية بربرية. وبهؤالء البربر سادت الثّقافة في األندلس 

المدارس وامتزجت الثقافة العربيـة بالمازيغيـة وبأولئـك    وعم الرخاء، وانتشرت 
العلماء الذين أبدعوا في مختلف الفنّون، حصل االزدهار لبالد األندلس، وتطـورت  
العربية التي أضحت لغة العالم؛ ينشدها األجانب من كّل حدب وصوب، وكان ذلك 

  ين والصناع...  تحت رعاية ملوك العرب، وما كانوا يغْدقون به على المبدع
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خدموا الثّقافة المازيغية، أو خـدموا هـذه   من ـ التّذكير بقائمة أولية بأسماء 3
وهذا بدءاً من أيام المماليـك البربريـة   : 1البالد في ظّل الحضارة العربية اإلسالمية

) والتي لم تكن لهم الحدود الجغرافيـة، أو مـا يعـرف بالحـدود     13الثّالث عشرة (
 الحالية، بل في العهود التي لم تبن الحدود أوالً وثانياً بأنّه ال حدود جغرافية للعلمـاء 

نى) ونشير إلى قائمة وبخاصة في بالد المغارب التي تسمى (األقصى واألوسط واألد
اسمية من الذين ماتوا فقط، دون اإلشارة إلى األحياء: عباس بن فرناس الذي ولد في 

انيا. وابن پقرطبة وحاول الطّيران، وسقط في هاوية ال تزال تحمل اسمه حالياً في إس
وعندهم من تفلسـف   رشد الفيلسوف الذي أحرق رجال الدين كتبه؛ ألنّه قال بالفلسفة

اإلسالمي الذي جاب أقاصي آسيا، وسجل أعاجيب  ةد تزندق. وابن بطوطة الرحالفق
الدنيا في رحالته االستشكافية وبخاصة تلك السنوات التي قضاها في أعاجيب آسـيا  

ة وله أبحاث في الصيدلة. وابـن زهـر   گ(تايالندا+ الهند). وابن البيطار، طبيب مال
 دموية. وابن باديس الصنهاجي والمختـار السويسـي  األندلسي الذي اكتشف الدورة ال

نتير، والشّيخ زكري وأبو القاسـم  شوالفُضيل الورثالني، وأرزقي الشّرفاوي، وعلي 
والسعيد الياجري، وأبـو العبـاس أحمـد     البوجليلي، والشّيخ بيوض، والشّيخ أطفيش

الشّيخ أعليلـي، والشّـيخ   الغبريني وابن آجروم الصنهاجي، ومحمد الحسن فضالء، و
عسلة، أحمد بن إدريس البجائي، ورابح بونار، محمد بن قاسم الزواوي، ويحيى بـن  
معط الزواوي، ويحيى بوعزيز+ وأبو القاسم البهلـولي، وأبـو إسـحاق األجـدابي     
 الطّرابلسي والحمزاوي، وابن منظور األفريقي المصري، محمد بن يحيـى البـاهي  

دلي والشّيخ إدريس السحنوني، الشّيخ المهدي السكالوي، والشّـيخ  وسيدي يحيى العي
المقراني، والشّيخ الحداد، وبوبغلة الشّريف، واللة فاطمة أنسومر، ومحمد الشّـريف  

 وسيدي أحمد أويحيى والسـعيد البيبـاني بـوتقجرت    قاهر وسيدي أحمد بن إدريس
 ن الوغليسـي، والبوصـيري  وإبراهيم بن بوبكر الونوغي اليلماني، وعبـد الـرحم  

                                                           

حمد الصغير ـ لمزيد من التعريف بالسيرة الذاتية لبعض المذكورين في هذه القائمة. ينظر: م1
   ، دار ثالة.2015. الجزائر: 2+1بلعالم، علماء من زواوة، الجزء 
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 ومولود قاسم ومحمد بقن يعقوب المنقالتـي ،واويوأبو يعلى الز ،والطّاهر الجزائري 
والشيخ سعيد صالحي والشيخ واإليراثني، وسي بلقاسم البويري، وعبد الرحمن شيبان 

السعيد بهلول واألكحل شرفاء ومحمد الصالح الصديق وفضيلة الشيخ الطـاهر أيـت   
"لـوال  وعلماء عمالقة من المشداليين الـذين قيـل فـيهم    جت والمولود الحافظي، عل

ونشير إلى: نصر الدين المشدالي+ أبو  المشداليون ما كانت بجاية الحضارة والعلوم"
الفضل المشدالي+ موسى بن عمران المشدالي، وهؤالء كان لهـم الحضـور فـي:    

  والشّام والحجاز والقدس.   تلمسان وبجاية وتونس وقبرص وغرناطة
وهؤالء العلماء المازيغيون كان لهم شرف نصرة الدين وحمله ونشره، وشـرف  
حمل رسالة اإلصالح والجهاد واالندماج الجمعي، وشرف الدفاع عن المشترك. ولقد 
كانت العروبة عندهم هي اللسان ال النّسب، فقد أبدعوا بالعربية المعجزة. هم علمـاء  

لون ويبدعون، عرفوا الحقيقة وما وقعوا فـي  ما ينظرون بعقولهم إلى األمور بل يحلّ
الغريقة. هم علماء ما ضاقت عليهم الدنيا وتماهوا في اللغة العربيـة التـي تَبنَوهـا    
  ة وعلمـوا أنالعربي قناعة، في الوقت الذي كانت فيها لغات أخرى، لكنّهم عرفوا سر

 غوي فقط وما احتووها) جذر ل700أقوى لغة يومها كانت الالتينية وتحوي سبعمئة (
) ألف جذر لغة، ويضـاف  16000بل احتووا العربية المعجزة التي فيها ستة عشر (

إليها سعة التّفعيل واالشتقاق والتّركيب. وهذه اللغة التي ارتضاها األجـداد ألنفسـهم   
 وأوصونا بها، وقالوا: العربية من المقدس بحمولتها الدينية، فوجبت عليكم المحافظـةُ 
عليها؛ ألنّها تمثّل معلماً أساسياً من هويتكم، فال يأخذنّكم باُل لغة أجنبية، وال تستبدلوا 

  الذي هو أعلى بالذي هو أدنى.    
بالفعل كانت وصية األسالف في محلّها، فهي اليد التي تُعطي، وال تأخذ قدر مـا  

األنـدلس أيـام كانـت    تعطي، فهي النّبع الذي ال ينقضي، ألم يكن الغربيون يـأتون  
األندلس فردوساً للعلماء والعلم ليدرسوا فيها العربية وبالعربية، وعلى يد العرب؟ ألـم  
يأخذوا علم الفلك والهندسة والرياضيات والكيمياء والجبر مـن حاضـرتي: بجايـة    
وتلمسان؟ ومن ثم بنوا قواعد علومهم من العربية  وطوروا لغاتهم التي ال تزال فيهـا  
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 Nos ancêtre lesآثار العربية شاهدة في مصطلحاتهم، وأدعوكم للعودة إلى كتاب 
Arabes نصفللباحث الم ،Jean Pruvost   بهذه الحقيقة وهو الذي يقـول الذي يقر

ـ "لوال تلك القرون التي ساد فيها العرب بلد األندلس مـا عرفـت أور   ا نهضـتَها  پ
ن يكون االتّعاظ للخلف بضرورة اإلفـادة  . ولكن ذلك من الماضي، وعسى أالحالية"

  من فعل السلف، وكيف تعاطوا مع الفعل الثّقافي دون تَلَف.
مـن  الثّقافة بنية حضارية متعددة الحضور، ولكّل جماعة ـ في مفهوم الثّقافة: 4

البشر ثقافة، أو لمجموعهم داخل المجتمع الذي ينتمون إليه. ولها محـدداتها الكبـرى   
  ممثّلة في:

 الثّقافة؛وأنتج المكان الذي أحدث  - 

 الزمان الذي جرت فيه الثّقافة؛ - 

 الميراث القديم أو الذي تركه األجداد؛ - 

 اللغة المستعملة وتحوالتها المختلفة.   - 

ومن فنّونها: العمارة+ الكتابة+ الصناعات اليدوية+ اللغة+ المعتقـدات الدينيـة+   
الخزف+ الرخام+ الجلـود+ الغَـزل+ صـناعة آالت     النّحت+ الزراعة+ التّصوير+

الطّرب+ وضع نظام توزيع المياه+ سن نظام المحـارب+ التفـنّن فـي الصـياغة+     
  الخوص (فَتْل الحلْفاء)+ االهتمام بالفنّون الشّعبية...

وكّل هذا يتمثّل في منتوجها العيني وغير العيني "الثّقافة هي إنتاج المجتمع بكّل ما 
يه من تنوع وتناقض وتغير وثبات، وبكّل ما هو عليه من أفكار وتجارب متحقّقـة أو  ف

". وهكذا نرى توسع مفهوم الثّقافة وما لهـا  2غير متحقّقة ماضياً وحاضراً أو مستقبالً
  من مداليل كبيرة.

                                                           

ـ إبراهيم عبد اهللا غلوم "الثّقافة في مجتمعات الخليج العربي، تحديات الواقع والمستقبل"  2
، منشورات مكتبة الملك 2002أعمال ندوة (مستقبل الثّقافة في العالم العربي. الرياض: 

   .771ص  )العامةعبد العزيز 
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هي كلمة صريحة؛ فقد قال عبد الرحمن بن خلدون ـ كلمة حقّ ال بد أن تقال: 5
عن الفترة العربية اإلسالمية بأن "معظم الخدمات الثّقافية لم تكن على هـ  808تـ 

أيدي العرب وحدهم وإن كانت فهي قليلة جداً بل إن معظم الذين أبدعوا في اللسـان  
ـ لَمح من الغريب الواقع أنالعربي هم أعاجم، ويقول: " ة ة اإلسـالمي ة العلم في الملّ

هم العجمأكثر، وليس في العرب حة علم ال في العلوم الشّلَمة وال فـي العلـوم   رعي
في القليل النّ ة إالّالعقليادر. وإن كان منهم العربي فـي لغتـه    في نسبه فهو أعجمي

الملّ ومرباه ومشيخته مع أنة عربيلته عـن   ة وصاحب شريعتها عربيوما سـج ."
الذين خدموا -ن العلماء العرب نسباً م،ّ أ2017شيخي عبد الرحمن الحاج صالح تـ 

 255هـ، والجاحظ تـ  175اثنان: الخليل بن أحمد تـ  -العربية في قرون التّقعيد
هـ؛ فاألول ترك ثلث اللغة، والثّاني أبدع في ذات اللغة بحيوانه وبيانه ومروياتـه  

ل: إن ونقوله، فهما في كفّة، وغيرهم في كفّة". وعلى العموم، هي كلمة حـقّ تقـا  
هؤالء العلماء الكبار لهم فكر متنور، أبدعوا بلغة القرآن، فهي المفتـاح للبصـيرة   

  والتّبصر، وكانت خير معبر عما يخالجهم، فنالوا بها رضوان دينهم ولسانهم.  
يصعب سرد مدونـة اسـمية   ـ علماء أمازيغ في خدمة الثّقافة المازيغية: 6  

زيغيين الذين خدموا الثّقافة المازيغية، بقدر ما نقول: إنّهـم  كاملة ألولئك العلماء الما
علماء مازيغيون مغاربة خدموا الثّقافة الوطنية بمعناهـا الواسـع فـي مواطنتهـا     
   بيئـي دينـي لغوي الثّقافة منظور اجتماعي ة، وهذا منطق الشّيء، على أناللغوي

ء، ويكفي أن نعلم بـأنّهم خـدموا   علمي عاداتي يقوم على خدمتها الباحثون والعلما
فمن العهد النّوميـدي الفـاخر، إلـى العهـد     المواطنة بمفهومها القديم والحديث، 

الروماني والوندالي والبيزنطي الماكر، إلى العهد اإلسالمي الزاهر، وإلـى العهـد   
األعالم اني الدامر  والفرنسي القاهر، إلى عهد االستقالل الباهر، كان هؤالء پاإلس

، ومع ذلـك، فنقـر بـأن    العلماء يتعلّقون بوطنهم وبعاداتهم وبأصولهم وبثقافتهم
الثّقافة المازيغية لم تفلت من االنصهار في الثّقافة العربية حتى دفع الشّـبه بعـض   

القدامى إلى الجزم بأن جزءاً من المازيغيين ذوو أصول عربيـة يمنيـة   المؤرخين 
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يمكن أن يكون بفعل العامل الديني، أو بعامل االنتماء. أضـف  وهو في الحقيقة كان 
إلى ذلك تلك الثّقافة الشّفهية للمجموعات البربرية التي جعلتها سريعة الـذوبان فـي   
غيرها حتى قبل فترة الفتح اإلسالمي. ولكن ال نعدم الوجود الثّقافي العربي في شمال 

ان) "إذا كانـت  گة كما يقول األستاذ (فضيل شريأفريقيا التي تجلّت في اللهجات العربي
 ة الفصحى، فإنة شمال أفريقيا قد استعارت جزءاً كبيراً من مفرداتها من العربيعربي
بنيتها النّحوية والصوتية تعود بأصولها إلى تمازيغت". وأما على مسـتوى العـادات   

وس اجتماعيـة عديـدة وأعيـاد    والتّقاليد؛ فتتجلّى هذه الثّقافة في فن طبخ تقليدي وطق
زراعية ورأس السنة الفالحية يناير. كما حافظ الشّعر المازيغي على ما يسمى إيزلي 

    وأهليل وأذكار وممارسات اجتماعية بمناسبات خاصة وإلى يومنا هذا.
 وعلى العموم، فإن األشكال الثّقافية قائمة في تنوعاتها حسب المناطق الجغرافية

المكتسبات القبلية الممثّلة فـي: الـرقص+ الوزيعـات+ مناسـبات نسـج       وحسب
البرانيس+ مناسبات الختان+ حفالت المناسبات+ إحياء األعياد الفالحية+ الرسـوم  
على الصخور+ حمالت التّطوع+ التأسي بالجروح والقـروح+ أداء الفولكلـور+   

جمعـات (ثاجماعيـث)+   الوقوف مع المجروح+ سن األعراف والشّرائع+ إقامة ت
االمتثال لألعراف+ االلتزام بالجماعة... وأبلغ هذه الفنّون تلك االستمرارية اللغوية 
المتمثّلة في الكتابة بحروف التيفيناغ لبقاء اللغة المازيغية والثّقافة العامـة تعـيش   
ا االستمرارية وربطها بماضي األجداد. هي جهود قائمة بدأت تـؤتي ُأكُلَهـا بعـدم   

ة ورسمية اللغة المازيغية. ونرى يتغيرت معطيات االنفتاح الوطني، واإلقرار بوطن
النّخب الوطنية تولي الجانب الثّقافي ما يحتاجه من قيمة مضافة، وأصبح التّنـافس  
قائماً في من يقدم األفضَل في إحياء تلك العادات، وخير دليل ما يقوم به المجتمـع  

ناسبة؛ مناسبة إحياء السنة الفالحية= عيد ينـاير، تيمنـاً بفعـل    الجزائري بهذه الم
  للجـو رون ذلك اليوم محّل إقامتهم طلباً في تغيير الوضع الطّبيعيأجدادنا الذين يغي
بأن يغدق عليهم اهللا الصابة التي تحملها األمطار والثّلوج، ويبـدأ بتقـديم العشـاء    

  أحسن.   الفاخر للعائلة، على أن ما هو قادم
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من مقتضيات أشكال الثّقافة أن هذا الميدان يأخـذ  ـ أشكال الخدمات الثّقافية: 7
الشّكل الثّابت وهي تلك الموروثات التي تنقل بصورة طبيعيـة دون جـدال، مثـل    
اللغة، ولكن لهم مواقف انقالبية حيث ال يثبتون على لغتهم إالّ في بيـوتهم، وكـّل   

كم التّحكّم في اللغات الوافدة، وكذلك لعامل نفسـي قـد   أجنبي يخضعون للغتهم بح
يرونه في ضعف لغتهم، فإذا حصل أن أجنبياً واحداً ينتقلون من لغـتهم إلـى لغـة    
أجنبية يعرف األجنبي دون شعور. وهناك ما هو من المتغير؛ وتتمثّل في التّعامـل  

طور الحاصل عبر الزمـان  مع األجنبي بما يمكن أن يقدم من فائدة، مع مراعاة التّ
والمكان فهم يعيشون األحداث مع المستجدات، دون االنغالق على الذات. وتنقسـم  

  أشكال الخدمات الثّقافية إلى قسمين:
ـ قسم الخدمات الثّقافية المادية: وتعرف باألشياء الملموسة المرئية، وتتمثّل 7/1

ع ذلك من أمور صـناعة وسـائل   في النّسج والرسم والنّحت والصناعات، وما يتب
الفالحة والحصاد، وبناء المصايد لصيد الحيوانات، وبناء السدود، ونسـج الخيمـة   
ووضع المدر، إلى جانب تلك الرموز المصاحبة لشد الرحال بحثاً عـن العـتْالت   
لتسقيف البيوت، وحشّ الديس... وهي أشكال عرفية قطع فيها بخصوصية متّفـق  

  ا السلف للخلف، ويتوارثها األبناء عن اآلباء.عليها، ينقله
ـ قسم الخدمات الثّقافية غير المادية: وتعرف بالالمادية؛ وتتمثّل فـي مـا   7/2

ليس من الملوس كالشّعر والمدائح واألذكار، ومختلف طبوع األداء الشّفهي، وفـي  
اتها ومسـكوكاتها  هذا المجال تبرز اللغة الوظيفية التي تتنقل شفاهياً بمختلف سـياق 

وما لها من أمثال وحكم، ويسهر عليها الكبار لتكون محّل غرسـها فـي الصـغار    
ونقلها كما هي لتبقى االستمرارية اللغوية قائمة، مع تفتّحهم على التعددية اللغويـة  
التي كانوا يمارسونها منذ الدولة النّوميدية. كما اشتهر المازيغيون في مجال التّنجيم 

حساب، وأيام الصح وأيام السوس، ودخول الفصول، وما يعتـرض ذلـك مـن    وال
  عالمات الصابة والجفاف وعلم الفلك والتنجيم والقيافة...  
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ـ اللغـة  االعتـراف ب  إنميادين الخدمات الثّقافية للمـازيغيين:  ـ 8 ة المازيغي
مسألة تحتاج إلى تثمين، فهي الخطوة األولى نحو كسـب مواقـع فـي    وتدريسها 

اإلعالم واالستعمال، وسوف تكون لها مؤسسات تعمل على ترقيتها، وستكون لهـا  
نخبة عالمة تبدع فيها وبها، ويكون لها موقع تتنامى عبره على مر السنون. وهـذا  

نرى دولتنا تـولي هـذه    ليس بالمستحيل إذا صدقت النّيات وشُدت العزائم. وهكذا
الث المستعملة فـي وسـائل   إحدى اللغات الثّاللغة المكانة الطّبيعية بالتدرج، فهي 

ا، ثـم  اطقة بهة في المناطق النّمادة اختياري 1996عام  رع في تدريسهااإلعالم وشُ
أصبحت إجبارية. وال نعدم هذه المكتسبات، وهي بذرة من تلك البذور التي تتلوهـا  

وف، والمهم ال للتسرع، وال إلضاعة المكاسب، والزمان كفيل بخدمة هذه اللغة القط
  كما خدمها السلف، في إطار المواطنة اللغوية. وأما هـذه الميـادين فهـي كثيـرة    

  ويكفي أن نشير إلى:  
ـ ميدان النّسيج وإقامة المنسج في الخريف: وهذا استعداداً للشتاء القـارس  8/1

حـالقي  لباس يقيهم برد الشّتاء، وهم الذين عرفهم البعض بأنّهم من فال بد لهم من 
  الرؤوس، والبسي البرنوس وآكلي الكسكس.  

ـ ميدان الصيد: مهنتهم التي اشتهروا بها في الجبال وفي الصحاري، وهي 8/2
صراع للبقاء أمام عوامل الطّبيعة القاسية، فال بد من تربية المواشي، وال بـد مـن   

  لحيوان الذي ال يخضع للتدجين.صيد ا
ـ ميدان الفنّون: ويتمثّل في أداء تلك األهازيج الخاصة بالمناسبات، وتلـك  8/3

التي تقـال أمـام الكـانون     تالهدهدات التي تُقال للصبيان أثناء النّوم، مع الحكايا
للمسامرة الليلية، ومع تلك األغاني المصـاحبة فـي حمـالت الـدرس أو أثنـاء      

  الوزيعات، وما يصحب ذلك في األعمال التّطوعية.
8/4 خور: وهي عالمة الحياة، بل إنـ ميدان صناعة الفخّار والنّقش على الص

تي كـانوا يقضـون بهـا مصـالحهم     آثارهم تدّل عليهم فقد أبدعوا بتلك األواني ال
  المرسلة، بل تركوا البصمات التي تدّل عليهم حيثما حلّوا وارتحلوا.
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ـ ميدان الممارسات االجتماعية العرفية: وهي كثيرة جداً، ويمكن أن نشير 8/5
إلى التّجمعات الخاصة بعرف يستدعي القرار الجماعي، التّكافل االجتماعي، رفـع  

المساعدات االجتماعية، رفع الغبن عن المظلوم، ردع الظـالم  الغبن عن المصاب 
  بعزله وإخراجه من القرية.

ـ ميدان التيمن بالعلماء في المناسبات الدينية: وفيها تقام أعراس لمن يكون 8/6
األفضل ويقدم العالم على أنّه من األسياد، ويوشّح بلقب السيد، بل تكون له المكانـة  

  لقوم.االجتماعية بين ا
  وكّل ذلك يحصل بوجود تلك القامات السامقات في المجتمع مـن بـين قـومهم   

االنتخاب+ كبر السن+ التّعقّـل+  ومن يمثّلونهم والذين تتوفّر فيهم الشّروط التالية: 
        المصداقية+ اإليثار+ التّضحية+ كسب االحترام+ عدم الجرح في أخالقه.

هذه النّمـاذج صـورة   خدموا الثّقافة الوطنية:  ـ نماذج من علماء مازيغيين9
لمحترفي العلم في صورته النّوعية؛ كانت لهم وقفات تبصرية، فارتقوا بها، ورقّوا 

  ثقافتهم، وأصبحوا لُمعاً في سماء العلم والعالم. وإليكم بعضاً منهم:
9/1:س المكتبة الظّاهرية بدم ـ الطّاهر الجزائريشق، ولُقب ابن بجاية الذي أس

  بباعث النّهضة العربية في المشرق.
6/2 :واويالز ة في علـم  ـ ابن معطة األلفينته الدربمدو س النّحو التّعليميمؤس

  العربية. ويقر  المازيغي األندلسي ابن مالك بذلك السبق قائالً:
ــك    ــن مال ــو اب ــد ه ــال محم   ق

     ــك ــر مالــ ــد اَهللا خيــ   أحمــ

    
ــى    الرســول المصــطفىمصــلياً عل

ــرفا      ــتكملين الشّـ ــه المسـ   وآلـ

    
  وأســــتعين اهللا فــــي ألفيــــة

  مقاصـــد النّحـــو بهـــا محويـــة   

    
ــوجزٍ    ــظ م ــى بلف ــرب األقص   تُق

  وتُبســطُ البـــذَل بوعـــد منجـــزِ    

    
 ــخط ــر س ــى بغي ــي رض   وتقتض

   فائقـــةً ألفيـــة ابـــن معـــط  

    
ــيال   ــائز تفض ــبق ح ــو بس   وه

ــائي     ــتوجب ثُنـ ــيالمسـ   الجمـ
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  واهللا يقضـــي بهبـــات وافـــرة

ــرة       ــدرجات اآلخ ــه ب ــي ول   ل

    
وهو الفقير إلى اهللا الذي عمل في تيسير النّحو بما له مـن  ـ ابن آجروم: 9/3

  علم في تلك األرجوزة الموسومة (المقدمة اآلجرومية في مبادئ علم العربية).  
اشـتهر  من دلس شاعر  محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيريـ 9/4

ة فـي مـدح خيـر    اة "الكواكب الدريالمسم ةأشهر أعماله البردوة. بويبمدائحه النّ
  . وتعود أصوله لدولة الحماديين ولكنّه انتقل إلى مصر لتلقّي العلوم.  البرية"
  صاحب الكنز الكبير (عنوان الدراية).   ـ أبو العباس أحمد الغبريني: 9/5
9/6 :الة الذي بنى له ملك تلمسـان المدرسـة   ـ أبو الفضل المشداليمن أمشد

التّاشفينية، وفرش له صاحب الفُسطاط في القاهرة البساط األحمر الستقباله، وهـذا  
العالم الرياضي فريد زمانه، وال يماثله أحد في علمه كما قـال عنـه السـيوطي.    

رة على حاضرتي: بجايـة التـي أصـبحت    وعلماء أمشدالة كُثّر، ولهم أفضال كبي
ا، وتلمسان ارتقت بصيتهم الكبيـر   فنالـت المكانـة    پجامعة يقصدها طالب أور

  العلمية المشهورة.  
 الـذي أقـام فـي    م1462سنة  ىالمتوف اليدمحمد بن أبي القاسم المشـ 9/7

  .فاتوترك عدة مؤلّبجاية، 
صاحب مقولـة: الجزائـر وطننـا    ـ عبد الحميد بن باديس الصنهاجي: 9/8

  والعربية لغتا واإلسالم ديننا.  
لهـم  إن معظم هؤالء العلماء كانـت  ـ الصفات االنمازية لهؤالء العلماء: 10

  المواصفات التّالية:
  ـ الموسوعية في العلوم.10/1
  ـ التّشبع بعلم العربية، وحفظ القرآن، ومتون النّحو.10/2
  ـ ربط القول بالفعل، والتّضحية بالوِلْدان.10/3
  ـ طلب العلم واالرتحال في سبيله، والعمل دون هوادة بغية تبليغه.10/4
  تّعارض في المصالح المرسلة.ـ ربط الدين بالدنيا، وعدم ال10/5
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  ـ ربط المحسوس بالملموس، ودون االعتماد على نزعات النّفوس.10/6
ـ التّماهي في اإليمان، ونشر الفضيلة واألخالق، والعمل دون هوادة من 10/7

  أجل بلوغ الرضا.
ـ تقديم العلم في صورته الواضحة الميسرة حسـب مقتضـيات البيئـة    10/8

  وعقول النّاس.
  ـ تأسيس الزوايا والجمعيات الدينية والخيرية، والتّسابق إلى أفعال الخير.10/9
  ـ تسبيق الوعي قبل الوعظ.10/10
ـ تدريس وتأليف الكتب وتكوين الرجال والمريـدين لمواصـلة فعـل    10/11

  التّأسيس.  
  ـ التّماهي في المجتمع والعيش مع الجماعة، وتكوين خاليا اإلصالح.   10/12
ينزل المازيغيون طالب ـالموقع االجتماعي لطالب العلم لدى المازيغيين:  11

فيعظّم   العلم منزلة الحظوة واالحترام، فهم من الذين يوضعون في السلّم االجتماعي
دورهم، ويعمل برأيهم ويكونون محّل توجيه. فال تكاد أسرة مازيغية إالّ وتوجه ابناً 

وجه لزاوية يكون في خدمتها حتى ينال إجازتها من واحداً يتخصص لطلب العلم، في
مشايخها، ويعود في الغالب إلى مسقط رأسه لتولّي المشيخة، وتدبير أمور العامـة.  
قد يصبح الطّالب شيخ البلدة، ويأخذ القيادة، ويعفـى مـن األعمـال ذات العالقـة     

ذيع اسمه حتى يصبح بالسخرة، فتلبى مطالبه االجتماعية، ويكون محّل الصدارة، وي
مرجعية يقصده النّاس في رد المظلم، أو طلب االستشارة، أو الصلح وما يتبع ذلك 

  من األمور اليومية كالزواج والطّالق والفتوى...  
وتشير المصادر بأن األسرة المازيغية إذا كان لها أكثر من ولد من الـذكور، ال  

فى من بين إخوته من كّل أعباء العائلة، فيتفرغ بد أن تهب ولداً واحداً للزاوية، ويع
   ة لدى أبويه، بما يحمله من علم وتبصـرة ووعـيللعلم فقط، وينال الحظوة الخاص

  وفَهم، فيكون لسانهم العارف بأمور الدين والدنيا.  
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وإذا كان هذا حال المجتمع المازيغي، فإن الثّورة التّحريرية حافظت على هـذا  
رامي للطّالب، فكانت ترسل الشّباب للتعلّم خارج الـوطن، ويحظـون   الطّبع االحت

بمقام لدى المسؤولين السياسيين ومما يروى عن العقيد الشّـهيد (آيـت حمـودة=    
أعميروش) أنّه يولي المتعلّمين مكانة أفضل من غيرهم، وكان يرسلهم إلى تـونس  

استخالف جندي راسة، ويرى أنأسهل بكثيـر مـن    ومصر والعراق لمواصلة الد
"نستطيع أن نُكون عشرات في ربع استخالف الطّالب المتعلّم، ومما دون عنه قولته 

ساعة على أن يكونوا جنوداً، لكنّنا لن نوفّق في تكوين مثقّف في سنوات بأكملها 
فالثّورة حين تفقد مجاهداً يعوض مباشرة بأخ يراقب سالحه؛ بينما يؤدي فقـدان  

هي مقولة من ذهب صدرت من سياسـي مـدير    ع األمة بأكملها".العالم إلى ضيا
للحرب، ولكنّه ينظر إلى الطّالب المثقّف غير نظرته إلى الجنـدي الـذي يسـهل    

   تعويضه.   
هن هو: سؤال يتبادر إلى الذّ أهمولعّل ـ موقع العربية عند هؤالء العلماء: 12

؟ يجب العلم أن ةذلك بقمع المازيغي ة؟ هل تمة لصالح اللغة العربيكيف رجحت الكفّ
إقبال أجدادنا على تعلّم العربية واإلبداع فيها كان طوعاً باعتبارهـا لغـة القـرآن    

لالنعتاق من العهود الماضية االستعمارية، إضافة إلى نقص  الذي وصلهمواإلسالم 
وعزوف أهلها عن تقعيدها وترقيتها، األمر الذي  ،ةاالهتمام بتطوير الكتابة المازيغي

جعلها تتدحرج إلى خارج االهتمامات الفكريما دام اإلسـالم قـد   هكذا و ة.ة والعلمي
ة إلى درجـة  م العربيأن يقبلوا على تعلّ بيعيفمن الطّ يين؛مأل قلوب أجدادنا المازيغ

ـ أا وپثم القيام بنشرها في أور ،امتالك ناصيتها   أن صـاروا أقالمـا لهـا   فريقيا، ب
بجاية واألنـدلس وتلمسـان والقـاهرة والشّـام والقـرويين       سوا المدارس فيفأس

 والقيروان، ووقع االزدهار في عهد أبي عبد اهللا بن تومرت، ويوسف بن تاشـفين 
وأيام الموحدين والزيانيين والحماديين. وهكذا أنجبت منطقة الزواوة علماء كثيرين 

كبان، وكان لهم الحضور في بالد المغارب، وفي المشارق، وفـي  سار بذكرهم الر
  أفريقيا.  
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سـبيل  العلماء المازيغيين في هذا غيظ من فيض مما يمكن أن يقال عن جهود 
ـ  وما دام األجداد قد عضوا بالنّ ةخدمة العربي ةواجذ على اللغتين الـوطنيتين العربي 

اإلسـالم قـد   تحظى بالرعاية، وما دام العالمة، والمازيغية الوظيفية التي يجب أن 
وهو  نافركامل وليس التّجمعهما، فمن الواجب أن نبني العالقة بينهما على أساس التّ

بالمازيغية نبقى وبالعربيـة  ع. وشعارنا في هذا نوة في إطار التّدحالوسبيل تحقيق 
إرثنـا والعربيـة    المازيغيـة ونقول أيضاً: نرقى، وباإلسالم نشكّل العروةَ الوثقى. 

غراء اجتماعي توحيدي، فبالعربية نمارس وجودنا العلمي، وبأداءاتنـا نمـارس   
فهي أصالتنا  . وأجدادنا قالوا "المازيغية لغة أمنا رضعناها من صغرناوجودنا الفنّي

ووجودنا وكياننا الصغير، وبها حبونا، وعليها فطرنا، فهي جزء منّا" كمـا قـالوا   
ة بين األمازيغ ليست غريبة وال دخيلة، بل هي في دارها وبين حماتها العربي اللغة"

دخلت هذا الوطن مع اإلسالم على ألسنة الفاتحين فلما أقام اإلسالم بهذا  ؛وأنصارها
ة ال تريم وال وضرب بجدرانه فيه؛ أقامت معه العربي ،إقامة األبد فريقيمال األالشّ

القرآن بهـا  وأن  وعذوبةً مقيما ال يتزحزح يزيدها طيباًتبرح؛ ما دام اإلسالم فيها 
يتلى، وأن تلك أمثلة قليلة عن الجهود التـي قـام بهـا    ". لوات بها تبدأ وتختمالص

تـاريخ  ة للعودة الي والدعوة هنا ملحالتّكامل اللغوي. في خدمة الجزائريين العلماء 
ـ  الماضـي  واهرجارب والظّهادات وبالتّالحافل بالشّ المغارب  اربية. فللتـاريخ المغ

وهي دالئل يمكن دراستها ومالحظتها واالستشـهاد   ،مات يمكن الوقوف عليهابص
ةبها في حاالت بروز بعض اإلشكاالت المستعصي. 

13:والمازيغي ة على  ـ المصاهرة التّامة بين العربيلقد علمت الدول اإلدريسي
خلق انسجام جمعي تبنّته كّل الدول البربرية المتتالية، فحدث انصـهار تـام، بـل    
تمازج خلق وضعاً جديداً، ال فرق بين من يستعمل المازيغية ومـن ال يسـتعملها   

لـيهم  والمسألة تعود إلى الساكنة الممتنعين الذين بقوا على لغتهم، وأما الذين تمر ع
القوافل فقد اندمجوا مع الحدث الجديد، وهو اإلسالم ولغة اإلسالم فاسـتعملوا لغـة   
اإلسالم بعفوية، وافتقدوا لغتهم األصل، تبعاً لالنجذاب اللغـوي، ال تبعـاً للمحـو    
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اللغوي. فال توجد إثنيات، وال مزاعم هويات من خالل تعدد اللغات، وهي وتيـرة  
شعبية. وفي المقابل لم يقع تغيير العـرب   مء كانت رسمية أاجتماعية تواصلية سوا

انتماءهم وهويتهم عبر التّاريخ رغم طغيان اللهجات وكان فيها للمازيغيـة وجـود   
بخصوصية الثّبات اللغوي واألصالة التي انبنت عليها منذ القديم، ووجـدت تآلفـاً   

وجد من المازيغيين من ال يعـرف  كبيراً مع العربية، فكانت لها الشّقيقة. واآلن ال ي
العربية في مستواها اللهجي عند كبار السن، دون الحديث عن الصغار، فهم فرسان 
العربية والمازيغية بامتياز. وقد ترسخت بذلك ثوابت المكارم بين الساكنة التـي ال  

ـ   ّل تستطيع التّفريق بينهما بحكم توظيف اللغة. وبذا يجب الجزم في القول فـي ظ
التّمازج االجتماعي والصهر المتواصل ال يمكن تحديد من هم المازيغيون، ومن هم 
العرب إالّ توهماً كما أن مزاعم الهوية الوطنية اآلحاد غير صحيحة، فهناك هويـة  
بلغتين: المازيغية+ العربية، وال يمكن االنسالخ عن أحدهما، وهي األصالة التـي  

ر كجزائريين أن سلفنا طارق بن زياد، وموسى بـن نصـير   رسخها السلف. ونفتخ
وعقبة بن نافع، والوغليسي، والمشدالي، وابن باديس   والشّيخ بيـوض... دون أن  
  إلى التّنافس التّكـاملي ة، فقدم المساواة يجرالمسألة للهاوي قضية وال يجر يفسد للود

حد، فهو ملك للحضارة اإلنسانية ونسعد أن وأنْعم به من تنافس! وتراثنا ليس ملْكاً أل
نكون طرفاً مضيفاً، دون أن ننسى عمليات التّأثير والتّأثّر بين مختلـف المكونـات   

(في كتابـه   )محمد بن عبد الكريم الجزائري(الدكتور الوطنية والخارجية. ويسوق 
بـين   الوطيـدةَ  العالقـةَ د ها تؤكّكلّ وبراهين ةًأدلّ 169 ص )قافة ومآسي رجالهاالثّ

العربية؛ منها:ة والمازيغي  
  زعة.ة النّة عربي: ثلث مفردات المازيغيأوالً
ة. ثـم  ة ال وجود لها في غير اللغة العربيازيغيم: وجود حروف في اللغة الثانياً

ـ  ر النّمن هذه يعس ال تكاد تجد حرفاً اد والعـين  طق به في تلك، مثل حـرف الض
ـ  اءوالغين والطّ ة حروف اإلطباق التي ال توجد فـي الالتينيوجميـع   ات،، وبخاص

دت بها لغةُالحروف التي تفر اد.الض  
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  .ة تماماًاد العربيكالض ؛: هذه اللغة هي لغة ذات ضادثالثاً
ويخلص إلى القول بأن "ـ ة ليست مستقلة بذاتها، وإنّالبربري ة فـي  ما هي عربي

أصلها قد تحرحتى أصبحت أكثر بعداًمن، فت بطول الز ة الفصيحة مـن  عن العربي
ـ عوب النّة المختلفة التي تتكلمها الشّهذه اللهجات العامي وهـذا مـا    ».اداطقة بالض

رته دائرة معارف "قرUniversalis /ّيونيفرساليس" مؤكـ   دة: "أن ة اللغـة البربري
امتداد لصيغ اللغة العربية" وأن اآلداب البربرية ة "مستمدمن المشرق العربيوأن ،" 
ـ   "جميع اللهجات البربري وتبقـى هـذه اآلراء    ة".ة مطبوعة بطـابع اللغـة العربي

  قائم، وال خالف في الـرأي في األمر أنّه ال صراع لغوي ألصحابها، ولكن المهم
الجامع وربما هناك تباين في منهجيات استعادة الهوية اللغوية بمفهـوم يـراه كـّل    

أهلـي  " 3ار خاص. وأخلص للتّذكير بما قلته في هذه الوالية ذات سـنة طرف بمنظ
في الجزائر مفـروغ منهـا؛ فهنـاك     الهوية اللغويةالكرام: هكذا ترون أن مسألة 

تعايش لغوي منذ دخول الفاتحين هذه البالد، فلقد تخصصت كّل لغة بمجال معـين  
المازيغية والعربيـة صـنْوان    إنوما حدث صراع يمكن اإلشارة إليه، فهنا نقول: 

متكامالن غير متصارعين يكمالن بعضهما البعض، ويتوجهان لمستقبل مشـترك  
  ووحدة المصير، فأنْعم به من تكامل!".

وإنّه ال بد من تأكيد مسألة االندماج الكلّي أو االنصهار، فمفاخر البربر تكمـن  
احترام ما يؤمن به، والـدفاع عـن   في قبولهم الغير وفي التّعايش مع اآلخر، وفي 

تحقيق مرغوبه إذا كان يخدم الجماعة. وعندهم أن األصل ثابت والهوية مكتسـبة  
باالختالط أو الجوار أو المصاهرة، فعديد العرب أصلهم مازيغيون استعربوا. هـذا  
االندماج الرائع قّل مثيله، وهو دليل على عمق العالقات وعلى أن ما يجمع شـعب  

زائر بمختلف أطيافه أكثر من أن تزلزله أصـوات الفاشـلين، وال يهـزه كيـد     الج

                                                           

 لتقـى في الم قيتـ صالح بلعيد "هويتنا اللغوية: المازيغية العربية صراع أم تكامل" محاضرة أل 3
   ، قاعة األفراح.2006أفريل  25-24الثّاني لعلماء والية البويرة في 
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الكائدين. فدامت المحبةُ، ودام التآزر، ودام المازيغيون تاجاً فـوق رؤوسـنا، ودام   
  العرب تبراً على ذلك التّاج.

تختزن كّل معاني الشّراكة، وهـي رأس   -في عمومها–إن الثّقافة  ـ الخاتمة: 
المال الذي تحتكم إليه الجماعات. ولكن ال يمكن تصور ثقافـة دون مسـتقبل، وال   
يمكن أن تكون الثّقافة في معزل عن االعتراف بالعقالنية النّقدية، والشّراكة القائمـة  

مجتمع مـدني يمـزج بـين    على االعتراف بالتعددية والنّهوض الثّقافي الشّامل في 
األخذ والنّفي وفق المنطق العقالني، ويستثمر بين التّراث والحداثة، وهذا هو السبيل 
الكفيل لمواجهة التّحديات القادمة التي تقبل التكيف وفق شروط جديدة قادرة علـى  
صياغة مجتمع تراثي حديث. ويجب اإلقرار اآلن أنّنا في مجتمع متجول: الجـوال  

لمحمول في اليد وفي عالم الفسبكة والتّوترة واللويحة، وما تحملـه مـن ثـورة    وا
االتّصاالت. هي بضاعة معلومة اإلنتاج واالستهالك وهناك تنميط للبضاعة الثّقافية 
وتسويقها عبر الشّابكة  وتتحكّم فيها شركات عالمية تنتمي إلى الشّمال المتقدم، فهل 

راث وحديث. في الحقيقة يصعب البقاء بثقافتنا خـارج  يمكن أن نبقى بما لها من ت
النّمطية، وإذا لم نندمج سنكون خارج التّغطية وخـارج الزمـان، وسـنكون مـن     
المتحفيين، وسينظر إلينا الزمان على أنّنا من الماضين/ الماضويين الذين ال مكـان  

تركةٌ إنسانيةٌ، وهنـاك  لهم في خريطة اليوم. وما كان علينا االنعزال، فهناك قيم مش
توافقٌ للتطور الجمعي، وهناك تعدديةٌ لغويةٌ وثقافيةٌ، وهناك تدبير جديد، وموقعنـا  
أن يكون لنا مكان تحت ظّل هذه المتغيرات؛ بالمحافظة على الخصوصيات، وهـذه  

  هي الوصفة التي يمكن أن نكون، وإالّ سوف ننقرض.
لما فتحوا بـالد  النّاجحة لفعل المسلمين في أنّهم أن نعتمد الصيغة كر جدير بالذّو

لم يفرضوا لغتهم بوسيلة ما من الوسائل كما يفعل االستخراب  / شمال أفريقياالبربر
عوب من تلك الشّوطوعي  ة وبدافع روحيبل كان ذلك عن طواعي، اليومالبارحة و

اإلسالمفي دينها وللغة كتابها اًحب ليل على ذلك أنة دخال معـاً بـالد    ، والدوالعربي
ا الشّـرقية+ بـالد   پالسند+ آسيا الوسطى+ القوقاز+ روسيا البيضاء+ فرنسا+ أور
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فارس+ تركيا، بقي اإلسالم وعادت العربية، ولكن لم يحدث هذا في شمال أفريقيـا  
فما ال يعرف به الدين فهو من الواجـب. ولـذلك    حّل اإلسالم بقيت العربية،حيث 

  ، بـالطّوع ال باإلجبـار  وبقيت العربية بقوة ناعمةعربية واجبةً لفهم الدين، بقيت ال
بل وجدت محلّها الطّبيعي ألنّه يتالغى بها وتُسـتخدم فـي المعـامالت التّجاريـة     
وبخاصة في تجارة طريق الحرير وكذا في طريق الملْح، فكانت نسبة كلمات اللغة 

قبل وبعـد الفـتح   وهذا  % 54ما يقرب إلى  Langue Francaالعربية في لغة 
اإلسالمي؛ حيث كان التّجار من العاملين على تداولها، ولما جاء الفاتحون لم يجدوا 
صعوبة في التّواصل، بل إن العاملين على تطوير العربية كانوا من المازيغيين؛ إن 

نسج حفظه في منظومـات  لم نقل إنّهم من الميسرين للنّحو العربي، وقد بنَوه على 
    .شعرية كانوا مازيغيين من مثل (يحيى بن معط الزواوي+ ابن آجروم)

للـدين   وغرسـاً  ،لألذهان قبل البلدان العظيم فتحاً وقد كان ذلك الفتح اإلسالمي
 كان، وإنقاذاًللس وإعزازاً ،للعدل واإلخاء ونشراً ،فوس قبل األوطانواإليمان في النّ

  وما أحوجنَا اليوم إلى تمتين ذلك التّالحم القـديم المسـتمر   الرومان. طلهم من تسلّ
ونشـر اإلسـالم    ،الحم الذي كان بين العرب والبربر في فتح األندلسوما أروع التّ

 لـة ببـي والق ين والجـنس، والنّ الدروابط:  ابينهموالمازيغي  فالعربي ؛في العالم
  ، فما أمتَنَها من روابط!  اريخوالتّ
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  ـ التّوصيات:  
ـ العمل على ترقية وصفة األجداد في تمتين المقدسات الـثّالث: المزوغـة+   1

  العروبة+ اإلسالم.
  ـ استكناه مداليل الثّقافة الوطنية بما لها من أصول وفروع وتطور.2
الذات بدعوى الخوف من ـ التّماهي في الثّقافة الوطنية، وعدم االنغالق على 3

  الذّوبان واالنقراض.
  ـ الدعوة إلى قراءة علمية جادة لألصالة، وربطها بآليات التّحديث والعولمة.4
ـ خدمة المواطنة اللغوية دون عقدة بإنزال اللغتين الوطنيتين الوظيفة اللغوية 5

  والعلمية لكّل واحدة.
  الرمزية حسب مقتضيات الثّابت والمتحرك.ـ إيالء الثّقافة الوطنية الصيغة 6
ـ دعوة المدرسة الجزائرية وكّل المسهمين في الفعل الثّقافي إلـى االهتمـام   7

بإحياء الممارسات األصلية البربرية مثل: إحياء المناسبات الدينيـة+ بعـث فنّـون    
ر المرأة المازيغيـة  القول+ حكايا الجدات+ ممارسة الحرف التّقليدية+ االهتمام بدو

.والالمادي في المحافظة على الموروث المادي  
ـ االهتمام بالفنّون التّشكيلية وتنميتها وتنويعها والمحافظة على ما يتوافر منها 8

  في المتاحف.
ـ تحقيق أهداف التّنشئة الثّقافية للطّفل الجزائري، وربطـه بتراثـه وهويتـه    9

  وقيمه األصيلة.
وة الباحثين إلى النّزول إلى الميدان، وجمع كّل أشكال الثّقافة الشّفاهية ـ دع10

  المتداولة وتسجيلها/ تدوينها لتكون في يد المهتمين بخصوص دراستها.
ـ تأسيس موقع على الشّابكة بهدف وضع أوعية الثّقافة الجزائرية بين أيدي 11
  الجميع.
من أجل التّكامل الوطني في إحيـاء  ـ تثمين جهود الباحثين كّل في ميدانه 12

  مختلف المظاهر الوطنية القديمة، وتشجيعهم من أجل المزيد من العطاء.
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         ـ ضرورة الوعي بآثار العولمة، والتعـرف علـى مشـروعات الهيمنـة    13
وتهميش الثّقافات المحلية ومن خاللها توجيه الدعوة إلى صياغة تشريعات جديـدة  

  .منافية لإللغاء
ـ تثمين فعل القيادة السياسية الجزائرية التي أرست طريق االنفتـاح علـى   14

الممارسة التّعددية اللغوية، وعطلة األول من يناير، وتأسيس المجمع الجزائري للغة 
األمازيغية... فهي مبادرة من مبادرات المصالحة الوطنية والثّقافيـة مـع الـذات    

ار درء الشّبهات، ورأب التّشقّقات، والطّريق تصنعه األقـدام  الوطنية، وتأتي في إط
 �m±��°²����¶��µ��´��³lوتُوشّحه الدراساتُ، واهللا تعـالى يقـول   

    .26المطّففون 
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 Villeإنّه لمن دواعي سروري أن أكون في مدينة هضبة العوسج/  ـ ديباجة:
des Genêts   هذه هـي ⵡⴻⵣⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉOuzou -Tizi  الت�ي كّون�ت شخص�ّيتي

وأســتاذاً ورئــيس مخبــر العلمّي�ة، وأح��اطتني برعاي��ة متين��ة تلمي��ذاً ومعلّم�اً وطالب��اً 
ومسؤوالً، فلقد فتحت لي آفاق البحث العلمي، حتى أحاطني المريدون، ودفعوا بـي  
ي إلى مزيد من النّتاج العلمي. فماذا عساني أقول فيك يا مدينتي وأقول ما قاله (مفد

  زكرياء) في الجزائر:  
ــالدي   ــذه ب ــاس ه ــا النّ ــا أيه   في

  ومعبـــد حبـــي وحلـــم فـــؤادي   

    
ــي   ــالص دين ــي وخ ــان قلب   وإيم

ــادي       ــي واعتق ــي ملّت ــاه ف   ومبن

    
  بــالدي أحبــك فــوق الظّنــونِ   

ــادي      ــّل ن ــي ك ــك ف ــدو بحب   وأش

    
  عشـــقتُ ألجلـــك كـــلَّ جميـــٍل

  وهمــتُ بحبــك فــي كــّل وادي      

    
ــن  ــالَ وم ــب الجم ــك أح ــام في   ه

ــالدي      ــال: ب ــم ق ــه الغشْ وإن الم  

    
وفي كّل هذا أستذكر تلك األشعار التي دبجها الشّاعر الملهام مفدي زكريـا حـول   

  المازيغيين:
  فأبنـــاء مـــازيغ قـــادوا الفـــدا

ــدام     ــوم الص ــامع ي ــوا المع   وخاض

    
ــاهم  ــوع خط ــادير ط ــاقوا المق   وس

ــروا       ــا وأق ــادوا البن ــاموش   النّظ

    
ــذّما   ــى ال ــازيغ نرع ــن األم   ونح

  م، وال نجحــد الفضــَل واآلصــرة     

    
وهي بالد المازيغيين الذين جمعوا بـين األصـالة   بالفعل، هي كلمات في الصميم، 

والحضارة  وقالوا: بالمازيغية نبقى، وبالعربية نرقى، وباإلسالم نشـكّل العـروة   
الشّريف خدام في مدح بجاية الحضارة: الفنان الوثقى. هي بالد األمازيغ  وقد قال 

                                                           

. ووز -بتيزية في دار الثّقافة الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس بمناسبة انعقاد النّدوة الجهوي ـ ♥
   .2019جانفي  15في 
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يرت پايل، وأقول: بالفعل ولكن ال ننسى كـذلك أن: ثـو  پايث ثلهى ذا أروح ألقڤأب
هي ديباجة استهاللية تعـود بـي   ايل. پايل، وثيزي ثعلى ذا ألمخ ألقپثرنى ذول ألق

وقد كنت  الذكرى، وأقف عند بعض األطالل، ويأتيني صداها من خالل أيام الشّباب
  هنا.  
إخواني الحضور، إن المجلس األعلى للغة العربية، والمجلس اإلسالمي األعلى  

يتشرفان بعقد هذا اللقاء التّحسيسي العلمي من خالل هذه النّـدوة الجهويـة حـول    
المخطوط والتّواصل الثّقـافي فـي بـالد    المخطوطات في بالد الزواوة، بعنوان (

مشروع معلَمة المخطوطات وسيكون لهذه الوالية شرف استضافة فريق ( الزواوة)
بمسمى (رقمنة المخطوطات) وسيكون أوُل الطّريق من هنا، وسيشـهد   الجزائرية)

التّاريخُ أنّه وقع االختيار على منطقة الزواوة لما للـزواويين مـن كنـوز متـون     
م واإلخالص ومهـد العلمـاء، فهـم    األجداد، فهم في أصلهم أصحاب العلم والتّعلي

المرابطون المشهورون بالشّهامة واألصالة والمزوغة، وهم الذين كانت لهم األيادي 
العليا في أنّهم يعطون ويعطون، وقد أعطى أجدادهم الشّيء الكثير، وكان لهـم دور  
علمي في ممارسة الكتابة، وترك البصمات على الورق األصفر، والمحافظة عليها. 

كذا ما تحويه الزواوة من زوايا، وكتاتيب تحفيظ القرآن، ودور العلـم، ومسـاجد   و
عامرة، ومدارس دينية عامة وخاصة؛ وكلّها تحفظ الذاكرة الوطنيـة منـذ الفـتح    
اإلسالمي وإلى اآلن، وكلّها شهادات على أنّهم كانوا هنا، وقـد مـروا مـن هنـا     

ركوا بصمات مادية والمادية فـي هـذه   وبعضهم استقر، وبعضهم غادر، وكلّهم ت
الوالية، وال تزال الريادة لمنطقة الزواوة في هذا األمـر. أقـول وأؤكّـد شـرف     
استضافة النّدوة الجهوية األولى حول المخطوطات فـي بـالد الـزواوة، ويقـوم     
المجلسان بالبحث عنها وحفظها من التّلف. هي خطوات أولى، ضمن مسار طويـل  

الكشف عن ُأمات المخطوطات، ووضعها في أكثر من قنوات، وحفظها  يوصل إلى
بآليات الحداثة وفي ذات الوقت جعلها قريبةً وسهلةً وواضحةً وجاذبةً، وتكون فـي  

  يد المحقّقين والدارسين وفي متناول كّل من يهمه أمر المخطوطات.  
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وشـروط    ، وضبطأيها الجمع الكريم، صحيح بأن هذه الكنوز تحتاج إلى رعاية
تنازل   ولكن يمكن القول بأن المنظّمات الدولية في وقتنا الحالي تنصحنا بضرورة 
التّماهي الجيد مع المخطوطات، والعمل على صيانتها وجمعها ورقمنتها ووضـعها  

/ اليونسـكو  UNESCOفي متناول الباحثين، على أنّها ملك لإلنسانية، ولذلك أنشأت 
م   من أجل الحفاظ على التّراث الوثائقي والوصول 1992برنامج ذاكرة العالم سنة 

   وأن .إليه في أنحاء مختلفة من العالم، وأن يكون الوصول إليه في شـكل رقمـي
ALECSO) الموسوم وتحتفي به مراكز يوم الوثيقة/ األلكسو سنّت اليوم العربي (

) أكتوبر من كّل سـنة. ومـن بـين    17السابع عشر (المخطوطات العربية، وهو 
أهداف هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية الوثائق على أنّها ذاكرة األمم والشّعوب 
وإحدى أدوات وأدلّة اإلثبات؛ باإلضافة إلى كونها مصدراً مهماً للمعلومات، وأساساً 

ـ      يط للمخطوطـات إلرساء آليات الحكامة، ومن الضروري تـدبير حسـن التّخط
   فال يحقّ القفل على ما هو ملك للبشرية.    واإلدارة السليمة لها، وهي ملك للحضارة

تكمن أهمية هذا العمل الذي يقوم به المجلسان، بمرافقة وزارة البريد ـ مقدمة: 
والمواصالت السلكية والالسلكية والتّكنولوجيات والرقمنة، في العمل علـى حفـظ   

الوطنية، وهذه الهوية بعضها موزع في بعض خزائن المواطنين المملـوءة  الهوية 
بجواهر ُأقفل عليها وبعضها في رفوف الزوايا، وبعضها فـي قصـور صـحرائنا    
وبعضها في المكتبات العمومية وبعضها فـي المكتبـات الخصوصـية وبعضـها     

ي... والذي يهمنا مجهول، وبعضها بنيت عليها الحيطان، وبعضها محّل نزاع عائل
من كّل هذا أن هذا اإلرث التّراثي هو تراث وطني مفيد ومهم، ويعـزز الشّـعور   
بدورنا الحضاري عبر مئات السنون، ويحافظ على هويتنا الوطنيـة، أال يجـب أن   

) فـي المكتبـات   إفنيقنيكون متاحاً لمن يبحث عنه دراسة وتحقيقاً، أو ليس بقاء (
أو في صناديق مغلقة، أو في سراديب غير مهويـة، مضـيعة وخسـارة     الخاصة،

للوطن، وقد تضيع دون فائدة وال مستفيد، وتضيع معها الهوية، أليس مـن واجبنـا   
وإذا خفتم عليها فألقوها في يد   التّداعي لحفظ هذه المتون ورميها في يد المختصين
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m��K��J��I��H��Q��P��O������N��M���Lتعـالى  الباحثين، كما قال المـولى  
V����U��T�����S��RW������̂ ����]��\��[��Z��Y���Xl أنّـه ال   29 طه وال شـك .

عالم مفيد ومستفيد؛ من خالل ما يقوم به مـن  يكون هناك عدو، بقدر ما يكون هناك 
واجب المخطوط طبعاً ودراسة وتحقيقاً، بل وانتشاراً. وهي الغاية التي نرجـو أن  

  تحقيقها.نعمل على 
إخواني الحضور، إن المجلسين يسعيان لحفظ الذّاكرة المشتركة من خالل هـذا  
المشروع وال يقومان بالفهرسة فقط، بل يعمالن بصيغة الرقمنة، وهي وضع أجهزة 

والتّعامـل معـه     هئذكية لحفظ هذا التّراث، وقراءته وحوسبته واستجوابه وإحصا
أنا في بناء منصتها وعبرها تنال االنتشار. فبدل بسرعة عبر برمجيات ذكية، وقد بد

أن يأتي المحقّق من بالد بعيدة لتصوير المخطوط يعمل المجلسـان علـى تقريـب    
المخطوط ألي باحث، عبر الشّبكات العالمية  ويتيحان التّعرف عليه عبـر بطاقـة   

ن مطالـب  هوية، كما يسمحان له بتحميله وتحقيقه ودراسته، وما ينجر عن ذلك م
الدراسة، مع تخصيص وسائل أمن المخطوط؛ بحفظ المرجعية لصاحب المخطـوط  

  ومسلّمي المخطوط، وللمؤسسة التي جعلته في قناة الشّابكة.
أيها المالكون للمخطوطات، إن لقاءنا اليوم يأتي في إطار التّحسيس بأهمية هـذه  

، أو ليسـت قيـد الدراسـة    المخطوطات التي ليست في متناول المؤسسات العلمية
والتّحقيق، ويسعى المجلسان إلى ربط آليات التّعـاون بـين المجلسـين واألهـالي     
المالكين للمكانز، ودعوتهم إلى ضرورة التّعاون؛ لجعلها في آليـات لهـا صـورة    
االنتشار، وليكون لتراثنا موقع تحت الشّمس، وتلك داللة ثبـت علـى أن أسـالفنا    

رة اإلنسانية، وأبدعوا بوسائلهم البدائية ما هو من المعجز ربمـا  أسهموا في الحضا
  وهل ال يمكن أن نواصل المسار، بما لنا من أفكار، وما نملك من صور االقتدار.    
وإن فعلنا هذا يدخل في باب الصدقة الجارية، بل ينضاف إلى إحياء المـوتى  

فيها من أجل إفادة البشـرية  عبر ما تركوه من أوراق صفراء، وقد أفنوا جهدهم 
بل من أجل الصالح العام. وها هم يروننا اليوم نُحيي ذكراهم، ونستذكرهم عبـر  
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مدوناتهم، وتعلق في أذهاننا سيرهم عبر عوائلهم التي حافظت على مكنـوزهم،  
وصانته من االندثار، وها هي اليوم تنقله من جديد، بل تقدمه إلى البحثة؛ ليبقـى  

أن نكون خير حياً. وهذا ما كان األجداد يوصوننا به أن نكون أو ال نكون  الميتُ
  .  خلف لخير سلف

ومن خالل هذا الموقع، ندعو كّل اُألسر المالكة لهذا التّراث إلى التّعاون مـع  
  ووضـعها فـي قنـاة الرقمنـة     إيفنـيقن، المجلسين؛ بإمدادهما بما يملكون من 

ن نقص. وهذا مبتغانا الذي سوف نواصل هـذا  وإعادتها سليمة إلى أصحابها دو
المسار المنير في منطقة الزواوة وعبر واليات بجاية وسطيف وبرج بـوعريرج  
وستكون لقاءات لنا أخرى في قصور صحرائنا الشّاسعة عبر مـدائن زواياهـا   
ومكتباتها، ونعرج على بعض الزوايا في الوطن والتي نروم أن تتعاون معنا في 

كنوز عبر برمجيات معاصرة. وهناك ما هو من المتّفق عليـه بـأن   حفظ هذه ال
المخطوطات التي هي في قناة المجلسين، وقد وقعت رقمنتها وستكون متاحة في 
أعدادها األولى في الشّبكة العالمية بمناسبة وطنية عظيمة؛ وهو يوم العلم سـنة  

معلَمـة  نـة ( م. وهذا العهد قطعه المجلسـان أمـام اإلعـالم وأمـام لج    2019
) ونأمل أن نكون أوفياء لما صدر منّـا، وفـي الوقـت    المخطوطات الجزائرية

  المضبوط.
معلَمـة  تلْكُم كلمةُ المجلس األعلى للغة العربية، وهي مستقاة من مشـروع ( 

التي يجري إنجازها شراكة مـع المجلـس اإلسـالمي    المخطوطات الجزائرية) 
راكة على منجزات حول المواطنة اللغويـة، وفـي   األعلى، وقد أثمرت هذه الشّ

، وهناك مولـود سـيظهر   1لقاءات حول لغة الحقّ والقانون، مع جامعة الجزائر
) وهناك آفاق واعـدة بمواصـلة   (قاموس مصطلحات القانونهذه السنة موسوم 

مشاريع كبرى، مع العمل على الحصول على نُسخ مـن المخطوطـات التـي    
ماجد بدولة اإلمارات العربية المتّحدة. وهناك تعاون كبير صورها مجمع جمعة ال

  مع المخابر الوطنية ذات العالقة في كـّل مـن أدرار، ووهـران، ومسـتغانم    
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وبجاية، ومكتبة خاصة ببجاية وفي كّل من البويرة، وباتنة، وبـرج بـوعريرج   
لـذين  وزو، ومع باحثين مختصين في المجال، وهم اآلن معنا، بل هم ا -وتيزي

) إضافة إلى آفاق التّعاون مع معهد (معلَمة المخطوطات الجزائرية يشكّلون فريقَ
  المخطوطات لدى أكاديمية العلوم األذربجانية...  

أنا شاكر لكّل الذين حضروا لهذا المحفل العلمي، لكّل من حضر معنا، ولكـّل  
القائمون على خدمـة الشّـأن    من يخدم المواطنة والتّراث، فنعم الرجاُل أنتم أيها

المخلصون أنتم ما دمتم !العام فدوموا أوفياء على العهد كما عهدناكم.    !ونعم  
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Ìé‘çÖ�á^ÛnÃÖ�íÂçÊ†Ú�Hì‚Â]æ�ÝøÎ_æ�Hì‚Ö^}�l^Ú^Î♥♥♥♥  
  

: أيها الجمع الكريم، ألول مرة أحضر هذا المحفـل العلمـي فـي    يباجةدالـ >>>
من تـاريخ  المنقوشة في ذاكرتي طبعته الرابعة، وأجدني أسترجع بعض اإلضاءات 

لعلمائنا البالغيين أمثال الشّريف التّلمساني، وعبد الكريم المغيلـي، وعبـد    مشهود
الكريم الفكّون، والبشير اإلبراهيمي، ومفدي زكرياء، وأراني في حضرة الشّـعراء  
ولست منهم، ولكنّي من الغاوين، فبماذا تجود علي الكلمات ألكون ملبيـاً لغـرض   

ادرة التي جاءت من أصحاب الفضـل؛ لشـخص ذي أفضـال    اإلسهام في هذه المب
أصبح اليوم رمساً. ونحن اآلن نستذكر روحه مصحوبة بتكريم قامات أدبية لها مـا  
لها من إبداع؛ وهي جديرة بأن تعلّق عليها نياشين االستحقاق. فما عساني أقول يـا  

  أهل هذا الفن، ويا أصحاب الدوسن.

فالميت من ال يفتقده أحد إن غاب، وال يعبأ بـه إن  وأمثال هؤالء ليسوا بميتين، 
حضر، والميت من أسقطه النّاس من قاموسهم. وأما األحياء فهم من يلهج النـاس  
بذكرهم، وذكر الشّخص عمره الثّاني. ومن يكون لهـم العمـر الثّـاني أصـحاب     

لمبـدعون  المروءة وجابرو الكسور، ومعلمو النّاس واالبطال والشّعراء والفنّانون وا
 فطوبى لهؤالء، ولوصيف من هؤالء.  

، وهـي اآلن  قامات خالـدة وأبدأ كلمتي من العنوان الذي نسجته اللجنة العلمية، 
من الزمن الماضي واألحقّ أن تبقى لنا مرجعيات نعود إلى استكناه ماضيها التّليـد  
عسى أن تكون لنا خريطة نسج الحاضر على منوال السلف، وهذا السلف ليس ككّل 
السلف، هو من السلف الصالح، هو القدوة المثلى وبهم يقع االستمرار، فهـم مـن   

الطّريق المعبد صنعته أقدام التّابعين، وإن أحسن الالحق فإن الذين عبدوا الطّريق، و

                                                           

♥
 

 21-19ـ ألقيت الكلمة بمناسبة (أيام الدوسن األدبية العربية لإلبداع الشّعري) الطّبعة الرابعة. الدوسـن   
 الوالية المنتدبة للمقاطعة اإلدارية أوالد جالل.    2019 جانفي
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الفضل للسابق. وعندما يحسن السابق، فإنّه ال يموت، وسوف يصنع منه التّـاريخ  
  أيقونة للذكرى، وهذا ما كان بالنّسبة للحي الميت الشّاعر عثمان لوصيف.  

رج التّصنيف، ألنّه إن الشاعر عثمان لوصيف، شاعر خاـ كلمات في الشّاعر: 
من الشّعراء الذين حولوا الممكن والمستحيَل إلى كلمات خلقت حقيقة شـعرية هـي   

الكتابـة  ، منذ أن نشر أول دواوينه حقيقة عثمان لوصيف وظاهرة عثمان لوصيف

في بداية الثّمانينيات، حيث تجلّت اللغة العربية والكلمة فيه وهجاً بقـي فـي    بالنّار
  ورة دائمة ولهيباً إبداعياً حتى وفاته.حالة صير

) قوتـه  20قرأنا منذ ذلك الوقت، ومن خالل دواوينه التي قاربـت العشـرين (  
وضعفه ونكوصه وتحديه، وألمه ورضاه، فكان شعره كلّه تحديات مستمرة غالبـت  

ث فيهـا  الحياةَ، وغالب التّقليد حين احتّل موقعاً ريادياً في جيل الثّمانينيات، وقد حد
تحول اجتماعي وسوسيو ثقافي، فكان من بين  شعراء هذا الجيل الـذين تجـاوزوا   
    اإليديولوجيا، وراهنوا على التّجديد والتّحديث، وكان رائداً؛ حيـث جعـل الـنص
هاجسه األساس، ومكّن اللغةَ العربيةَ من التّجديد من خالل الشّعر، وتـتخلّص مـن   

التّضحية باإليديولوجيا مطلباً أساساً عنده، وجعلـت منـه    بالغة السبعينيات، فكانت
  شاعراً، انتصر للشّعر، ولم تنتصر له الحياة.

وفي خضم هذا االنتصار إلى الشّعر ومغالبة التّقليد، قارب النّسغَ الجميَل مـن   
الذّاكرة الشّعرية العربية، فنهل من عوالم التّصوف الخفيـة، ونسـج مـن وحيـه     

انشغل  بالحلم وعشق الكتابة فصنع أسطورته الخاصة، وشكلت دواوينه معارجه، و
) سنة، وفي كّل سنة ينسج مقاطع متواشجة مثّلت 30المتواترة بعمر يفوق  ثالثين (

شف القارئ من خاللها طقوس الكتابة، وعبق الشّـعر وقداسـة   تلوحة فسيفساء، يك
ثير من الكلمات التي غابت كحياء اللغة العربية التي أبدع بها وفيها حين عمد إلى إ

عن الشّعر الواقعي، ومقتضيات شعر القضية الثّورية، فكان إحياؤهـا نوعـاً مـن    
التّجريب الذي قاده إلى صياغة عوالم أخرى  وبقي مع ذلك وفيـاً لقواعـد اللغـة    
العربية والقواعد البالغية والعروضية، فبدأ بالقصيدة العموديـة، وانصـرف عـن    
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رية الفجة، فلم يستسغ القصيدة النّثرية، وكانت قصيدة التّفعيلة هي الفضاء الـذي  النّث
سمح له بممارسة طقوس اإلبداع الشّعري، وطقوس الكتابة بالعربية التـي شـكّلت   

  العالم  التّصويري، ومنابع االيقاع لديه.
المناطق مـن خـالل   لقد ثقّف لغته الشّعرية بألوان الطّبيعة الجزائرية ومن كّل 

وزو والجلفة، وغيرها من -احتفائه بالمدن الجزائرية: غرداية ورقلة وهران وتيزي
المدن الجزائرية، وجعلنا نشم رائحة الشّيح والتّين والزيتون، فكـان شـعره تلـك    
الخلطة المبهرة التي نقرأ من خاللها وقع الحافر على الحافر في الصحراء، وكانت 

التّوجه نحو فهم العالم من حوله، وقسوة الحياة، غيـر أن الشّـغف    تلك طريقته في
بالشّعر كان أقوى من العالم ومن الحياة نفسها، ولذلك كان مسكوناً بشغف جـامح،  
وقدرة فائقة على التّخييل والتّصوير  واإلحساس الفائق بإيقاع اللغة وقدسية الكلمة، 

لصور، ينطلق من ذاته، فيجـوب عـوالم   فكان نموذجاً يحتذى في إنتاج عوالم من ا
أخرى، ليعود مرة أخرى إلى عالمه الخاص  ولذلك لم يعرف عنه أنّه بـالغ فـي   
التّجريب وال في البحث عن البدائل من خارج عالمه على الرغم مـن أنّـه تـأثر    
بالشّعراء الرواد من أمثال سعدي يوسف وأدونيس ونزار وغيرهم، لكنه أصر على 

العنان لخياله، ليقضي عمره الشّعري في البحث عن صور عجيبة، غريبـة  إطالق 
ومن أقصى ما تُتيحه له عوالمه التّخييلية، وهواجسه الروحيـة، فكـان ال يـدخل    

  موضوعاً إالّ متصوفاً، وال يخرج منه إالّ وهو صاحب كرامة شعرية.
قد ال تتكـرر فـي   إن الشّاعر عثمان لوصيف خارج التّصنيف وقامة إبداعية، 

تاريخ األدب الجزائري، غير أن األكيد أنّه ترك شعراء من بعده قادرين علـى أن  
يجعلوا عثمان لوصيف مستمراً فيهم، فال صوتَ يعلو على صوت عثمان لوصيف 
ومنه ينبغي أن يستمد الشّعراء اإلحساس بالشّعر والحياة على الرغم من التّـداعيات  

  القته فيها مع الحياة.  التي لم تكن تخلو ع
إن عقد هذه األيام األدبية باسم عثمان لوصيف هو اعتراف بالجميل الذي قدمـه  
للشّعر وللغة العربية وللجزائر، ولو امتلكت بعض األقطار ما يشبه عثمان لوصيف 



Ìé‘çÖ<á^ÛnÃÖ<íÂçÊ†Ú<Hì‚Â]æ<ÝøÎ_æ<Hì‚Ö^}<l^Ú^Î< <
 

     
42424242 

    

        

لنصبت له تمثاال في كّل مدينة، وأتمنّى أن يكون مثاالً يحـرك الشّـعر، ويجعلـه    
  نفوس الشّعراء ما دامت الحياة.مستمرا في 

ال يمكنني أن اتحدث عن شعرية عثمان لوصـيف   ـ عثمان الشّعر والشّـاعر: 
أمامكم، وقد بصرت بقليل مما تملكون، ومما استمتعت به من خالل دواوينـه أنّـه   
أعطى للشّعرية مفاصيل الشّعر من خالل: أعراس الملح، كتاب اإلشارات، نـوش  

مسألة للشّعراء والباحثين، ولكن في يدي وثيقة ادبيـة ألقاهـا ذات   وهديل. وأترك ال
وزو، وكان علي أن أقف وقفات بسـيطات  -زمان في جامعة مولود معمري، تيزي

  حيث يقول:  
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Ìé‘çÖ<á^ÛnÃÖ<íÂçÊ†Ú<Hì‚Â]æ<ÝøÎ_æ<Hì‚Ö^}<l^Ú^Î< <
 

     
44444444 

    

        

  

          
إخواني من خالل هذه المقطوعات التيزي وزية، أرى وطنية الشّاعر تذوب في 
معبد المدينة التي عشقها حتى النّخاع، وهذا من طبعه الوطني، وكلّما يدخل مدينـة  
وُأعجب بها يدبج شعراً يخلّدها؛ وكأنّي به يحذو حذو مفدي زكريا في إلياذته التـي  

بينهما أن عثمان ينظر للوطن نظـرة متصـوف   أصبحت تاريخاً وشعراً، والفارق 
عابد مهموم عاشق، يستنطق الجمال، وينظر إلى الطّبيعة نظرة جمالية وكأنّها لوحة 
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فنية أبدع فيها الفنّان، وراعى كّل لمسات الجمال. وأما مفدي فكانت لـه صـورة   
ن شـعره  استنطاق التّاريخ الوطني في صورة التّفاخر والعظمة لمجد البالد، وكـا 

وكالهما يتكامالن في اإلبداع، فهـل   !ممزوجاً بالشّعرية والتّاريخ فَأنْعم بالشّاعرين
  أيها الشّعراء تواصلون المسار، وتزيدونا إبداعاً على إبداع.  

: إن القائمين على هذا الفعل هم المريـدون لعثمـان   ـ الكلمة ألصحاب الفضل
لوصيف، فهم لم يتنكّروا للجميل، وأراهم من األصيلين الـذين لـم يتخلّـوا عـن     
صاحبهم الجميل، وإن بعد بينهم اللقاء فأراهم يملؤون العين جمـاالً، واألذن بيانـاً   

، ويعطـي وال  لصاحبهم الذي كان ذات يوم يرجى وال يعشى، ويغْشى وال يغشـى 
يغطى، فكان مسالماً للعدو، وأخاً للعزيز، وكانت الشّعرية تالزمه، والجزائر تسكنه. 

طينـة  وقد قرأت تلك المدبجات التي قيلت من أصحابه، فهذا (ميلود خيزار) يعتبره 

، والباحثـة (هـاجر   موته خسارة للشّعروالشّاعر (حمري بحري) يرى في  نادرة
. نبـي ضـيعه قومـه   لدرجة أن بعضهم أنزله منزلة  شّعربفارس المدقن) تصفه 

 ويكفي أن نقول: إن عثمان لوصيف شاعر من الطّراز الخاص، فهو صوفي متعبد
ينفخ في حكمة الخير والجمال، وقد شكّلت نصوصه الشّعرية فتوحات فـي الشّـعر   

  الجزائري، كما يستشّف من خالل ديوانه (الكتابة بالنّار).    
  في الشّـاعر عثمـان لوصـيف حقّـه    فلن أ مهما تحدثتُ: إخواني، الخاتمةـ 

وسيظّل هذا الرجل حياً والشّعراء ال يموتون، بصماتهم كلماتُهم، نبوءاتُهم ال تموت 
وال تفنى،ُ تخْلد وتتأبد، تحملها الرياح فوق الحواجز، تتحدى األزمنة. ولقـد كـان   
الشّعر وكانت الكلمة، والشّعراء فوق األوطان وفوق الملوك والسـالطين، وكلّنـا   

القيس) و(المتنبي) و(نزار قباني) و(مفـدي زكريـاء)   يعرف (هوميروس) و(امرؤ 
هنامة، و(صاحب رائعة أحن إلى خبز أمي) ومنسـج الميـة العـرب    وصاحب الشّ

و(طاغور) و(لوركا) وال نعرف ساسة تلك األزمنة، كما عاصر هـؤالء الشّـعراء   
  اعر.  الماليين من النّاس، فلم تُذْكَر تلك الماليين؛ إالّ من حظي بلفتة من ش



Ìé‘çÖ<á^ÛnÃÖ<íÂçÊ†Ú<Hì‚Â]æ<ÝøÎ_æ<Hì‚Ö^}<l^Ú^Î< <
 

     
46464646 

    

        

إخواني الفاعلون في الساحة األدبية والفنية، إخواني الشّـعراء، كونـوا دائمـاً    
متألقين، انسجوا ودبجوا أشعاركم من نقاء سريرتكم، ووجهوا المجتمع إلى التّكامل 
    ـا وتآلفـاً. وإنبيننا، ويزيـدنا حب والتّعايش في سالم، والشّعر يجمعنا ويربط الود

لى الخلود، وأجدر النّاس به، فكونوا خير خلف لخير سلف، وبكـم  المبدعين أقدر ع
يبقى اإلبداع مخلصاً لمبدعه، مرتبطاً باسمه، وإنّه من العمل الذي ال ينقطع بمـوت  

  صاحبه.  
 سعدتُ بأن أكون في مملكة الشّعراء، ومع األقالم الواعدة، ومع اإلبداع العربي

لغة، بل يرقّيها المبدع، والعول عليكم أيهـا  واللغة ال يرقّيها الصناع وال واضعو ال
المبدعون، فاطرقوا أبواب اللغة وفجروا آلياتهـا، واخضـبوها بآليـات الحداثـة     
 المحنّطين، وادفعوا بها إلى حسن االستعمال  وسيلتطقها الشّعراء واخلصوها من يد

قتدر، وهي وما يضمن لها من تصرف العارف المالذين يملكون مستلزمات الشّعر، 
في أيديكم، وتصرفوا في الحدود الكبرى لما تُبيحه آلياتُ الشّعر المقفّـى والحـديث   

بقالع الحداثة. وإن اللغة العربيـة تناشـدكم أن    عالقة وموسيقى الشّعر، وكّل ما له
تكونوا قالعها وصوتَها وصونَها ونشرها، وبوركت أشعاركم، ويبارك اُهللا أعمالَكم 

  ووفّقكم اهللا لخدمة مجدنا الجليل.  
 والسالم عليكم.  
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Ýfl†Ó¹]�flÐu�»�l^Û×Ò ؛gfléŞÖ]�‚ß¦�t^u�ê‰♥♥♥♥  

: أزجي كّل الشّكر والتّقدير للفاعلين في (مركز الشّـهاب للبحـوث   يباجةدالـ 
والدراسات) بلدية سطيف، فرع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على األفعـال  

الجزائر المواطنية التي ينْشُطون فيها وبها؛ من أجل تمتين ثالثية الجمعية الباديسية: 
ويـا   !. فأنْعم بكم يا حفَدة الشّيخ ابن بـاديس واإلسالم دينناوطننا، والعربية لغتنا، 

محاربي إبليس. وإنّا نراكم تنهجون فعلهم المبين وفي كّل حين، ونراهم كما نـراكم  
فالميت مـن ال يفتقـده   ونراكم من خاللكم، فهم ليسوا بميتين، والعظماء ال يموتون 

لألحياء الذين يحفظون ود الميتين  أحد إن غاب، فطوبى لألموات األحياء، وطوبى
وهم بيننا اآلن يقومون على المروءة، وجبر الخواطر المكسورة، ويعلّمون النّـاس  
  لف، ليكونوا خير خلـف، وإنبدعون في تطوير الراس، وفي مواصلة سير السوي
الوطن قام عليهم وال يزال، وهم الفئة التي تنال، وأغلبهم معلّمون، وقـد أضـحوا   

ن، ألم يبقَ الوطن عالياً بفعل الفالّح الذي يغذّيه، والجنـدي الـذي يحميـه    يسكمتم
؟ بلى إنّها النّتيجة الحتمية لفعل الكون؛ فبناء اإلنسان هو بنـاء  والمعلّم الذي يربيـه 

المعلّم العون، وما ينقصنا في الواقع هو منطق االهتمام بالمعلّم العون،  فأنعم بك يا 
ــم  m�w��v��u������t��s�����r��q��p�������o��n��m��ll !معلّ

ونرى فعلَكم النّبيل في هذا اليوم ال تتنكّرون لمشـايخكم ولمعلّمـيكم    .105األنبياء 
فأنتم من األمة العظيمة التي تحترم علماءها وهم أحياء، وال تتنكّرون لهـم وهـم   

    !أموات. فأنْعم بكم يا جمعية الشّهاب
أيها الجمع الكريم، أعجز بما أملك من قاموس االصطالحات والتّعبيرات، فـي   

هذا المقام الذي تعلوه القامات، أعجز عن التّعبير بما يليق بالمقام، وما يزيـل عنّـا   
السقام، وكيف لي أن ُأعبر بالمنتهي عن غير المنتهي، فالمعاني كامنـة، واألفكـار   

                                                           

♥
    م.2019جانفي  26كلمة أُلقيت في نادي (مركز شهاب للبحوث والدراسات) ببلدية سطيف، بتاريخ ـ  



gfléŞÖ]<‚ß¦<t^u<ê‰<WÝfl†Ó¹]<flÐu<»<l^Û×Ò< <
 

     
48484848 

    

        

إالّ باللغة المعبرة، والمعاني الظّاهرة، فأجدني عياً ال أفـي  غامرة، ولكنّها ال تُدرك 
  المكان حقّه بتاً، وأنا في حضرة المشايخ الكبار فماذا يقول الصـغار، وأنـا مـنهم   

فماذا عساني أقول. واعذروني أن أقول بعض الكلمات في حقّ المكرم الشّيخ سـي  
  حاج محند الطّيب حفظه اهللا.  

إخواني الحضور، علّمتني الحيـاة أن النّـاس يحبـون    ـ كلمات في حقّ المكرم: 
المدح، ولكن مدحي هذه المرة ليس كغيره، بل هو مدح حقيقي صادر من األعماق. 

من األشواك أن تفوح بالعطور، وال وكلماتي تأتي من وعي ضميري بأنّه ال أطلب 
اقد اإلحساس أن يهتم بالشّعور، بل أقـول  من الصحراء أن تنبت الزهور، وال من ف

الحقيقة في مدحي، وهي في صورة المدح الجميل، وشيخنا يستحقّ المدح النّبيـل.  
وزو -تعود بي السنون إلى أواخر التّسعينيات، وأنا أستاذ باحث في جامعـة تيـزي  

أن  ألهث وراء العلم، فكلّما تُبرمج محاضرةٌ أجدني في الصفوف األولـى، وأذكـر  
الشّيخ ُأعلن أنّه سيلقي محاضرةً في دار الثّقافة حـول (اللـة فاطمـة أنسـومر)     
واستمعتُ له باهتمام، وقد أسّرني من يومها بما له من لغة بسيطة مقبولة، وبـذلك  

فحاصر وجداني بوابـل  ، الصوت الهادئ المؤثّر، وبتلك الدماثة الخلقية التي ُأوتيها
خالل ما قدم من معلومات حول شخصـية أجهلهـا، بـل     من األغالل العلمية من

في دائرة الضياع. ويا له من باحـث اسـتطاع أن يلجـم     -كانت عندي–شخصية 
بعض المتشدقين النّاكرين؛ لشخصية جهادية تستحقّ التّأريخ. من يومها وأنا علـى  

اعتبـرت  عالقة علمية انمازية؛ ويجمعنا شعار من ال شيخ له فالشّيطان شـيخه، و 
نفسي مريداً لشيخي سي حاج محند الطّيب، فنَعمت الصحبةُ، وتوطّدت العالقـاتُ.  
وأراه في محافلنا الجامعية طالباً مستمعاً، بل سائالً مستفسراً. وتمر األيام، وأفـتح  
في الجامعة (مخبر الممارسات اللغوية) ويأتيني باستمرار في كّل لقاء علمي، وفي 

  وفي كّل المشاريع الوطنية، ويكون عضواً في مشاريع:كّل ملتقى، 
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  م م ل ج    ـ مشروع جمع المدونات المازيغية في منطقة القبائل.    1
2  .العربي القبائلي /القبائلي م م ل ج  ـ مشروع المعجم المدرسي العربي  
  م م ل ج      ـ مشروع مدونات هدهدات األمهات لألطفال.  3
4عودية، دار المنشاوي.      ـ مشروع معجم عربيلصالح دار النّشر الس .قبائلي  

بله الحديث عن تلك المشاريع التي كان طرفاً أساساً في الروايات الشّفاهية مـن  
مثل: تحقيق معجم الشّيخ الحداد من قبل المتحدث+ مدونة األمثال والحكَم المازيغية 

ع بعض أعماله، من مثـل: الكشـكول   المتداولة في منطقة أمعاتقة. وعملنا على طب
  الجزء األول+ بعض المقطوعات ذات العالقة باللغة العربية.

وتواصلت اللقاءات العلمية والعالقات الودية وما لها من جوانب اجتماعية، وقد  
  خلصت من كّل ذلك إلى توصيف هذه الشّخصية في ما يلي:  

من ذلك الجبل من بالد جرجرة، ومن راعي غنم، إلى ـ الشّيخ والعصامية: 1
معلّم   ومفتّش، وأستاذ جامعي، وباحث، ومؤطّر، هي عصامية كبيرة تعلّمها مـن  
الحياة المليئة بالحجارة، فكانت ال توقفه، بل كان يبني بها سلّما يصعد بها مـدارج  

صف وهو يستحقّ التّمـام.  النّجاح، فقد قصد قمم األشياء فأدركَها، وما كان يقبل بالنّ
وبدأت رحلة النّجاح من بداية الفشل الذي جوبِه به أوائل حياته، وهو الوقوف عـن  
المحاوالت، فكثرة المحاوالت أعطت له نتائجها، وأثمرت عن تعليم وتربية وحسن 
معاشرة، وعن أناقة في اللسان التي كانت ترجمة لفكره، ورفعاً لمستوى تأثيره في 

بية وفي الغير. وتمر القافلةُ بنجاح، مع هدير الوديان التي تحتاج إلى دربة النّفس األ
المجاز. وقد أفلح الشّيخ في اجتياز الصعاب التي عاركها بالعصامية الجبلية لقريـة  
إيفرحونان، وخلقت منه رجالً يدخل معهد قسنطينة طالباً منتفعاً مسـتفيداً ومفيـداً.   

في التردد، وكان ذلك أكبر عقبة في طريق الوصـول   ويعطي في كّل ذلك دروساً
إلى النّجاح فسقوط اإلنسان ليس فشالً، فالفشل أن تبقى حيث سقطت، وإنّه ال تـتعلّم  

  السباحةَ إذا كنت ال تفكّر إالّ في برودة الماء.  
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، كما يدّل عليه اسمه، فالبادئة (سي) تـنم عـن األصـل    ـ الشّيخ سي حاج2
تدين وعلو األخالق، والشّهامة والنُّبل، وما يلحق ذلك مـن عالمـات   والمرابطة وال

الطّيبة، فهو سي الطّيب. وكلمة حاج تيمناً بالمكان الذي يهفو إليـه النّـاس لغسـل    
عظامهم في المثل الجزائري؛ ليعود كما ولدته أمه أوَل مـرة؛ مغفـوراً لـه كـّل     

راه يومياً في المخبر ينشر المحبـة  الذّنوب. فاجتمعت الخصال الحميدة في شخص أ
ويزرع التّواضع، ويحصد االحترام، ويكسب االطمئنان، ويـزداد جنبـه بالطلبـة    

  الحسان.  
: كلمتان ثقيلتان في األذهان، كبيرتان فـي الميـزان، فمحنـد    ـ محند الطّيب3

تصغيراً واحتقاراً أمام اسم الرسول محمد صاحب القـرآن، ومحنـد مـن بيعـة     
وتتلوها كلمة الطيب من الطّيبة واإليمان، وكلتا الكلمتين تتّصالن، وكان  الرضوان.

  االسم على المسمى دون نقصان.  
: أراه مثل الذي يقول: لن تموتَ إذا خسرتَ مـن تحـب   ـ الشّيخ واألصالة4

كن مثل الشّجرة؛ غيرِ المحتوى وحافظْ ولكن ستعيشُ كالميت إذا خسرتَ كرامتَك، و
كان يضيق على األصول، وتبادل األفكار، وحافظ على المبدأ. وهكذا سي حاج ما 

أبداً من بعض أسئلة ال تليق بالمقام بل كان يوجه ويعطـي رأيـه الـذي يختمـه     
. وأراه أحيانـاً يضـيع بـين التّأصـيل وفوضـى      واهللا أعلمباستمرار واعتزاز، 

، في طلبة لهم نقص التّأطير، ومن الضروري إتالف الخسيس فـي حـقّ   التّحصيل
النّفيس، وهي من مناهج التّحسيس، ويتعبونه أحياناً في البحث عما يسد به الفـراغ  
فال يجد إالّ الكتابة أحياناً، أو التّوجيه ثانياً، أو تقديم الدرس مراراً. وفي كّل ذلك ال 

األمازيغية تراث ولغة، فـال تضـارب بينهـا وبـين     يتنكّر لتراثه الذي يقول عنه: 
 حمولة ة التّامة، فال يمكن قياسة، ولكن ال يجب إدخالهما في معادلة التّسويالعربي
كبرى على حمولة أدنى. واألمازيغية التي تجمعنا مرحباً بهـا، والتـي تفرقنـا ال    

  مرحباً بها وال سهالً.  
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لقد ُأغرم بهذا الحرف الذي يراه أهـالً   ي:ـ الشّيخ ودفاعه عن الحرف العرب5
لكتابة المازيغية، وقد جربه في ترجمة معاني القرآن الكريم للقبائليـة، ورأى أنّـه   
خير حرف يلبي خصائص القبائلية صوتاً ومرونةً وسهولةً وتعبيراً. ونراه في هـذا  

مازيغيـة لغـة   التّفسير الميسر يواصل المسار، في أنّـه إذا أردنـا أن تكـون األ   
  الجزائريين فال محيد عنه.    

مما اسطعتُ جمعه من معاني الحكمة وأنـا أرافقـه فـي    ـ من كالم الشّيخ: 6
  أن ،ة، وفي مختلف اللجان التي نلتئم فيها على الشّأن العـامحالت العلميبعض الر

ـ   ير فـي  الشّيخ تمثّل لي في ذلك الشّيخ النّصوح/ أمغار أزمني؛ الذي ينصـح للس
الطّريق الصحيح، وأن تمشي وحيداً في الطّريق الصحيح خير من أن تكون قائـداً  

تُعامِل النّاس بالمثل؛ فتصبح مثيالً بل عـاملْهم بطيـب   في الطّريق الخطأ، وكذا ال 
أصلك؛ ولو لم يستحقّوا، وإذا كانت قدمك تترك أثراً في األرض، فلسانك يترك أثراً 

من ال يظلم النّاس بلسانه، وال يغتاب وال يجرح، وال تكـن مـن   في القلب، فهنيئاً ل
مكاناً يصرخون ها أنا، بل كن من الذين إذا حلّوا بمكـان يتهـامس   الذين إذا دخلوا 

الجميع ها هو. وأن الصداقة مطلوبة، واألصدقاء األوفياء مثل اليـد والعـين؛ إذا   
  .مسحتها اليد العين العين  وإذا بكت اليد بكت تألّمت  

ـ   ـ الشّيخ والجواهر الباديسية:7 ة العلمـاء  تمثّل لي الشّيخ مدافعاً عـن جمعي
المسلمين الجزائريين ويعتبرهم من الذين أصلوا العربية في الجزائر، وأنّهـم اليـد   

مـن أن  التي تعطي وال تُعطى وهم القدوة الحسنة في تعليم ديننا، "وإنّنا على يقين 
العاقبة منفرجةٌ وإن طال البالء   وأن الّنصر سيكون حليفَنا؛ ألنّنا قد عزمنا إيمانـاً  

نا عياناً أن اإلسالم والعربية قضى اُهللا بخلودهما ولو اجتمع الخصوم كلُّهـم  وشاهد
معضلة فاتّخذ من العلمـاء مـوئالً   على محاربتهما" وهم الذين يقولون إذا واجهتك 

وجالس علماء األمة، وأكثر من تبجيلهم، والعلماء بمثابة القوة المبثوثة فـي جسـم   
جهم، وإذا سمعتَ بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه وأكرمه. الدولة، فعظّم جانبهم وش
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وما قيمة الدنيا إالّ في علماء باعوا الدنيا، وأحبوا العلم ونشروه، وحـافظوا علـى   
  المبادئ.

    مبـادئهم  فـي  إالّ النّـاسِ  قيمـةُ  وما

ــاب وال يبقــى المــاُل ال    ــب األلق   والرتَ

     
دليل على باديسية الشّيخ في أن اإلسالم دينُنا الـذي  وما أتينا إليه هذا اليوم لهو 

ارتضاه األجداد طوعاً، فأعزنا اهللا به، وأن اإلسالم ال يفهم بغير العربية، فأصبحت 
العربيةُ واجبةً، كما أضحت حروفُها واجبةً، وعلى اللغات اإلسالمية ضرورةُ تبنّيها 

فيها من خالل الرسوم العربية. وكان ذلك فعلـه   لكتابة لغاتها الوطنية، وكذا اإلبداع
في ترجمة معاني القرآن، وفي التّفسير الميسر لكالم اهللا، فوقع الربط بـين القـول   
والفعل، وهذه سمة الباديسيين الذين هم خير خلف لخير سلف، وسي حـاج محنـد   

  الطيب منهم.
شكراً لمن الْتمس لنا األعذار قبل أن نعتذر، ولمن قـدر أوضـاعنا    ـ الخاتمة:

قبل أن نشرحها  ولمن أحبنا رغم عيوبنا، فأنتم من النّاس الذين نُعدهم وطن هـذه  
األمة، فالتعرف بكم نعمة وكنز ال يفنى، وصدق من قال: معرفة الرجـال كنـوز.   

    بيات:  وأختم كلمتي بإهدائي لكم جميعاً هذه األ
  ــر ــن يفخ ــاء م ــا ش ــر بم   لنفخ

ــذكر      ــم ي ــاد وه ــي األمج   ويمض

    
  إالّ بأمثـــالكم فمـــا الفخـــر  

      ــدر ــاء أج ــن الثّن ــتم بحس   وأن

    
  فيـــا حبـــذا معاهـــدنا مثلمـــا

      ــرجى بكواكــب نيتنيــر الــد  

    
ـــذا عصـــبةٌ أمثـــالكمفيـــا حب  

      ــهر ــا وتس ــالي له ــروم المع   ت

    
ــاتُ    ــذا األمه ــا حب ــواتيوي   الل

    ــر ــاً تُزهـ ــا أنجمـ ــدن لنـ   يلـ
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  التّفكير اإليجابي ألداء وظيفي أفضل

  ال نسمح لألشياء الجميلة بالرحيل

  نحن من نمنح الحب وتاريخ بقائه في القلوب أبداً ودائماً

  واحفظه بمبادلة حب كّل الناسال تترك صالحية حبك ينتهي، 

يمكن أن نؤسس ورشات وطنية في إطار الدعوة إلى التسامح، ونبدأ بالتسـامح  
الوظيفي؛ وهو التأكيد على قاعدة عظيمة القواعد التي قامت عليها دولتنـا وهـي   

  التسامح، وهي قاعدة مستمدة من ديننا الحنيف

إيجابي؟ كيـف يسـود الحـب     كيف تتحسن سلوكيات أعمالنا في وظائفنا بشكل
والتسامح ومساعدة الموظّف المحتاج؟ كيف نبني العالقات الوديـة بـين الـرئيس    

  والمرؤوس؟ كيف نفهم بعضنا البعض؟

علينا ان نسن إرشادات ومرجعيات ونماذج أخالقية للعيش ضـمن تمتـين مـا    
  يجمعنا، وعدم مواجهة فكر من يخالفنا

  والمخلوق الكواكب ال تتوسط بين الخالق

العلم شجرة والعمل ثمرة، وال تكون ثمرة من غير شجرة، وال نفع من شجرة ال 
  تثمر

 العلم يصدر من عالم يتميز بكفايات، وعنده تحصيل ومتابعة تؤهلـه لالجتهـاد  
  وتجعله جديرا لنيل درجة العلمانية والفقيه

  القميص يدّل على القسيس قول الطليان  

                                                           

 2019جانفي  31لتأسيس اإلذاعة الثقافية يوم  24ألقيت هذه المداخلة بمناسبة الذكرى  ♥
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  قضية عادلة وقعت بين محام فاشل  

 ة ال تعني البقاء في الوسط بين أمرين، بل تعني االعتدال، وعندما يشتدالوسطي
  ساعد المعتدلين ينتفي وجود الجامدين والجاحدين

  الوسطية اتباع سنن اهللا

الوسطية هي الثقة في النفس، والحثّ على طلب العلم، والجهاد بالمال والـنفس  
  أسباب الوصول إلى المكان الالئقوهذه من 

الوسطية تعني التوحيد والعالقة المباشرة بـين الخـالق والمخلـوق مـن دون     
  وساطة، ودون وساطة رجال الدين بالمعنى الكهنوتي

ومن الضروري دراسة أسباب التخلّف لمعرفة عنصر الداء، والعمل على طرح 
  طرافأسئلة الواقع، والسعي إليجاد العالقة بين كّل األ

المقصد من هذا النهوض من الكبوة، وبعدها صناعة التقدم الحضاري، وصـوالً  
  إلى موقع الصدارة بين األمم

المشترك اإلنساني هو اإلقرار بالتنوع والتعددية وقبول اآلخـر المخـالف فـي    
  عقيدته أو أفكاره ألن الناس ليسوا سواء، والتنوع ليس خياراً بل هو مشيئة إلهية

  ختالف الرباني ال يقود إلى التنازع  هو اال

  ليكون االنفتاح منهاجاً وقبول اآلخر ضمن ضوابط طريقاً إلى عالقات مستقرة

  كّل ذلك يؤسس لروابط إيجابية

صناعة النهوض المعاصر تحتاج إلى تضافر الجهود، ال العودة في كّل مرة إلى 
  أسئلة الهوية والبحث في العرق الصافي

إلى االختصاص والتعلّق المعرفي وفق مناهج سليمة، علـى أن   يحتاج النهوض
  يتوافق ذلك تخطيط يتوخّى الدقّة والموضوعية، ويستفيد من الخبرات الماضية
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 في العام العاشر من الهجرة يستقبل رسول اهللا وفد مسيحي نجران في مسـجده 
  ويسمح لهم أن يصلوا متجهين إلى المشرق في مسجده وبحضوره

م المؤرخ األمريكي "لقد ظـّل اإلسـالم   1981ال ويليام جيمس ديورانت كما ق
م يتزعم العالم كلّه في القوة والنظام وبسطة 1200م إلى 700خمسة قرون من عام 

الملك، وجميل الطباع واألخالق وفي ارتفاع مستوى الحياة، وفي التشريع اإلنساني 
علمي والعلوم والطب والفلسفة وفـي  الرحيم، والتسامح الديني، واآلداب، والبحث ال

  "  1العمارة

ِلم ال نبذل الجهد في جمع الشّمل، ولم ال نفرع الوسع إلصالح ما فسد من ذات 
  البين، لم ال نأـتي على الطقة لتقوية النفس

الهوية صفة انمازية تقوم على مبدأ ثابت، وفي ذات الوقت رابطة بين وحـدات  
  في ثباته وتغيرهالذات المنتمية للمجتمع 

فالهوية ليس في التفكير فيما لم يفكّر فيه أحد من قبل، ولكن في تأمل أشياء لـم  
  يتأملها اآلخرون، رغم أنّها توجد أمام أعين الجميع

في سويسرا ثالثة أقسام من األقاليم: القسم األلماني والطلياني والفرنسي، وكـّل  
ومنازعه، مع أنّهـم متّحـدون فـي    قسم محافظ على خصوصياته ولغته وقوانينه 

  .مصالحهم السياسية وهو يعيشون في بلد واحد وضيق

  

  

  

  

  
                                                           

.382، ص 2، الجزء 4، المجلّد 1988تر: محمد بدران. تونس: ـ قصة الحضارة،  1  
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قبل شهر كان المجلس األعلى للغـة العربيـة    : أيها الجمع الكريم،يباجةدالـ 
قامات خالدة، وأقالم واعدة، مرفوعـة لعثمـان   حاضراً في ملتقى دولي موسوم (

). باركنا المحفل الذي أقامته بلديةُ الدوسن، وعشنا أيام الشّعر تحت الخيمة لوصيف
األمتن. وتجدوننا اليوم في أوالد جالل األصالة والحضارة في بالد الزيبـان، أوالد  
جالل نجد فيها الثّقافة واإلبداع يتجانسان. أوالد جالل نراها اليوم تحتضن ملتقـى  

    !لبلدة الغالي، ورائد األمة بالتّفاني، فَأنْعم بكم يا إخوانيسماتي الجاللي، ابن هذه ا

تشح المصادر عن المعلومات، وتضيق الكلمات؛ وأنا أبحث عن هذه الشّخصية 
الوطنية المغمورة في ثقافتنا، والتي لم نفها حقّها، بل لم ننزلها منزلتَها األحق بهـا  

نقرض ناقلوها، فمن يعرف محمد بـن العابـد   وبقيت في الثّقافة الشّفاهية التي بدأ ي
سماتي عند الجيل الجديد؟ أطرحه على نفسي وأقول: غابت عنّا هذه الكنوز، وعلينا 

  اآلن اصطياد الآللئ قبل فوات األوان، ما دام الخالّن يقترنان.  

أيها الجمع الكريم، ما جئتكم ألحدثَكم عن نشاط العالم المجاهد المربي محمد بن 
د سماتي الجياللي، بقدر ما أريد الحديثَ عن هذا الفعل الثّقافي الذي تقومـون  العاب

به، أخص السلطات والباحثين والحضور، والمشجعين، ونراكم تُحيون تراثنا، إن لم 
أقل تبعثون ما كان في طي النسيان، وهذا فعل نبيل أيها النّبالء، فالذين فكّروا فـي  

كبار في أفكارهم، عظماء في مستقبلهم، فَأنْعم بكـم أيهـا    هذه الشّخصية الباديسية
وإذا أتينا إلى استكناه هذه الشّخصية يمكن استخالص ذلـك   !النّبالء الكبار العظماء

  في النّقاط التالية:
                                                           

، بمناسبة ملتقى لبأوالد جالّ ـ ألقيت الكلمة في المعهد الوطني المتخصص سماتي بوزيد، ♥
  .2019فباير،  2-1بتاريخ:  )الوطنية والثّقافيةالجزائريين المسلمين العلماء امتدادات جمعية (
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بدأت مسيرة الشّيخ سماتي في التّربية، ونعم المهنـةُ؛ ومـع    ـ العالم المربي:1
لعربية لغتنا، واإلسالم ديننا، بخٍ بخٍ من تجارة رابحـة  صاحب: الجزائر وطننا، وا

تجارة االستثمار في الرأسمال البشري وفي تربية العقول، وفي التّوجيه إلى الفالح 
والصالح. ينخرط الشّيخ في الواجب التّربوي، وينغمس في النّهضة األدبية بكامـل  

األستاذ محمد بن هيمي قائالً: "منتوجه، ويكون له شرف أن يكتب عنه البشير اإلبرا
ـ  ومن بـواكر النّ  ،العابد من قدماء تالمذة األستاذ بن باديس ة. أديـب  هضـة األدبي

ُلف على الكمال، كاتب جزِرِشْم التّ األسلوب، متينرة   راكيب، وفيللقواعد المقـر
 شـاعر فوس ومساوي االجتماع، لخفايا النّ المعاني، وصافٌ الديباجة، سلس قُمشرِ

عر على إقالله منه، باشر تعليم النّالشّ رصينشء الصغار من سنين، فحذه ق أساليب
سبه وتمر، فاكتسب الدبر والجلَؤب والصغار وتحبيب العلـم  د، وله في تربية الص

ده، وهو اآلن من األعوان المعتمـدين  إلى نفوسهم طرائق نفسية هو فيها نسيج وح
  .عليمالتّيخ ابن باديس على للشّ

بنضاله في الجبال، ويقـبض   كان ذلكـ محمد بن العابد مع الجهاد األصغر: 2
 ربيـة واألدب عليم والتّلماذا تركت التّعليه، ويودع السجن، ويقدم للمحاكمة ويسأل: 

 كّل وجدتُويجيب: ألنّي األديب؟  مبالمجرمين؟ وأنت العاِل ولحقتَ ،الحالس وحملتَ
نفعاً، فالجهاد هو سبيل إخراجكم من أرضنا، وسنمضـي فـي    ذلك ال يجدي معكم

 !طردكم، ونعمل بحول اهللا وبقوة المجاهدين أن تعود بلدنا إلى أهلها فأنتم الغربـاء 
وحمن العدو اللئيم. م عليه بعشر سنوات سجناك األليم العذاب ولقي ،   

ها من أجـل التّربيـة   لقد أوقف حياته كلّـ محمد بن العابد مع الجهاد األكبر: 3
استكماالً للنشاط اإلصالحي الذي خاضه وصحبه في أربعينيات قرنه. ويقف أمـام  
السبورة معلماً شارحاً للدروس ومقوماً ومكونا، ومديراً ومشرفاً لرسالة التّربية التي 
ـ   ة تربى عليها بين عائلته التي كانت له نموذجاً في الخُلُق الكريم. وقد أكسـبته مهن
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التّعليم شرف الطّاهرين ولم يكن من المسخطين، فهو محافظ باديسي، ولم يكن فـي  
  .الطريق اإلبليسي  

ال يمكن أن آتي على إبداع المبدع، بقدر ما تعـود  ـ محمد بن العابد المبدع: 4
أديـب  المسألة إلى البحثة في هذا المجال. ولكن ما يعرف عن (العابد سماتي) أنّه 

د األصغر بكتاباته في المنتقد وفي الشّهاب والبصائر، إضافة إلى مـا  ثائر في الجها
    ائد فـي الفـخّ. بلـهعادة البتراء/ الصة من مثل: السكان يبدعه من قصص رمزي

مضار الجهل والخمـر والحشـيش   الحديثَ عن تلك المسرحيات التّربوية من مثل: 
ـ والقمار جها للصدون أن ننسى تلك األشعار التي يدب ،    غار والكبـار حـول حـب

الوطن، وضرورة الدفاع عنه. وما كان يكتبه في كتبه القليلة مـن مثـل: تقـويم    
األخالق/ األناشيد الوطنية ألبناء وبنات المدارس الجزائرية. مع مـا تحملـه هـذه    

  األناشيد من أفكار التّربية والتّحلّي باألخالق الحسنة، وحب الوطن.  

(سي سماتي) الذي نحتفي به اليـوم غيـر معـروف لقلّـة     ربما يكون صاحبنا 
منتوجه، إالّ أنّه من قناديل المعرفة في الشّعر التّعليمي والنّزعة الوطنية والخلقيـة  
والعلمية، وكان يجتهد كثيراً في تجسيد أناشيد األطفال بشكل تعليمي تبسيطي محبب 

ك خَلَد نفسه بتلك األناشيد المحفوظـة  إلى النّاشئة، وبطريقة جذّابة سهلة الحفظ وبذل
في نفوس تالميذه، وافتخروا يا ساكنة أوالد جالل بهذه المنارة المشـعة، وبمنـارة   
الجزائر عامة. ويكفي أن نقرأ دراسات تعده مؤسساً للقصة القصيرة في الجزائـر  

فـي  وكتب عنه البشير اإلبراهيمي، وعبد المالك مرتاض، وال يزال يذكر بخيـر  
وطنه الكبير، وفي وطنه الصغير تقيم له بلدية أوالد جالل هذا المحفل لهو جـدير  

  !بوسام اللغة العربية والتّربية والمعلّم، فأنعم به من عالم ومعلّم غيور

ما أجمل أن تكون عالماً، وتموت معلّماً، فدم الشـهداء بمـدام   ـ عالم ومعلّم: 5
  الكتابة التي كان يحبرها بـدواة األنـاة والرويـة   العلماء، وسماتي منهم؛ عالم في 

ويدفع بالقلم والسبورة والطّبشور إلى حبك آللئ العربية؛ لتجود له بما تحمله مـن  
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تعابير سبك القافية، وتدبيج النّثر بزينة الحروف المضيئة التـي تحـاكي العقـول    
فكّل كالم له المحّل األوفـر   واألفئدة معاً، فنراه ال يكثر من هذا، وال يقلّل من ذاك،

    له والعبرة أين يصلُح هذا، وأين يسبِق ذاك، وأرى فيه عالمـات العـالم التّربـوي
المتفوق بمسيم: العمل بما تعلّم/ نفع الناس/ الصبر على األذى/ الزهد فـي الـدنيا/   

مـن   حسن الخلق/ علو الهمة في التّأليف/ االجتهاد في طلب الحقّ/ اجتناب الشّـاذ 
األقوال/ الرسوخ العلمي بالغوص على الحقائق/ معرفة المقاصد والتّفطّن ألسـرار  
الشّريعة/ نبذ التّقليد/ معرفة واقعه وعصره وما يدور في محيطه ويعيش معه. وكّل 
   الفطرة، فثبتَ ونبـتَ، وصـبر ة التي فاح منها عطرهذا توفّرت في هذه الشّخصي

  ، بل صنعها بنفسه، وجدير باستحقاق كّل التّكريم.  وظفر، فهو لم يرث الكرامةَ

إخواني، أصدقكم القول بأنّي ال أملك الوسائل التي تجعلني أعلّق النياشين علـى  
صدر سماتي لكنّي أملك ما كان يتّخذه سالحاً في الحياة، وهو التربية، وكـأني بـه   

في العالم، ولهـذا يـربط    يقول: التّربية تغير العالم وتغير األشخاص الذين يؤثّرون
حياته باألهداف ال باألشخاص، ويقول لألزمة التي عاشها: اشتدي أزمة تنفرجـي.  
لقد استثمر حياته في التّربية، وقال: أردت العيش دائماً وأنا رمس في القبر، فمـع  
المحبرة إلى المقبرة، فعلي أن أزرع األشخاص، وُأخلّـد صـحبي الـذي يقـول:     

اهللا في تعليم ديننا لنعلن لخصوم اإلسالم والعربية أنّنـا عقـدنا    وسنمضي بعون"
العزم على المقاومة المشروعة، عزمنا وسنمضي بعون اهللا في تعليم ديننا ولغتنا 
رغم كّل ما يصيبنا، ولن يصدنا عن ذلك شيء، فنكون قـد شـاركنا فـي قتلهـا     

أسباب النّهوض، وكان في  وهكذا نراه ال يحمل عصا سحرية، لكنّه التمس بأيدينا".
كّل مرة يعطي ويبقى اليد التي تعطي  ولو يجحد لبعض الحين، وبقي وفيـاً علـى   

  العهد ولو طالت المسافات، وكأني به يقول:  

ــا ــة م ــاسِ قيم ــي إالّ النّ ــادئهم ف   مب
   

ــاُل ال ــى الم ــاب وال يبق ــب األلق   والرت
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بالفعل اإلنسان بأخالقه ليس بمظهره، فها هو سماتي يرحل عالماً معلّماً، يرحل 
بصوت هادئ في هذه البلدة التي تتذكره اليوم، وتقول له: لقـد أكسـبتنا السـمعة    
والرجلة والفحولة يا ابننا، ونحن على العهد نبقى، سـنكون مثـل الشّـجرة نغيـر     

نتداول أناشيدك ونسترشد بأفكـارك، فأنـت    األوراق، ولكنّنا ال نغير الجذور، نبقى
  معنا دائماً وأبداً.   

أيها الفاعلون في هذا المحفل، لقد جمعتم شتات مـن ترامـت بـه     ـ الخاتمة:
المرامي، وتهادت به العوامِ، ويستحقّ كّل التّكريم، لما قام به من التّقويم، في تربية 

يير، وكان في أول الصفوف، ومثُل الجيل بحسن التّدبير، وما رسخه من جميل التّس
األمر بالوقوف. فبوركت خطواتكم أيها الفاعلون، وأنتم للعلم راسخون، ولقد سـهل  
اهللا لكم المخرج، وقرب لكم الفَرج، وبفعلكم هذا وضعتم األقـدام علـى الطّريـق    
 ورسختم الفعل األنيق، فأنتم أهل الكرامات، والفضـائل العاليـات   ال أخلـى اهللا   
مكانكم في الباقيات، واصلوا الدرب وأنتم األعلون، وقل اعملوا فسيرى اهللا عملَكـم  

  ورسولُه والمؤمنون.  
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رأيت أن أبدأ كلمتي في هذا المقام في افتتاح فعاليـات األسـبوع   يباجة: دالـ 
المنظّم من قبل المنظمة الوطنية للمحافظة على الـذّاكرة   ؛الثّقافي في طبعته الرابعة

أيهـا الخَلَـف هـل    وتبليغ رسالة الشّهداء، بهذا التّصدير، بسؤال السلَف للخَلَـف،  
فبماذا نجيب عن سؤال تتـداعى فيـه أسـئلةُ الـذّاكرة      حافظتم على فعل السلَف؟

ريخ الوطني، وكّل ما يليق بالنّسـق الجمعـي   الجماعية، أسئلةُ التّشبث بالهوية والتّا
وبكّل تلك التّضحيات التي أرخت لمنظومة من النّضال الوطني التي كانت مرجعية 
عالمية في البذل والعطاء. أسئلة التّحوالت االجتماعية التي أفرزتها العولمةُ، ضمن 

ر على الماضـي.  قياس الحاضر على الحاضر، والبعد كّل البعد عن قياس الحاض
) وتعود بنـا الـذكرى إلـى    سيحاسبنا الشّهداءولهذا وسمت كلمتي هذه بعنوان (

المخاض الوطني، في بوتقة اإلجماع الشّعبي، والذي أفرز ثورةَ نـوفمبر العظيمـة   
وبشخصياتها الكبيرة، والتي ضحت بشبابها على مذبح الحرية المجيدة، لنـنعم بمـا   

ات أصيلة. سيحاسبنا الشّهداء، هل واصلنا دربهم المنيـر  نحن عليه اليوم، من برك
  وكنّا بهم نستنير، وهل جعلناهم مرجعية في التّنوير.

أيها الحضور، أراني في هذا المقام، أمام موضوع حول شخصـيات تاريخيـة   
وطنية تضيء درب األجيال في المعرفة والتّنمية، موضوع كبير بما له من دربـة  

ي أشعر قليالً؛ ألقول: إن بالدنا وطن برائحة الشّـهداء، ودمهـم ال   وغاية، فدعون
  يزال في القمم الشّماء، فكيف ال يغار منه الياسمين، وهو يشـم رائحـة الماضـين   
   خيص، حباً في البلـد النّفـيس، وإندين، باعوا أرواحهم بالرالذين كانوا من الممج

ل تغيب الشّمس خجالً منهم. وأنا ال أملـك  وطننا اليوم ينحني إجالالً لهم، فهم قنادي
                                                           

♥ التّ ـ ألقيت الكلمة في حفل افتتاح األسبوع الثّقافيابعة. الجزائر في سينما  اريخيفي طبعته الر
ة للمحافظة على الذّاكرة وتبليغ ، بدعوة من المنظمة الوطني2019فبراير  7 ، يومعمر الخيام

 رسالة الشّهداء. 
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في لغتي ما يمكن أن أصف شهيد اإليثار، وهو أيقونة تُثار. شمعةٌ احترقـت مـن   
أجل اآلخرين، ودم سكب من أجل الصاعدين، ليعبر المارون إلى الحرية، والتي ال 

 كـلّ اه، وواجـب  تعلوها إالّ التّقية. والشّهيد علينا تخليد ذكراه، واالعتـرافَ بتقـو  
وكان األجدر بنا أن نجعل من كّل بطل قدوةً، ومن كّل معركة تمام فضاله، مواطن 

ومن كّل أبطالنا نُصباً. إخواني الشّهداء لن ننساكم أبداً فيلماً، ومن كّل كفاح سجالً، 
سنواصل الدرب أمداً، وهكذا كان األولون، وهكذا يكون الماجدون، وتستمر الحيـاة  

 جيال، في نقل العبر في مسيرة النّزال، وصوالً لمشوار النّوال.  مع األ

إخواني: يدخل القاعةَ اآلن الشّهداء، فارفعوا هاماتكم بإباء، ورددوا هذا النّشـيد  
إنّنا شعب جسور بافتخار  إخواني ال تنسوا شهداكم، من ضحوا في هواكُم،الغنّاء: 

وا قبوراً، فارفعوا حجرات القبور؛ لتـروا  مأل الدنيا بانبهار، ماليين الشّهداء أصبح
العجب من فعل الخراب. ونقول اليوم: ال تخافوا صار للبلد عشّاقٌ وقيـادةٌ، صـار   
للوطن أشباٌل وسيادةٌ، أيها الشّهداء الحاضرون، إنّه يوم رد االعتبـار، إنّـه يـوم    

باً أبريـاء، فهـل   الفخار، وأنتم شعلة المنار. إخواني سيحاسبنا الشّهداء، وترى شبا
يكونون كما أرادوا أن يكونوا، وهل تمت لملمة حمل التّاريخ كما أرادوا، ويكررون 

   قولة: أمة بال ذاكرة، أمة عاجزة.  
سيعود مصطفى بن بولعيد، من التّاريخ ليس بالبعيد، ويزور مدارسنا، وينظـر  

يسمع النّشيد الـوطني  في كتب تاريخنا، فهل يجد الصورة النّاصعة لفعل الشّهيد، و
 ما هو ليس من العـادي  المجيد، وينظر في الموروث المادي والالمادي، ويتفقّد كّل

ويقول: هل صنتم األمانةَ، وهل رسختم المهمـة. وسـيعود أعميـروش، ويسـأل     
المنظّمات، كيف حاُل الجماعات، وماذا قدمت من رسالة التّبليـغ، لفعلنـا البليـغ    

لخَلَف بروية، أم وقع اللبس في تعداد ناقليها باألقلية أحافظتم على شيم أنقلتموه إلى ا
الشّهامة، أم جعلتم همكُم ضمان المكانة. وسيعود العربي بن أمهيدي ويقـول: كنّـا   
المقاومة، وكنّا رجاَل المناسبة، رحلنا وتركنا لكم األمانـةَ، فـأين الوديعـة؟ أيـن     

الحات، أين وأين وأين المهام العاليات؟ أين أنتم من المؤسسات   ورد الجميل بالص
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فعل االستمرارية، ومن تجديد العهود الماضية، وال نريد أن تعلنوها قطيعة، نريدكم 
  نقل األمانة بكّل وسيلة؛ ليقع فعُل األجداد، بفعل األنداد، وعلى العهد يكون االمتداد.     

جماعاً، أيها الجيُل الجديد، أيـن االعتـرافُ    سيتجمهر الشّهداء تباعاً، ويسألوننا
برد الجميل؟ وهنا نحتاج إلى شجاعة في اإلجابة؛ ألن نصفَ اإلجابة ليست إجابـة  
   رنا في سبر أغوار الذّاكرة، بمفهوم النّاكرة. ويبقـى الشّـبابر بأنّنا قد قصوسنبص

ب الخبـرة، والعبـرة   بين أمرين: ماضي الشّهداء في حلّين: ألخذ العبرة، وكذا لكس
الكبر؛ وبمن قدموا بفي ذلك أن نعتبر، وأن تدوم األحواُل وتستمر، والعمل باالقتداء 

  لنا عمالً معتبر.    
ويختفي الشّهداء، ويتركون المجاَل للمجتمع المدني، ويحصل النّقاش في أسباب 

   ،وتبقـى الـذّاكرةُ دون راد ،لكنّهـا ال تفـارق   التدنّي، وكّل يرمي المسألة في واد
األذهان، وهي تسوق األوطان كيف الحال: أمة بال ذاكرة، أمة بال مسـتقبل، فهـل   
نكون؟ لن نكون. لقد كان السلف، وسنكون نحن الخَلَـف، اختفـوا أيهـا الشّـهداء     
واشتدي أزمة تنفرجي، وهنا يقول التّاريخ: أنتم بحاجة إلى تصريح، فـي تنـاول   

تلميح، فالشّباب المعاصر لم يعد يقبل بأنصاف الحلـول  الموضوع الصريح، ودون 
وهو يعيش أسئلة الثّورة دون غلول، أسئلة قوبلت بالمواجهة، وحصل لها االنتصار 
بالمغالبة. وحتى ال ننسى سيضحي شبابنا من أجل الكرامة، ومواصلة فعل السـلف  

ورسالة الشّهداء أمانة فـي  بأنافة   وسيتذّكر الخَلَفُ أمانةَ الذين استشهدوا بكرامة، 
  كم.  ءاألعناق، ومن الضروري تبليغها لآلفاق، إخواني ال تنسوا شهدا

أيها الشّهيد، نقيم لك عرسك المجيد، وروحك ال تزال تسـتزيد، وتبنـي فينـا     
ذكراك العنيد  فهي باقية في القلوب، يتناقل سيرتَها رفاقُ الـدروب، وكـّل أبنـاء    

بـه   اُهللا فيا له من شرف ليس بعده شرف، خصأهل الدفن.  الوطن، بشهادة زكّاها
أكبر مما اسـتقبلتَ  ك تضحياتُبطرف، ويعجز قلمي موافاة ما استرخصتَ، و هيدالشّ

قتدى عالماً، وبين أن يكون جاهالً! وبون شاسـع بـين أن   مفشتّان بين أن يكون ال
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يكون المباب أن يحسن اختيار قدوته الشّعلى و !كاًتهتّقتدى شهيداً، وبين أن يكون م
  نموذج للفداء، وهو تاريخ لإلباء.      هيد ، والشّلمثلهليكون نبراساً 
طل، ال أوفيك حقَّك مهمـا وصـفتُ أو   هيد البأيها الشّأختم ألقول:  ـ الخاتمة:

أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الشّهداء  مدحتُ، وأعلم أن الشّهداء ال يرثُون؛ ألنّهم
في سبيل الوطن ليست أنت ممن اختُرتَ للجلل فالشّهادة  البطلسلون. فيا شهيدنا يتنا

ووراء كّل شـهيد   بل هي خلود في موت رائعوال تكون أنت منسياً، مصيراً سيئاً، 
أن يكون شـهيداً فسـالم   وطن بارع. هذه عظمة الشّهيد، وهذه بطولته تميد ويكفيه 

ماء، وعلى الذين بقوا مـن األوفيـاء، وعلـى    على الشّهداء، وعلى األحرار والعظ
الشّباب التّابعين النّجباء. ويا أيها الشّباب المعاصر، يا من ينقلون رسـالة الشّـهيد   

 نفتصـبحو بإباء،  المراحل، وسوف تجتازون هداءأولئك الشّ احفظوا دربالمكابر، 
تـديرون  األقويـاء، و مهام تقومون بو أكفياء، ، وأطباءأجالء علماء أساتذةً باحثين

وبلغـتم، ومهمـا كنـتم    مهما صـرتم  وتكونون من األتقياء. ولكن  مصانع بأناء،ال
ما سيحفظ لنا حسـن   وهذاباختيار، هداء طريق الشّ وكبرتم، ال تنسوا ذات المسار؛

اإلجابة، ويحفظ لنا حسن الدراية، باإلجابة عن سؤال من هم اآلن في القبور، وهـم  
سنجيب بامتياز، عن تبليغ رسـالتهم  نْتُم خير خلَف لخيرِ سلَف؟ هل كُيرون النّور، 

دون استفزاز، وأنّنا بلّغنا األمانة، وهي تنال المهابة، فقروا عينا في الرضوان، يـا  
أهل الرحمان، فال ترون الخذالن، من أوالدكم النُجبان، فنحن على العهـد بـاقون   

 ذلك بالبرهان، ودون هوان. وفي تبليغ الرسالة عاملون، وسترون
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تكمن أهمية هذا الموضوع في معالجة ظاهرة الخطأ في النّصوص  يباجة:دالـ 
العلمية التي ال تقبل إالّ الصواب اللغوي، وما هو من ظاهر الكالم. فهي تبعد عـن  
التّأويل أو المعاني المجازية وما يتعلّق بالجوازات اللغويـة التـي تقبلهـا العلـوم     

ال. ومن هنا، فإن الخطأ في المادة العلميـة  اإلنسانية، أو ما له تدخّل العاطفة والخي
    بلـه ،ي إلى ضـرر كـارثيسالة كاملة، بل أحياناً تؤدي إلى عدم وصول الرتؤد
الحديثَ عن الخطأ في المصطلح، وما يقرب منه من تلك العمليات الذهنية التـي ال  

اء اللغويـة  تقبل إالّ بما هو سطحي. ويضاف إلى هذا أن مسألة الحديث عن األخط
في النّصوص هو حديث عن حسن التّبليغ، وعن المادة الوظيفية فقط، وعن التّراتب 
العلمي، وبخاصة في الكتاب العلمي المدرسي أو في الكتاب العلمي الجامعي. فـإذا  
ترسخ الخطأ في المبنى يتجسد في المعنى، ويظهر ذلك فـي سـوء الفهـم، وفـي     

غة ثانية. كما تكمن أهمية هذا الموضوع في وقتنا الحاضـر  صعوبة التّرجمة إلى ل
أن برمجيات ذكيةً ُأعدت في عالج األخطاء، وفي التّرجمة اآلليـة، وفـي فنيـات    
الذّكاء الصناعي، فإلى أي مدى يمكن الركون إليها لعالج ظّاهرة األخطـاء وهـل   

در، وبخاصة المعاجم اللغوية. يمكن التّوثيق فيها وبها دون العودة إلى أمات المصا
ومن هنا نرى مؤسسات علمية كبرى تتحرج من هذا الجانـب فتُوظّـف المـدقّق    
اللغوي؛ ألن اللغة تحمل الحضارة والعادات والتّقاليد ألية أمة، فال يجب أن ينالهـا  
التّحريف أو الخطأ الذي يؤدي إلى التّشويه، وبخاصـة مـا يصـدر عـن جهـاز      

  ي أو إعالمي محترم.  مؤسسات
                                                           

) مخبر تعليمية اللغة بها تعلّم اللغة لغير النّاطقينبطء ـ ُأعدت الكلمة لصالح فرقة ( ♥
حول األخطاء اللغوية  نّدوة الوطنية األولى،والنّصوص. جامعة يحيى فارس بالمدية. ألقيت في ال

 .2019فبراير  13في النّصوص العلمية، أشكالها، مصادرها واستراتيجيات تجنّبها. بتاريخ 



ífléÛ×ÃÖ]<”ç’flßÖ]<»<íflèçÇ�×Ö]<ð^Ş}ù]< <
 

     
68686868 

    

        

محاربـة  وإنّه من الثّقافة واالحترام، بل من الحضارة أن يقع االهتمام بمسـألة  
، وهو إحساس إنساني قومي حضاري، تضاعف اإلحساس بقيمة الحفاظ على الخطأ

الهوية اللغوية، في ظّل الحاجة إلى تعلّم اللغة سـليمة، وفـي وسـائل التّواصـل     
بحت اللغات وسيلة التّعارف والتآلف وجسراً لـتالقح األفكـار   االجتماعي، وقد أص

عبر المناظرات والمطارحات الفكرية بشتّى أنواعها ومختلف أساليبها. وإنّنا نـرى  
  رة يقع فيها المعلّم، ويأخذها المتعلّم كما هي وينقلها كذلك، ومن ثـماألخطاء المتكر

يحتاج إلى وقفات علمية عبـر  تعمل وسائل اإلعالم على نشرها؛ وهو أمر خطير 
مناهج تحليلية ودراسات واقعية لتقديم حلول فعالة تُجبـر الكثيـر مـن الكسـور     
الموجودة. وإنّه ال يجب الركون في عالج هذه المسألة إلى رعـاة الجهـل الـذين    
يسوقون اللغة على مجزرة األخطاء بالمباهاة، وال يبغون من ورائها إالّ الطّعن في 

ها إالّ بالمباغاة. وكّل لغة لها أركانها وقواعدها وال يتحقّق التّواصل الجيـد إالّ  جمال
باحتذاء مناويلها كما ورثت عن السلف، وهكذا طبيعة اللغة التي فيها ما هـو مـن   
الماضي، وما هو من الحاضر، ولكن الحاضر ال يخرج عن الموروث، ويحصـل  

عد) التي ال يمكن خرقها، وبين ما هو من المتغير التّفريق بين الثّابت اللغوي (القوا
  (األساليب) وهي متغيرة حسب طبيعة المتالغين وما يحيط بهم من متغيرات.

تبدو لي مسألة االهتمام بمحاربة األخطاء ـ أهمية الموضوع من أهمية اللغة:  
لغة ما باألخطاء وال مهمة الجميع، وتدخل في باب التّطوير اللغوي؛ وإنّه ما ارتقت 

ارتقت اللغة السوقية؛ ألن بها الهجنة، وال حصل اإلبداع إالّ باللغة البليغة العلميـة  
التي تضيف قيمة لفعل الخلف في اصطالحاتهم وخدماتهم التي تنمو بفعل التّواصل 
 البيني. ولهذا، نروم أن يتحقّق هذا الفعل بالتّواصل على مستوى حمل الجامعة لهذا

  الموضوع ليحصل التّطوير والتّرقي، وليكون لنا موقع بين معالم اليوم في:
ـ جعل جامعاتنا معيارية: وهي جامعات راقية بفعل اإلتقان والمهارات اللغوية 

  للغات أهلها.
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ـ انتشار المجالت الوطنية عالمياً: ال بد من نظـام نمطـي مشـترك ليكـون     
جمعها نظام المنطق اللغوي لكّل المجـالت العالميـة   لمجالتنا االنتشار العالمي، وي

  مهما كانت لغاتها.  
ـ العمل بنظام المجالت العالمية في مسائل المنهجية والتّوثيق كـي ال تكـون   
العربية ضحية خالفات المجتهدين أو المشرفين، وقد ضيعنا الطّلبة فـي خالفاتنـا   

  المنهجية.
مجال بناء المنصات والذّكاء الصناعي الذي يقبـل   ـ العمل بالنّظام العولمي في

  كّل اللغات الطّبيعية.  
  ـ خوض ميدان التّقانة المعاصرة، والعيش ضمن وسائل التّواصل االجتمـاعي
بفرض خصوصيات اللغة العربية، وهذا حقّ تقبله كّل اللغـات، ويقبلـه المنطـق    

.الرياضي  
 الوسم العـالمي لتي يسهل إدراجها ضمن ـ إعطاء االهتمام للنّصوص العلمية ا

ألن العلم ليس له لغة، كما أن الرياضيات ليس لها لغة إالّ فـي رموزهـا، أو مـا    
  اصطُلح عليها في لغة من اللغات   لكن المنطق واحد بين كّل لغات العالم.  

 كما تنص ،ةَ بهذا اليوم الدراسيهم الخاصعليه ومن هنا، أشكر للمنظّمين مرامي
بنيات المحاور المختارة بعناية، ونعلم أنّهـا مدروسـة بغيـة اسـتكناه أشـكالها      
ومصادرها واستراتيجيات تجنّبها. وإنّها لبنية محورية مركزية في تطـوير اللغـة   
  عن طريق حسن اسـتعمالها. وإن العلمي قية التي نروم أن يحصل لها الرالعربي

بية في هذا اليوم الدراسي الذي يأتي تثميناً لهـذه  حضور المجلس األعلى للغة العر
الفعالية العلمية؛ وهي األولى وطنياً، ومن خالل هذا؛ يقدم تصـوراً حـول أهميـة    

مـن كـّل    ص العلميفي بناء النّالعربية، وخلوها اللغة االعتناء بصفاء بالتّحسيس 
ومن خاللكم نروم تقـديم  دون أخطاء.  وفي تقديم الخطاب العلمي إسراف وإسفاف،

استراتيجية دقيقة تقينا الشّر المستتر في تلك األخطاء الشّائعة أو في األخطاء غيـر  
الشّائعة، وبكثرة االستعمال تصبح شائعةً؛ وهي التي تعمل على اإلخـالل بالنّظـام   
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لفهم اللغوي العام، ومن ثم تؤدي إلى فساد اللغة وفساد اللغة من فساد الفهم، وفساد ا
ضـعف  من سوء تبليغها، ومن سوء تبليغها؛ ضعف مبلّغيها وضعف مبلغيها يعني 

  اللغة.
زميالتي زمالئي، تُعد األخطاء اللغوية من أبرز مظاهر الضعف اللغـوي، وال  
يجب االستهانة بهذه المسألة، ولنتحرك في االتّجاهات التي تعمل على تشذيب كـّل  

ء اللغوي، ونعمل جميعنا على تشذيب األخطاء، ولنبدأ ما يخّل بمنظومة حسنِ األدا
بتقديم وصفات تعمل على ردم كّل الفجوات المخلّة باللغة كمنظومة فكريـة سـهلة   
بسيطة وغرضها التّبليغ، ونعمل على هذا التّراتب لتقديم أفكار في مسالك األشـكال  

  والمصادر. ونبدأ بما يلي:  
1:يقوم بوظيفة تبليغ المعرفة؛ دون مبالغـة وال   ـ معنى النّص العلمي هو نص

تفخيم، وال يقبل الحشو أو تكرير التّعابير؛ وال العبارات الذّاتيـة، أو المصـطلحات   
تعمل على األخذ بالمتلقي بصورة  دةة معقّعمليات ذهنيالمبهمة؛ ألن النص محصلة 

ف معنًى دقيقاً. وجوهر واضحة ال احتماالت كثيرة، فهو نص قصدي موجِز يستهد
يكون بأسلوب سلس موجز؛ دون إهمال  ةة والمعرفية اللغوياحيمن النّالعلمي ص النّ
. وإن الخطأ في النّص العلمي يؤدي إلـى التّشـويه واخـتالل    ساق واالنسجاماالتّ

ةً. وإنم معرفةً إضافيقدلَالَ دون فهم وال نتيجة، بل ال يهبجمـال   المعنى، ويجعله س
 النص ه من جميع األخطاء العلميمهما كانت أشكالُها، وذلك المكتوب يكمن في خُلو

 ة وظيفة ذات مظهر جماليما يضمن وصوَل النّصوص إلى القارئ بسالمة، وتأدي
 سطْراً سطْراً.   هقارئ إلى متابعة سطورِيشد ال

2 :األسلوب ـ خصائص األسلوب العلمي لـه مواصـفاتُه   في العادة أن العلمي
التي ينماز بها وتنص الدراساتُ الحديثة على وضع نمطية بخصائص هذا األسلوب 

  في ما يلي:
ـ اإليجاز وال التّطويل وال الحشو بين المعنى والمبنى، لتحقيق الخاصـية  2/1

  التّوازنية.
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  وال للخيال. وال للعاطفة ـ التّعبير فيه مباشر ال مجال للصور البيانية2/2
  ـ البعد عن موسيقى اللفظ أو المجازات البالغية.2/3
  ـ حسن العرض وتسلسل األفكار بمنطق الرياضيات.2/4
  الوضوح والدقّة وترتيب األفكار، وسهولة الوصول إلى عقل القارئ.ـ 2/5
  ـ استخدام الرسوم والبيانات واإلحصائيات والمصطلحات العلمية.  2/6

هذه الخصوصيات، نرى أن األسلوب العلمي يستعمل ذات اللغة التي وإذا تأملنا 
العامة، إالّ أن هناك خاصيةً في األسلوب العلمي تجعله يعيش التّفرد فـي   هايستعمل

التّمييز بينه وبين األسلوب األدبي؛ ولكنّهما يلتقيان في خاصـية اسـتخدام اللغـة.    
ومنطق أدبي ،واللغة لها منطق رياضي  .  

التّركيز علـى  التذكير و يجبـ األخطاء اللغوية في النّصوص العلمية قاتلة: 3
أن الخطأ اللغوي في أية منظومة فكرية غير مقبولة، ولكن الخطأ فـي النّصـوص   
العلمية أشد ضرراً؛ ألنّها تسبب مضايقات جسيمة قد تؤدي إلى العواقب الوخيمـة  

التّمثيل لذلك بجملة من األخطاء التـي تكـون    التي تكون عكس المطلوب. ويمكن
  عكس المطلوب.  

ـ في ميدان األدوية وصناعتها نعرف أن أسماءها التينية؛ فاالسم المشترك 3/1
واحد وتأتي اللواحق/ الدواخل/ الزوائد هي التي تعمل على تغييـر اسـم الـدواء    

انها يكون الخلل الذي فمجرد خطأ في وضع هذه اللواحق والزوائد والدواخل في مك
  يؤدي إلى الموت.

ـ الطّيران المدني: يعمل بنظام اللغة اإلنجليزية، ومجرد التّرجمة الخاطئـة  3/2
يؤدي إلى خلل في توجيه الطّائرة، ويؤدي إلى كوارث كبـرى، ونعلـم أن ألـف    

) طائرة معلّقة في الجو في كّل لحظة، وعلى متن كّل طائرة مئـات مـن   1000(
  بشر. فسوء المعنى/ التّرجمة يحصل ما يؤدي إلى موت الركاب.ال
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ـ التّدفئة المركزية في كثير من العواصم الكبرى، وتعمل بمنظومة لغويـة  3/3
تشفيرية  فخطأ بسيط يحصل في توقّف التّدفئة، وتكون العاقبة على غير المتوقّـع  

.على ذلك مسألة النّقل الحضري وقس  
دقيقة تقول بأن بعض الكـوارث حصـلت بسـبب اللغـة     ـ روايات غير 3/4

التّواصلية بين المرسل والمستقبِل؛ حيث ال توجد شفرات واحدة، وكّل لـه شـفرة   
خاصة من لغته وثقافته، فما هو مباح في لغة ليس باإلجبار أن يكـون فـي لغـة    

للغات. أخرى، فكّل لغة لها مفاهيم وثقافة ومحظورات ال توجد بالضرورة في كّل ا
وهنا يأتي دور دروس التّرجمة التي يجب أن تقف عند عالج هذه األمور، وهـي  

  من الفوارق بين اللغات.  
ـ أخطاء التّرجمة: وهي في العادة أخطاء فردية تعود إلى المترجم الذي ال 3/5

يمتلك ثقافة لغة وال يفرق بين الفروق الدقيقة للغة، وال بين ما هـو مقبـول فـي    
األدب، وما ليس مقبوالً في المادة العلمية، وما هو من المشترك اللفظي... فحتـى  

وق ال ينتبه إليها إالّ الحصيف في تلك اللغـة؛ ألـم   في العربية األدبية نجد هذه الفر
تكن كلمة (ثب) سبباً في موت من رمى نفسه من أعلى الشّرفة ألنّها في لغته تعني 

  (ارمِ نفسك) وكانت القاصد منها (اثبتْ حيثُ أنت)...     
يحدث الخطأ اللغوي أحياناً من ـ الخطأ اللغوي بين اللبس وتغييب الشّفرات: 4
مات اللبس وعدم التّركيز، ويمكن أن نالحظ ذلك في عدم نشدان الدقّة المعجمية عال

المطلوبة من مثل عدم إدراك الفوارق اللغوية، أو المعاني الداللية/ المجازيـة فـي   
المجتمعات اللغوية، أو المعاني العرفية أو االستعمال العفوي، أو الثّقافـة اللغويـة   

  . ويمكن التّمثيل لذلك بجملة من تلك األخطاء:التي تحملها اللغة..
ـ القبول بالتّرادف اللغوي: وفي الحقيقة أن أية لغة تخلو من التّرادف ولكن 4/1

المستعمل للغة أحياناً ال يدرك الفروقَ اللغويةَ، فال يفرق بين: جاء/ وصل/ أتـى/  
تها وقوتها وديناصـوريتها.  ولّى... وهذا الكالم تزخر به اللغة العربية نظراً لشساع

ونعلم أن التّرادف ال يوجد في العربية رغم وجود المشترك اللفظي، وهناك فـروق  
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دقيقة ال ندركها نتيجة طغيان مفردة واحدة، وما يأتي عليهـا نقـول هـي ذاتهـا.     
= الهتـان ، وكّل كلمة لها مكانها وموقعها ودالالتها: ألسماء المطـر ونضرب مثالً 

= لـودق = المطر الغزير. االغَدق= المطر المتدافع بشدة. الشُّؤبوبعتدل. المطر الم
 .لُولالمطر المستمرعيعود. الي المطـر ضـخم   الواجِـل = مطر متتابع يتوقّف ثم =

= ما يحيي األرض بالنّبت... وهنا في الحيا= مطر متواٍل ال يتوقّف. الوليالقطرة. 
اً واحداً مناسباً وقد يقبل أو يقع التّبادل بين بعضـها  األسلوب العلمي ال يقبل إالّ اسم

.في األسلوب األدبي  
) تقـرأ  نكـون األفضـل  ـ تغييب عالمات الوقف: نالحظ أنّنا إذا كتبنـا ( 4/2

قراءات، ومجرد وضع عالمة الشدة يتغير المعنى؛ وتقرأ قراءة مطلوبة ألن الشّـدة  
(نكون األفضل). وكما يقول العـرب   عملت على قراءة واحدة ال تأويل وال جواز

كما أن الشّدة تعمل على التّمييز بين ما هو  األمة واألمة هي الشّدةفإن التّفريق بين 
من المكرر؛ ويعني الجمال وخاصية الفعل الثّالثي وبين ما هو مـن التأكيـد فـي    

خـل   –عم  –دم اللسان العربي. وإن أصل الكلمة (الجذر) ثالثية فال توجد كلمات: 
... وإذا نظرنا في المسألة أكثر من فم –خّل  –عم  –دم فم... بل توجد كلمات:  –

هذا علينا تحقيق مبدأ العالمية في عالمات النّقط فقط. فنحن نتساهل فيها ونقول إنّها 
شكلية فهل يمكن أن يقبل معلّم الفرنسية، وال يقبل أن تكتب االسـم المركّـب دون   

وسوف يقول عد إلى مقاعـد الدراسـة لدراسـة    ، Tizi Ouzouدة مثالً: مطّة/ م
كما ال يقبل أن تكتـب   Tizi-Ouzouالقواعد األساس في الكتابة واكتبِ الصواب: 

Rendez vous   ة هي الجامعة لمعنى (الموعد) وعدم وجودهـاالمد ة، ألندون مد
يؤدي إلى معنى مغاير... وقس على ذلك بداية الفقرة بترك الفراغ، والوقوف على 
النّقطة، ووضع عالمة االستفهام في السؤال... وهذه من المالحظات التي استنتجتها 

ة ومدرس الفرنسيق بين مدرس العربية، وهذا األخير يحرص على أن تنال وأنا أفر
  عالمات الوقف مكانها، عكس مدرس العربية ال يضعها أصالً.
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ـ عدم سبر أغوار اللفظة من خالل السياق العام مـن مثـل: األمـراض    4/3
الخلْقية/ األمراض الخُلُقية. يوم القَر= اليوم الذي يلي عيد النّحر/ يوم القر= البـرد.  

ة/ الجنّة/ الجِنّة، وكّل كلمة لها مدلول. مثالً كلمة (الخال) ومعانيها: لُمع كلمة (الجنّ
الخاُل= البرق/ جادها الخاُل= الغيث/ رقص الخاُل= الخاطر/ حـلَّ بـه الخـاُل=    

  الفارس.
كّل النّصوص يمكن أن تعلُق بهـا  ـ التّعرف على أشكال/ مجاالت األخطاء: 5

كن ال بد من تشخيصها لمعرفـة كيفيـة العـالج.    األخطاء، وهي غير مقبولة، ول
واألخطاء متنوعة وكثيرة ويمكن اإلشارة إلى: أخطاء فـي اإلمـالء+ الصـرف+    

وضع  تغيير الحركة المؤدي لتغيير+ بناء العبارات والجملالنّحو+ عالمات النّقط+ 
ـ  بدالً ة ستخدام اللهجة العاميها+ ااأللفاظ في غير مواضع أخطـاء  حى+ مـن الفُص

الطّباعة... وهذه من األشياء التي ال يمكن التّفصيل فيها، ولكن الذي يهمنا من هذا 
هو عدم االستهانة بالخطأ مهما كان نوعه، والعهدة فـي هـذا المجـال أن يكـون     
التّعاضد البيني بين المدرسين في القاعدة لبناء منظومة منهجية يكون التّلميذ مسلّحاً 

أ أو عدم الوقوع فيه، وعند ذلك ال يقع الخوف فـي المراحـل   بآليات إدراك الخط
 الالحقة.    

وهذا ما يسـاعدنا فـي   ـ التّعرف على أهم األخطاء التي يقع فيها الطّالب: 6
توجيه الطّالب إلى تعميق إتقان استعمال اللغة لحّل كّل المضايقات اللغويـة التـي   

وعندما نتعرف على أهم األخطاء نكون تعمل على سوء التّبليغ، أو ربما الرسوب. 
قد وصلنا إلى نصف الحّل لمشكلة األخطاء. ويبدو لي بأن األستاذ الحصيف هو من 
يتابع طالبه في األداء الشّفاهي بالتّصحيح الفوري، وكذا في المكتوب، ومن ثم يقوم 

إلى العودة إلـى   بالتّصحيح المباشر العلني، مع حسن المرافقة في التّوجيه بالدعوة
وإلى الكالم العلمي أو األدبي المؤيد لحسن العبارة. ويمكن أن  ،المصادر والشّواهد

  يكون ذلك على الصعد التّالية:
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 المرافقة في الحثّ على قراءة أكثر من كتاب كّل شهر؛ -

 مطالبته بالتّلخيص الكتابي؛ -

 العلمية؛مرافقته في األداء الشّفاهي أثناء المرافعات  -

 مراجعة لغوية في المكتوب في منجزات االمتحانات؛ -

 تصحيح في منجزات أبحاث الماستر؛ -

  تقويم في منجزات أبحاث الدكتوراه.   -
ومن هنا، تقتضي الحكمةُ أحياناً العمل بالوعي اللغوي الذي نقوم على زرعـه  

لغد، وكـذلك  في الطّالب بتوضيح المعالم الكبرى في عدم تأجيل واجب اليوم إلى ا
على الطّالب أن يكون له منهج كامل للحياة العلمية في النّظـام العلمـي، ومعرفـة    
الواجبات التّربوية لتفادي ظواهر القصور فـي األداء اللغـوي، حتـى ال يرجـع     
التّقصير على األستاذ؛ علماً أن األستاذ من مصـلحته أن يكـون طالبـه متفوقـاً     

  غة.  ومستعمالً فَذْلَكياً لل
هناك جوانب ظاهرة تؤدي  ـ التّعرف على مصادرها/ أسباب شيوع األخطاء:7

بنا إلى معرفة أسباب حدوث الخطأ من مثل: ضعف المعلّم+ عدم االعتزاز باللغة+ 
قبول الركوع اللغوي+ ضعف المقروئية+ الثّنائية اللغوية+ المحيط العائلي+ عـدم  

ياس على الخطأ+ التّسامح اللغوي+ الرضـوخ  عالج الخطأ وقت ظهوره+ قبول الق
للقول المشهور (الخطأ الشّائع أفضل من الصواب المهجور)+ ضحالة النّصـوص  
األدبية المقدمة+ قياس الحاضر اللغوي على الحاضر اللغوي+ غيـاب الفصـاحة+   
م التّساهل في التّرجمة+ التّداخل اللغوي+ قبول الهجين اللغـوي+ التّرجمـة+ عـد   

الحصافة في قراءة التّراث+ نقص الحفظ للشّعر وللمتون+ عـدم تـدريس منطـق    
اللغة+ سوء توجيه لغة اإلعالم+ عدم استغالل استعمال الكالم الفصيح في الفنّـون  
    الجامع للعلـوم، والكتـاب الجـامعي الجميلة+ عدم التّفريق بين الكتاب المدرسي

  .  عدم تدريس العلوم باللغة األمالمتخصص+ 
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  : ال توجـد وصـفةٌ دقيقـةٌ   اللغوية تقديم استراتيجية في محاربة األخطاء ـ8
ولكن هناك أفكار استراتيجية عامة يمكن أن نجعلها بصيرة كّل راغب في محاربة 
 ماألخطاء اللغوية؛ يعني معالجة ظاهرة األخطاء؛ سواء في النّصـوص العلميـة أ  

  األدبية، وكان علينا التّركيز على ما يلي:  
قد يبدو لبعضنا أن  ـ حسن استعمال عالمات الوقف في محالها المناسبة:8/1

هذه العالمات من سقْط اللغة، بالعكس، لو وقع االهتمام بها في القاعدة بتعليم جيـد  
 .المنظومات لعالمات الوقف من المرحلة االبتدائية، لخفّت األخطاء بشكل قوي وإن

) مـن القاعـدة   Ponctuationالتّربوية لدى األمم الراقية تعلّم مادة (عالمات النّقط/ 
باعتبارها تؤدي داللة، وهي تنماز بأشكال عالمية توضع في مكانها المناسب، ولها 

) فنجـد أن الفاصـلة   العفو مستحيل اإلعدامغرض االختصار، فمثالً هذه الجملة (
)= العفو، مستحيل اإلعـدام قاً في الفهم والتّأويل، فإذا وضعناها كما يقال (تشكّل فار

  )= اإلعدام.  العفو مستحيل، اإلعدامالعفو. وإذا وضعناها كما يلي (
إنّه من الضروري أن تكون مهارة ـ ضرورة التّدقيق اللغوي/ المراجعـة:  8/2

ة، سواء ا من أخطاء لُغويوتصحيح ما فيه ،المكتوبة أو المنطوقةمراجعة النّصوص 
مةً أكانت تلك األخطاء إمالئي مةً أنحوي ـ أسلوبي ـ ةً وفقًا للقواعد اللغوي حيحةة الص. 

وذلك ما يضمن سالمةَ العبارات وجودة المحتوى ويقدم الراحة النّفسية للمسـتمع/  
أمـام  القارئ، ويجنّب اللبس في فهم المعنى، ويجلب السـماع اللغـوي المنتبـه. و   

فَيضان التّقنيات المعاصرة والسرعة؛ ال بد من خوض تحدي الرقمنة فـي مجـال   
الـذي يمتلـك    لمدقِّق االحترافـي إضافة إلى ا، صحيح اإلمالئيبرنامج التّاستخدام 

قة بالتّتعلّمهارات أخرى محرير والفهرسةنسيق والتّكمهارة التّ ؛دقيق اللغوي  .  
ونُعلم الحضور بأن المجلس األعلى للغة العربية يعمل على تجسـيد توصـيات   

م، عملنا على تجسـيد توصـيتها   2018كما وردت؛ ففي سنة  Unescoاليونسكو/ 
، تكون كّل أنشـطة  2019وهذه السنة اللغة العربية والتّقانات الجديدة) بخصوص (

وهذا عامل من العوامـل التـي    ).اللغة العربية وتحدي الرقمنةالمجلس تحت بند (
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  ة، ومن ثـمة تعمل على التّعرف على خصائص العربيتُقوينا في بناء مدقّقات لغوي
.ة تقديم البديل القريب أو النّوعيات تصحيح األخطاء، مع إمكانيإيجاد منص  

ويعني هذا إلزام المؤسسات العلميـة مثـل   ـ التّوجه نحو الكتابة العلمية: 8/3
مع والمؤسسات الثّقافية، والجامعات، ومراكز البحوث اللسانية والتّربوية على المجا

تغيير نمطية التّلقين األدبي لكّل مجاالت اللغة، وكان من الضروري التّمييز بينهـا  
 دقّة+ إيجـاز+ وضـوح  باستعمال نمطية العلوم؛ لما لها من خصائص لغة العلم: 

ة جديدة من خالل إجـراء  لغويإكساب المتعلّم مهارات  وهذا ال يتحقّق إالّ من خالل
على معرفة األخطـاء  في مختلف تعلّماته، وإكسابه القدرة  ةة العمليطبيقات اللغويالتّ

راعـاة   ة وتصويبهااللغويوفق مفاهيم استعمال اللغة كما هي في حدودها، مـع م ،
خصوصياتها وجوازاتها، والتّعرف على نظريات تحليل األخطاء التي تُعتمـد فـي   

  اللسانيات.  
: وهذا من مقتضيات علـوم اللغـة   ـ ضرورة التّعرف على جوازات اللغة8/4

على مستوى مؤسسات التّشريع فاللغة أياً كانت حمالةُ أوجه، وهناك جوازات أقرت 
اللغوي، واألجدر بنا التّعرف عليها قبل محاسبة المتعلّم. ولكن ال يمكن أن يكـون  
ذلك خارج قرارات المجامع اللغوية التي لها صفة التّشريع اللغـوي، وهـي التـي    
د تالحق التّصحيح في مجال لغة اإلعالم، والمؤهلة علمياً لمراقبة اإلبـداع المسـتج  

  الذي يحتاج إلى تثمين أو إلى تصحيح.
: هنا يحصل اإلشكال، بـأن  ـ التّفريق بين الجواز اللغوي ولغة الصحافة8/5

  اإلعالم يزخر بأساليب بليغة مقبولة، وبعضها ال تمتّ بِصلّة إلى األسلوب العلمـي
سوء  ولكن المستمع يحذوها دون معرفة الفروق اللغوية الدقيقة؛ وهنا تحصل أزمةُ

الفهم، وفوضى المصطلح، ويكون اإلعالم يقضي على ما تُقدمـه المدرسـة مـن    
اللغة وضع واسـتعمال  أساليب نمطية ال بد منها. واإلعالم بدوره يدافع عن مقولة 

. وهنا تغيب الفائدة ويضيع دمّ فإذا تعارض الوضع مع االستعمال؛ فاالستعماُل أولى
حافة  اللغة بين الحقّ ولكن ُأريدَل ما يقوم به رجاُل الصعبه الباطُل. ونحن نبارك ف
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في ميدان اإلبداع، ويا حبذا التّفريق في المقامات بين خطاب األدب، وخطاب العلم 
خطـاب االنقبـاض   وخطاب المستوى األدنى وخطاب المستوى األعلى، أو بـين  

عالم؛ باعتباره يـؤثّر  . وهنا تحّل الكثير من القضايا التي يحملها اإلوخطاب اُألنس
  في المستمع وفي المشاهد، ومصطلحاته تنال موقعها بالسريع.

كنتُ وددتُ أن تحرص الفرقة المنظّمة لهذا اليوم الدراسي علـى  ـ التّوصيات: 
دعوة رجال التّربية بخاصة؛ ألن هذه العملية التي يجريها المخبر تحتاج إلى بنـاء  

كامل عمليات البناء في سلسلة تقديم اللغة في صـورتها  قاعدي يبدأ من المدرسة وتت
  النّاصعة دون أخطاء. ولهذا أوصي:

ـ تقديم توصيات اليوم الدراسي إلى مسؤولي التّربية والتّعليم؛ لتجسـيد مـا   1
  ).عالمات النّقطيخصهم من تدريس مادة (

إلـى اللجـان   ـ رفع التّوصيات إلى وزارة التّعليم العالي والبحث العلمـي، و 2
  الوطنية لتجسيد ضرورة االهتمام بمحاربة األخطاء اللغوية.  

  ـ عقد أيام دراسية بخصوص قضايا المنهجية العامة فـي كتابـة األبحـاث   3
ليكون للعربية موقع بين لغات العالم في المحتوى الرقمي، وكذلك لتنال جامعاتنـا  

  بالنّمطية العالمية. التّصنيف العالمي الذي ال يكون دون القبول
ـ التّحسيس بقيمة اللغة التي ال تقبل التّسامح اللغوي الذي يؤدي إلى المسـخ  4

  اللغوي، وهذا ال يعني إخراجها من خصوصياتها.
ـ تحسيس الطّلبة بخطورة النّقول والسرقات العلمية التي ال تعمل على بنـاء  5

  وقواعد أخالق الباحث.الحضارة دون احترام األمانة العلمية 
ـ مواصلة عقد األيام الدراسية في ذات الموضوع حتى يشبع الموضوع بحثاً 6

  بل يقع عن طريقه ضرورة التّماهي في تجميل لغتنا دون خطأ.
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بهذا الفعل اللغوي تكونون قد قدمتم الخُطْوات العلمية التي يمكن أن  ـ الخاتمة:
طاء. وال يمكن للعربية أن تنال موقعها العلمي إذا لـم  تعمل على الحد من تلك األخ

  العلوم، كما ال يمكن أن تدخل هذا الميدان دون سالح الجمال اللغـوي تَخُض ميدان
المحبب للغة، وعلمية اللغة يكمن في تنوع أسـاليبها، واسـتجابتها لخصوصـيات    

العمل في هـذا الميـدان   النّصوص. وإن ما تقومون به يحتاج إلى تثمين ومواصلة 
  ويكون على صعيدين:

ـ الصعيد المحلّي والوطني بتجسيد مدونة أخطاء يكثر دورانُها/ ورودها فـي  
العلوم، وتكون مصدراً أمام الطّالب إلدراكها، ومن ثم عدم الوقوع فيها في مختلف 

  استعماالتهم وكتاباتهم الالحقة.
ـ الصعيد العالمي، ونعرف أن وحدة بحث تهتم بتبليغ العربية لغير أهلها، فمـا  
أحوجنا إلى نقل العربية نقالً دقيقاً لهؤالء الوافدين، أو لمن يبغي تعلّم العربية علـى  
قواعدها الصحيحة وبخاصة أن الكثير منهم يطمحون إلى حفظ القرآن الكريم، وهو 

  فالدقّـة واجبـة  شريعي يحتاج إلى الدقّة في اللغة العربيـة،  أسمى كتاب سماوي ت
وهي التي تعمل على الفهم والوضوح، وما يتم به الفهم فهو واجب. وبذلك نـدرك  
اإلعجاز اللغوي للغة العربية في كّل نصوصها، وال غَرو ان ذلك من مسـتلزمات  

هللا على البشر؛ وهي لغة التّواصـل  تبليغِ العربية تبليغاً موفياً للغرض الذي أنعمه ا
بكّل ما تحمله من خصوصيات، وبدورها تحتاج إلى دربة ودراية وتَعلـيم وتَعلُّـم.   

  وإنّه من مستلزمات األمور أن أقول:  
لكن بعلُو كعبها، وسموِّ شأنها، وإن العربية لها مقامات ومآثر، ويمكن أن نفخر 

، وأن ذات المضايقات اللغوية أو التّقنية لمعاصرةقضاياها ايتطلّب منّا أن ننظر في 
نتدارس فيما بيننا شؤونها وأحوالها، وإنّ اآلماَل لمعقودةٌ عليكم أنتُم أهـُل العربيـة   
      ها، أن تتدارسوا شـؤونها وأن تضـعوا أمـام األجيـال بـرامجاسرماتُها وحوح

تُيسر سـبَل اسـتعمالها وتوظيفهـا     ؛ومشاريع عمليةًومنهجيات دقيقةً متّفقاً عليها، 
، وتجعلوها لغةً علميةً كما هي في عصورها الزاهرة  وهذا ليس مـن  والتّحدث بها
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أشـدّ  المستحيل إذا صدقَت النّياتُ وشُدت العزائم، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى  
لجديدة، وبالمحتوى وأناشدكم أن تعملوا على خدمة هذه اللغة بالتّقانات ا ،على أيديكم

 ها على لغات اآلخرين؛ لنستفيدوأن تفتحوا أبواب   قمية التي الرمن األساليب العلمي
. إن الكالم طويٌل وكبير، وأقفُ عند هذا الحد، وأختم بقوله تعالى خدموا بها لغاتهم

�m¶��µ���´��³��²��±��°¸����¾�����½��¼��»�������º��¹
Á�����������À��¿l  105التّوبة. 
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أصحاب المقامات، المستشارون والمستشارات، أهل االختصاص والبيانات، رجـال  
الحقوق والمرافعات، الطّلبة والطّالبات، اإلعالميون واإلعالميات، كّل باسمه وبجميـل  
وسمه ومؤسسته أنقل لكم تحايا المجلس األعلى للغة العربية، وأقول لكـّل الحضـور:   

ننا إخواناً. ولقد سررنا بلقياكم، ونسعد باالستماع إليكم. وإنّي أهالً بكم جميعاً فقد نزلتم بي
أرى هذا اليوم جميالً بوجوه جاءت بيوضاً، ويحصل الجمع بين المحاسن فـنحن أمـام   
المختصين مستفيدين، وأمام من هم مثلنا مذاكرين، ومع الطّلبة مفيدين. وهلّت أنـواركم  

  وأكتعين، أسالم ربي فَالون. وبعد  علينا جميعاً، والسالم عليكم أبصعين 
أستهّل هذه الكلمة بعبـارة وسـمتها (نـبش فـي     يباجة: نبش في الذاكرة: دالــ 

الذّاكرة) وتعود بي الذكرى إلى تلك اللحظات المؤثّرة التي دخل فيها الباحث الـدكتور:  
فياللي مكتب معالي رئيس المجلس اإلسالمي األعلـى، وهـو يرفـع فـي يـده       علي

قصاصات تحمل الهموم أراد أن يشركنا في الحوار المفضي إلى حمل أمانة يريد البوح 
بأسرارها وال يعدم أن يكون هذا العمل شريك االثنين أو أكثر ليحصل الحّل، وكأنّي به 

نفسه شرارة الفحوى وجاءني في التـو بيـت   يحمل مرارة الشّكوى، ويلمح في الوقت 
  الشّاعر:

  وال بــد مــن شــكوى إلــى ذي مــروءة

  

ــع!  ــلّيك أو يتوجـ ــيك أو يسـ   يواسـ

والعبرة من ذلك اللقاء أن الهم إذا علق برقاب الجماعة، سيكون خفيفاً. ومن يومهـا       
قصدنا حمل الثّقل الذي ُأنيط به الباحث فرداً، وعبر تلك األيام قطعنا مراحـل محقّقـة   
   الذي يتنفّسه الباحث باستمرار، وقد هاله فوضى المصـطلح القـانوني أتذكّر فيها الهم

                                                           

أصلية وأخرى المفردات القانونية: مصطلحات ألقيت الكلمة في افتتاح اليوم الدراسي حول ( ـ♥

  م. 2019فبراير  23. بتاريخ 1) كلية الحقوق، جامعة الجزائرمقترضة
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اإلدارية للمعنى الواحد مما يؤدي إلى عدم وقـوع المعنـى علـى    وتعدد المصطلحات 
المبنى، وما يسببه من إحراج للمتخاصمين الذين يلعبـون علـى وتـر فـتح ترجمـة      
المصطلح القانوني على عواهنه، واالجتهاد في وضع المصطلح دون تحـرز، إضـافة   

الدينية التي تحتـاج إلـى    إلى تحرجه الكبير من تلك المصطلحات الشّرعية ذات الداللة
الضبط، وما لها من خصوصية في علوم الشّرع اإلسالمي ال توجد إالّ في مصطلحات 
اللغات اإلسالمية، رغم تعارض بعضها أحياناً، ولكن العقدة في مقارنتها بمدلول اللغات 

شخصياً بحمـل  األجنبية التي ليس فيها تلك المداليل اإلسالمية. هي لحظات تأثّرتُ فيها 
تلك األمانة من رجل يهتم بالشّأن العام، فبارك المجلس اإلسـالمي مسـعاه، وعضـد    
مجلس اللغة العربية فحواه. بالفعل حملنا األمانة مشتركة وفيها حصلت أشـياء فارقـةٌ   
وجدت أفكار متطورةٌ  وفي لحظات التّحول انقلبت االختيارات إلى أولويات، وأصـبح  

موجباً، عندما رأت اللجنة أن المعجم المأمول يتأخّر قليالً فقد انقلبت األوضـاع  السالب 
إلى الصواب بالحكمة، وعين الحقيقة في التّحرز والتّحقيق، وبيت القصيد في التّـدقيق.  
وعبر اجتماعات وملتقى وطني وبطرائق التّواصل البيني، وانضمام طلبـة الـدكتوراه   

وعبر بوابة المداخل المعجميـة بنـاءExcel    يات التّخزين بنظام للمشروع، واعتماد تقن
على جذورها، وما يحلقها من زوائد، كان يجـب أن تكـون فـي المعجـم الموحـد      
للمصطلحات القانونية. رغم أن تصورنا أن يكون هذا المعجم في الشّابكة وفـي موقـع   

يبنى على شاكلة الصـناعة   م، وأن2018المجلسين وفي صورته الورقية مع نهاية سنة 
المعجمية العلمية الراقية التي تقوم بها الفرق العلمية في مختلف الجامعات، وربما يكون 

 وعبـر   أفضل من تلك المصطلحات الموحدة التي تصدرها بعض المؤسسات العربيـة 
على اقتراح حّل مشكلة تعـدد   1نمطية عالمية راهن فريقُ كلية الحقوق بجامعة الجزائر

المصطلح القانوني الذي يسبب دالالت مختلفة عبر تغيير في المبنى وهو الـذي يـؤثّر   
في المعنى. لكن المسألة تأجلت قليالً من باب ليطمئن قلبي، وليكون العمـل مضـبوطاً   

الدقيقة؛ لتحصل الجودة المتبوعة بالنّوعية. بالفعل، كان العمل يقوم  ويخضع للمراجعات
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به فريق متخصص تحت إمرة األستاذ، وقد وضعت الفرقة منهجية وفق مسطرة الجمع 
  بين المعالم اللغوية الكبرى التّالية:    

  ـ شذْب ما هو من المرادف اللفظي؟1
علمه وفي مجاله، بمراعـاة السـياق    ـ إعطاء الداللة المتخصصة للمصطلح في2

  والمقام والحال ومقتضى الحال.
  ـ بناؤه على صناعة معجمية حددتها المعايير العالمية.  3
  ـ توسيع آفاق المصطلح القانوني إلى المصطلحات ذات العالقة.4

   ة التي جعلت صدور المعجـم القـانونيووفق هذه المسطرة؛ تنامت األفكار القانوني
حد لهذا الفريق يتأخّر قليالً من باب جبر خواطر المختصين في أن يقـدموا عمـالً   المو

عالياً؛ لإلفتاء في المسألة القانونية فتوى ال خالف فيها، وهي وقفة يمكن أن نُعدها مهلة 
تُُؤدة لكن ليست سلحفاتية، فنأمل أن هذه المهلة سوف تتمخّض عن عملية سهلة نوعيـة  

  جاً للجامعات الجزائرية في إطار المحددات العلمية المطلوبة من مثل:تكون نموذ
أوالً: اعتماد معايير وضع المصطلح الموحـد عبـر نمطيـة معروفـة بمراعـاة      
خصوصيات اللغة العربية، من: وضع/ اشتقاق/ مجاز/ تعريب/ ترجمة/ نحـت. مـع   

  واعد اللغة وذوقها البالغي.  مراعاة جوانب السهولة واليسر والخفّة، وما تقتضيه ق
  ثانياً: اعتماد الصيغة المشتركة للمصطلح، وفق االستعمال الجاري على األفصح.

ة استكمال فعل السلف، إالّ فـي  يلثالثاً: مراعاة اجتهاد الواضعين القبليين؛ تيسيراً لعم
  ما اقتضته ضرورة التّغيير.  

اسـتيفاء شـروط الوظيفـة، وأداء المعنـى      رابعاً: اعتماد البديل النّوعي؛ شريطة
  وخضوعه لإلجماع.

خامساً: اتّخاذ منهج الصناعة المنهجية، وهي البديل المناسب لنمطية يتـدخّل فيهـا   
  الذّكاء الصناعي في حالة مراعاة االشتقاقات في ذات الكلمة.  

مصطلحات أصلية  إخواني، إنّنا أمام عنوان هذا اللقاء الموسوم (المفردات القانونية:
أو أخرى مقترضة؟) عنوان وسؤال إشكالية هذا اللقاء بما يحمل من شقّين من اإلجابة: 



¹]ífléÞçÞ^ÏÖ]<l]�†Ë< <
 

     
84848484 

    

        

شقّ أولي هو البحث في أصالة المفردات القانونية؛ وهذا كالم كبير وطويل، ونخلـص  
 منه بأن األصالة ثابتة، ولكن هناك ما هو من المتغير، فكيف تم ذلك، ولماذا التّغييـر أو 
التغير؟ وما هي المستجدات أو راهن الحال والمقام والمرسل والمستقبِل للمصـطلحات  
التي تُوظّف في لغة الحقّ والقانون. وهكذا األصالة في المصـطلح القـانوني كانـت    
مرافقة لمعاني اللغة، ووفق المصطلح األول وبخاصة في علوم الشّريعة، ولكن بفعـل  

قترضة؛ بمعنـى وقـع   االحتكاك والتّرجمة حصلت مصطلحات مرات. وشقّ ثانٍ متغي
اقتراضها من لغة ثانية لداعٍ من الدواعي، فهل هذا من المحمدة أو المذمة للغـة؟ هـي   
من المسائل التي يعالجها المختصون في هذا اليوم، ولكنّي أرى بأن مسألة االقتـراض  

تفاء تام بذاتها ولذاتها، وربما يدخل في بـاب  طبيعية في كّل اللغات فال توجد لغة لها اك
الثّراء اللغوي، وتقبله التّرجمة. ومن طبيعة بعض الكلمات المهاجرة أن تجد أعشاشـها  
في لغة من اللغات وهي ليست منها، وكذا الحاُل بالخُصوصيات اللغوية في كـّل لغـة.   

ن الجديد، وحيث يكون السبق ومهما يكن األمر، فإن االقتراض اللغوي كائن حيثما يكو
الوضعي، واالنجذاب اللغوي، لكن شرط أال يقْلع اللغةَ مـن أصـولها، فهنـاك نسـبة     
مرغوب فيها؛ شرط أال تُخّل بقواعد اللغة المقترض إليها. فاللغة أياً كانت تكره الـدخيل  

ـ   وابط ويعد االقتراض من صنف الدخيل، ولكن هناك ما نص عليه اللغويون مـن ض
يمكن أن يصبح المقترض من القريب لألصيل، وبفعل االسـتعمال والزمـان يصـبح    
أصيالً كما هو الحال في حكم الخطأ الشّائع يصبح صواباً، وهناك من يشرع له. ولكـن  

  كّل هذا يتم تحت طائلة ضوابط حددها فقهاء اللغة، وهي:
  ـ قبول السماح اللغوي؛

  ممجوج؛ ـ قبول االستعمال بذوق غير
  ـ كون البديل للخطأ، أو للمصطلح ال يحمل اللبس؛

  ـ جريانه على عرف طبيعي قبله المستعمل وأصبح من جسم ذات اللغة؛   
  ـ قبوله من المؤسسات الواضعة للمصطلحات؛

  ـ تأديته للفظ بصيغة غير تنافرية: نحواً وداللة ومعنى.
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من طبيعـة اللغـة، ومـن     ومن وراء ذلك، سيكون المقترض أو ما هو في حكمه
   ة جامعة، وهي ضـربة الزب ال بـدالبدائل المقبولة عبر الجمع بين بضعة مسائل فقهي
منها، حيث يقبل من الفئات الثالث: المختص في علوم القانون+ المختص فـي علـوم   
الشّريعة+ المختص في فقه اللغة العربية وذلك ما سيولّد ما هو من المصـطلح الجديـد   
المراعي لكّل الخُصوصيات، لما استجد من الجديد وإالّ سنحكم علـى لغتنـا بـالموت    
والجفاء، ونكون نحن رفضنا حقّ التّجديد، وال أريد أن أدخل هذا الباب لما للعربية مـن  
مرونة وسعة واشتقاق منذ قرون التّقعيد، فنحكم عليهـا بنمطيـة العقـر فـي وضـع      

لعمل الذي نأمل أن يحقّق المستزيد من التّوحيد واإلبـداع  المصطلح، ولهذا باركنا هذا ا
  في الجديد.

إخواني من خاللكم، نروم أن تتجسد نوايا هذه المؤسسات الثّالث التي ترفـد هـذا   
. 1المشروع: المجلس اإلسالمي األعلى+ المجلس األعلى للغة العربية+ جامعة الجزائر

لسان أن تعود الكلمـة للمختصـين فـي مسـألة     وهي شراكة علمية مثمرة أرادها المج
صناعة المصطلحات في أي ميدان، وبدأناها مـع مصـطلحات القـانون ونـروم أن     
تتواصل إلى ميادين أخرى؛ عبر فرق علمية منتجة للفكر، وحاملة للمشاريع التي تعمل 

يري المسـتقبل  على حّل القضايا العالقة، وهذا هو دور األستاذ الجامعي الذي يصنع مس
الذين يتحكّمون في اختصاصاتهم، وكفانا فُرقةً في المنهجية، وفي فوضـى اسـتعمال/   
وضع المصطلح، وفي سوء العالقة العلمية بين المعنـى والمبنـى، فهـل هـذه مـن      
المضايقات التي يصعب التّغلّب عليها؟ بل هي من بدهيات األمور، كانـت وسـتكون   

ال تُفك، بل تُعالج كّل المسائل بأريحية علمية عندما تكـون العزيمـة    ولكنّها ليست عقدةً
وهي التي تفلُّ الحديد إلى جانب صدق النّوايا وهذه متوفّرة مع إرادة علمية من منتجـي  
 محتذى، فأنْعة ونموذجاً ياألفكار. وإنّي أطمح أنّنا سوف ننتج عمالً انمازياً يكون مرجعي

وبوركت خطواتُكم، وما هي إالّ البداية، ولكّل بدايـة عثـرات    !الموقّرة بكم أيتها اللجنة
ولكن اللبيب الفذلكي هو الذي يجمع تلك العثراتُ، ويضمها إلى بعضها ويجعـل منهـا   
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    الطّريـق صـنعته أقـدام ات وعلينا أن نواصل ما بدأنا؛ ألنلّما يرتقى بها في الملمس
  اللجنة.    

إن عملنا هذا يرتسم فـي التّنظـيم العلمـي لترسـيخ قواعـد وضـع       ـ الخاتمة: 
المصطلحات، وهذا يدخل في باب بقاء قوام العربيـة ممشـوقاً حتـى وإن اختلطـت     
المصطلحات بغيرها، ولنحقّق قوة التّفكير الجزائري في سياق تحويل القدرات الفرديـة  

لطّالب في نظام العمل الجماعي، فـي  إلى قدرة جماعية أكثر تأثيراً وفعالية، وإشراك ا
نظام حياة ومواقف يومية في الجامعة. وإن الهدف واضح في هذا العمـل، ونـروم أن   
يتلمس كّل الصعوبات التي تزيد من قدرتنا الوطنية على التّفاعل معها بإيجابية، وهـذا  

المؤسسات المنتجـة  هو السبيل الذي يجعلنا نُسهم في صناعة قرارات المجامع اللغوية و
 البـديل  حـدود  وفي للمصطلحات؛ دون أن نصل إلى حد األنانية والتّمحور حول الذّات

النّتيجـة  وتكون الشّريفة، والمنافسة النّوعي �m±��°²��������¶��µ��́ ��³l 

    .26المطفّفون 
لصناعة إخواني، باسمي، وباسم المجلس األعلى للغة العربية نشد على أيدينا جميعاً 

األفضل والعمل الجماعي الجيد يأتي من الفرق التي تُؤطّرها المؤسسات وهـذا يـدخل   
في مهامنا جميهاً ونروم التّواصل واالستمرارية في مثل هذه األعمـال لتحقيـق أمـِل    

مهدوا لنا الطّريق أال نكون خير خلف لخير سلف؟ بلى ذلك مبتغانا، بـل   نأسالفنا الذي
ي الذي نرفعه بأن يكون عملنا في المعجم الموحـد للمصـطلحات القانونيـة    هو التّحد

يشرف اللجنةَ العلمية المعدة للمعجم، وينزل المؤسسات المشرفةَ عليـه المقـام العلـي    
��������������������������������������������������������������ويعلي من قامة الجزائر الحبيبة، ابشروا وتفاءلوا خيراً تجدوه. وأخـتم بقولـه تعـالى   

�m¶��µ���́ ��³��²��±��°¸����¿��¾�����½��¼��»���º��¹
Á�����������Àl  105التّوبة  .  
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يأتي اختيار هذا العنوان بهذه المناسبة العالمية، وهي اليوم العالمي  يباجة:دالـ 
للغات األم، وإذ نشهد األمم المتّحدة في جمعيتها العامة لهذه السنة قد اختـارت أن  

لرفع مستوى الـوعي  دولية للغات األصلية؛ وهذه خطوة جريئة  2019تكون سنة 
وأن المجلس األعلـى للغـة    ة.لشّعوبِ األصليالعالمي بالمخاطر التي تُهدد لغات ا

العربية يحتفي بهذه المناسبة تحت شعار (اللغات الوطنية وتحدي الرقمنـة) بميسـم   
اليونسكو، وبعنوان هذا اللقاء (الحقوق اللغوية للطّفل الجزائـري بـين المطالـب    

لة، التّابعة لدولة الـوزير  االجتماعية والتربوية) وبمعية الهيأة الوطنية لرعاية الطّفو
األول. والسيدة رئيسة المفوضية مشكورة على قبول الشّراكة؛ التي نروم أن تتوطّد 

  أكثر في الحق من المشاريع.  
السيدة الرئيسة؛ سعداء بما تقدمينه مـن رعايـة مثلـى؛ لطفولتنـا الصـغرى      

، وما 1111الوطني  والكبرى، وما تعالجينه من مضايقات تجاه هذه الطّفولة بالرقم
تتدخّلين به من دفع المظالم، ورد االعتبار لذوي الحاجات، وألصـحاب العاهـات.   
واللغات األم مطلب نريد الوصول بها إلى حسن استعمالها لدى كّل الغايات، وهكذا 
تكتمل أعمالنا في الملمات. فأنْعم بك يا سيدة المقامات، فزيدينا شـراكة فـي كـّل    

    المناسبات.
الوصول إلـى لغـات   إن غرضنا من االحتفاء العلمي يتعلّق باإلسهام في تيسير 

الشّعوب األصلية والتّرويج لها، والعمل على تحقيق تحسن في حياة هذه الشّـعوب  
وأهمية هذا الفعل  .من خالل تعزيز أبناء هذه اللغات على التّواصل بلغاتهم األصلية

ون نماذج وطني إلقامة حوار بنّاء يتناول فيه المختص العالمي تكمن في توفير منبر

                                                           
فبرايـر   24ـ ألقيت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة األم. المكتبة الوطنيـة بالحامـة، فـي     ♥

 م.2019
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 فعـل هـذه السـنة   وشعار  ،لصون المعارف باللغات األم، وإتاحتها أمام الباحثين
)ة لغات الشّعوب األصلية المستديمة وبناءة من أجل بلوغ التّأهميالمصالحة) نمي  

، ويعلو مقامها في ةًوعالمي ةًوعربي ةًوطني مساحات نال العربيةُأيها الحضور، ت
المازيغية التي أصبح لها رمزية اللغة الرسمية، وهذا فعل االستعمال، دون أن نغفل 

تلـك الـدعوات   نبيل أعطى لها صفة الحياة اليومية في االستعمال، دون أن نهمل 
  ة التي تدعو إلى ضرورة االهتمـام باللغـات األموهـي مـن المطالـب     الحقوقي

مـن خـالل الجمـع بـين     ماعية التي تحفل بها األمم بتعزيز لغاتها الوطنية االجت
فيروم المجلس األعلى للغة العربية والهيـأة الوطنيـة    ،الشّعارات العالمية والوطنية

هو البحث عن وصفة علمية تعمل  الهدف األوللرعاية الطّفولة البحث عن هدفين: 
عوة إلى ليس من باب الدوكامل اللغات الوطنية، المصالحة اللغوية في تعلى تحقيق 

بدعوة المختصـين  ولكن الحقوق اللغوية، بل هي مضمونة ومصونة بحكم القانون 
استماعاً وتحدثاً وقـراءة   :إلى حسن إتقان استعمال اللغتين الوطنيتين في سن مبكرة

ي إلى  وكتابة، وتحقيق مستوى عاٍل من التعلّم الذاتيالمؤد هم للعلـم والبحـث   حـب
فيهما وبهما، وكذا حسن استعمالها لدى ذوي العاهات ومن يعاني مـرض   واإلبداع

الجزائـر  يقـرؤون/  الجزائر أبناء ها األم/ الجزائر تُعلّم لغات :؛ لنرفع شعارالتوحد
هـو   الهـدف الثّـاني   وعن ./ الجزائر ال تفرق بين أبنائهاتحترم الحقوق اللغوية

بعض العاهات اللغوية بسبب انتشار وسائل التّرفيـه اإللكترونيـة   عالج في البحث 
واإلدمان على مشاهدة التّلفاز أو اللويحة، وانشـغال الوالـدين بتـوفير مسـتوى     
اجتماعي جيد، دون االهتمام بمرافقة األوالد لغوياً، وقـد حالـت الظّـروف أن ال    

لعالقـة باإلعاقـة السـمعية    تحصل اللقاءات األسرية، وهناك أسباب طردية ذات ا
والذانوية (التّوحد) واالفتقار للبيئة المنبهة. ويحتاج هذا إلى تشخيص هذا التأخّر في 

ة على المختصين في التّخاطب واسـتغالل  يلؤوبرامج لغوية عالجية. وهنا تقع المس
تخصـيص   البيئة المنزلية الثّرية بالعناصر الطّبيعية؛ فهي أفضل من الصور، مـع 

وقت ألطول فترات للتحدث مع الطّفل حول مختلف الموضوعات. ومن هنا كـان  
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علينا الجمع بين الهدفين بالعمل على تطوير أساليب استخدام لغات األم في الـتّعلّم  
وتوظيف أفضل الوسائل التّربوية واإليضاحية الحديثة في التّعليم والتّأكيد على دور 

فهـو أكثـر    باللغـة األم من العدالة اللغوية أن يقع التّعليم المنزل في ذلك األمر. و
فاعلية وأبعد أثراً حيث ييسر سرعة الفهم دون عائق لغـوي؛ فتـزداد الحصـيلة    
الدراسية، ويرتفع المستوى العلمي، وينتشر التّعليم أفقياً. وسـوف تضـيع العدالـة    

نبية على أنّها لغات أساس، وعنـد  اللغوية عندما يقع التّركيز على تعليم اللغات األج
.ة في المستوى العاموديذلك يكون التّعليم نخبوياً، ويبقى لدى فئة عالي      

ة نمي: في العادة بأن اللغات الوطنية المشتركة هي التي تعمل على التّمقدمةالـ 
البشرية؛ حيث إن القمة على اتّصال بالقاعدة، والعكس يصـح، مـن خـالل لغـة     

ة. ومفهوم كلمة األملغة األم /ة يعني بها ذلك الكيان مشتركة، وتسمى لغة األماألم /
األوسع والشّامل في االنتماء الحضاري والثّقـافي المشـترك. وهكـذا فالعربيـة     

ة مجال مشترك ومثال يلغـة  والمازيغي +حتذى؛ فينطبق عليهما مصطلح (اللّغة األم
فلهما التّفضيل لما أم (  من تـدبير عقالنـي لهما من قاسم مشترك، وال بد راعـي  ي
عدد بحسب المقام والذي يحافظ على التّماسك والتّعايش. ومع ذلك فنجـد أحيانـاً   التّ

بعض الفئات تطرح أسئلة الهوية والخصوصيات اللغويـة والثّقافيـة والحضـارية    
ة والرةوالقوميـة، وال ينفـي الحقـوق    ، وهذا ال يبتعد عن المطالب االجتموحياعي

اللغوية، وال يكون هذا إالّ في تلك اللغات التي تعلّم ألوالدنا؛ فكيف يكون ملمحهـم  
من خالل الحمولة التي يتلقونها في التّعليم بصفة عامـة، وكيـف يكـون الطّفـُل     

ت المستقبلي المسؤول/ المدير/ العالم/ الموجه... بحمولة لغوية ما؟ وما هي الغايـا 
التي يستهدفها في التّنمية الوطنية؟ فهل للغة أثر في البناء الوطني؟ وما أثر اللغات 

الشّـاملة، فهـل   المستديمة التّنمية األجنبية في التّنمية بصفة عامة؟ تلكم هي أسئلة 
  المتكاملة تأتي من اللغات المحلية أو من اللغات األجنبية؟  المستديمة الشّاملة التّنمية 

ـ نميإن التّ في ذلك، وتفضي إلى تنمي ال شك ة القـدرات  ة الشّاملة تأتي بنفع عام
الذهنيبل إلى زرع الثقّة ة، والر ،والخبرة والثّقافة والوعي فع من المستوى التّعليمي
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بين المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل 
. تبنـي التـي تعمـل و  واعد خطّط، وبين السفكّر وتُلعقول التي تُالمزج الكلّي بين ا

ال يمكن أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصـل البينـي الـذي ال    وهكذا، 
بيـب، فغيـاب   وهذا ما نلمسه بين المـريض والطّ يكون إالّ بلغة/ لغات مشتركة، 

يزيد من ع صُلقدة المرض، وإذا حصل التّواالتّواصل اللغوي يحصل نصفُ البيني 
ـ أساساً فـي التّ  ركيزةً المشتركةُ الشّفاء. ولذا، فنروم أن تكون اللغةُ ـ نمي ة ة الجمعي

أسمال البشريتوطين المعرفةوالتي تعتمد: الر +أسمال المعرفيوتـوطين  1+ الر .
  المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من اإلنتاج.  

واالنسـجام   قافياألمن الثّهكذا، فإن مؤشّر اللغة األم مؤشّر إيجابي في تحقيق و
والتّ االجتماعيواستجابةًضامن الوحدوي ، جزائريينه جميع اللتوج  ثون الذين يتشـب

والمازيغية لغة تراث القوى الفاعلة، فإنّه ال غة الجامعة باعتبارها اللّ ؛غة العربيةباللّ
إلقرار بما لهما من استقرار داخلي، ومن تنمية فاعلة، علـى غـرار   مندوحة من ا

 ڤقريـر األخيـر لموقـع أتنولـو    في التّكما ورد العربية التي لها مواقع عالمية؛ 
Ethnologue ـ المتخص 2017ادر فـي فبرايـر   ص في اللغات، الصاللغـة   ، أن

العربية تحتل المرتبة الرـ   ثين ابعة باعتبار عدد المتحد ـا، بعـد الصبها لغة أمة يني
واإلنجليزية، بينما تحتّلة واإلسپاني الفرنسيعشـرة حسـب هـذا     ابـع ة المرتبة الر

من  واحدةً ةَالعربي حو، فعدهذا النّ Mozalinguaا ڤوقد نحا موقع موزالين. 2رالمؤشّ
لغات في العالم، تعتبر مفتاحاً) 7سبع ( بين أهم بهذا االعتبار مة لسوق العمل، متقد

لغات العالم من حيث عدد النّ واعتبرها ثالثَ ،ةعلى الياباني اللغـة   اطقين، وقـال إن
العربيـ تؤكّد تقارير التّ. كما 3ة لفهم عالم اليومة أصبحت ضروري نمي ة البشـرية أن 

                                                           
ة ة في بيئتها االجتماعياللّغة العربي ـ عبد العلي الودغيري، لغة األمة ولغة األم عن واقع 1
  .37-19ص  ،ةدار الكتب العلمي 2014ة. بيروت: قافيوالثّ

2
 https://www.ethnologue.com/ethnoblog/gary-simons/welcome-20th-edition  

3
 ttps://www.mosalingua.com/blog/2011/09/11/quelle_langue_apprendre-

7-langues-etrangeres-les-plus-utiles/ 
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 ة. ويعـرف ة البشرينميمن الالزم أوالً إيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التّ
ه ذلك المجتمع الذي يتبادل المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن مجتمع المعرفة بأنّ

من استيعابها بي ـ   سر، واإلبداع فيها وتنميتها. وال يـتم رعة المطلوبـة  ذلـك بالس
هولة المرغوبة إالّوالس عن طريق اللغة الوطنيتعلّم اللغة  ة المشتركة. فنحن نعلم أن

ة أيسر من تعلّالوطني؛ةم اللغة األجنبي تعلّ ألنفي بيئتها وثقافتها، أمـا   م األولى يتم
ها بأعضاء نطق تعـودت علـى   ويجري نطقُ ،في بيئة غريبة عنها ة فيتمانيم الثّتعلّ

طابقُعبير بها من فكر تُالتّ نطق غيرها، ويتم بنياته بنيات لغة عنها. ولهـذا   غريبة
  بلغتك أخذتَها، وإذا تعلّمتها بلغة غيرك أخذتْك.ك إذا تعلّمتَ العلوم إنّ :قيل

نمية، والمازيغية تلحقها، ولكن في واقعنا المعاصر ة لغة التّساوي العربيوهكذا تّ
الذي تقوم األمور على المصالح المـائح/  رائق/ السسلة من حقّ التّاجر/ المعلّم/ الس

لة مشروعة، فأين هـذه اللّغـة   وهي أسئ ؛... أن يسأل عن لغة فيها منفعتهاإلداري
في سوق التّداول؟ وهذه األمور من أسئلة واقع المنفعة ونحن نعـيش   التي لها وزن

عـن   ه ويعـزفَ لغتَ اإلنسان قدم واالستقرار، فيمكن أن يهجرهاجس الحضارة والتّ
وية ة توريثها ألبنائه، فال تشغله الهة/ المواطنة اللغوياقـع  بقدر ما يشـغله و اللغوي

شبث اللّغوي الداعي إلـى قبـول   المال والمصلحة ومن هنا، ال يجب أن ننخدع بالتّ
أو اللغات األجنبيات، وفي األخير ينتصر مـن    اللهجات والتي تنشطر إلى محليات

ضرِيسالح اللّغة ذو حدين: يمكن أن توظّف  م النّار بين اللّغات األخوات. ونعلم بأن
  ستعمل لتمزيقه.  كما يمكن أن تُ حمة المجتمع،من أجل لُ

و الرأسماُلولهذا، ينم وال  المعرفي ،الجمعي بقدر نمو الثّقافة الجامعة، والوعي
ة المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج المعرفة تحقّقه إالّ اللّغة/ اللغات الوطني

 سـتورد  ال تُ المعرفةَونقلها وتبسيطها وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ ألن
بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضـها فإنّـه عالـة علـى      ها، بل يمكن استيرادكلُّ

 فالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائها .كم غير الموجودأو في ح ،اآلخرين
دائماً، فما هـي   تطورةٌجداً، ثم هي م كلفةٌألن استيراد المعرفة م ؛بلغتهم المشتركة
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 بصـورة  مكـن أن تحصـلَ  ي فإن استيراد المعرفة ،د؟ وكذلكستورمعرفة التي تُال
ة، وما هو ليس متجذراً يكون سهل االقتالع والزوالسطحي،  المعرفـة   واسـتيراد

بلغاتها؛ بمعنى توسيع تلك اللّغة في وطنك على حساب اللغات الوطنية؛ ويعني ذلك 
ة، كما يعني خلق نخبة وفتبعيةَ.ئة تُة لغوياألجنبي األمثل هنـا  والطّريق  تقن اللغات

وفق  ؛هو نقل المعرفة إلى اللغة/ اللغات الوطنية المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة
ـ   وهضم المعرفـة العلمي ،ة بلغاتهـا  برامج مخطّطة تواكب حركة اإلنتاج المعرفي

تَ شخصاً بلغته نقلت إذا علّمونسي الذي قال: "األصل ثم ترجمتها. وصدق بيرم التّ
ذلـك   العلم إلى تلك اللّغة، أما إذا علّمته بلغة أخرى فلم تـزد علـى أنّـك نقلـتَ    

". وإنّه ليس هناك من وسيلة لتعميم المعرفة وتطوير سلوك المجتمـع  الشّخص إليها
نمية بعمومها ال تحصـل إالّ  إالّ استعمال اللغة/ اللغات الوطنية المشتركة، حيث التّ

والمجتمع المنسجم لغوياً هو األقـوى، وغيـر المنسـجم     اجتماعي،لغوي بتماسك 
من التّيصبح م الـذي   نحالً، ويساعد على خلق جو ة، بل ومن الشّرخ الجمعـيبعي

 والسياسي والثقافي ي إلى ما ال تحمد عقباه، وهذا بسبب غياب االنسجام الفكرييؤد
بين المجتمع. وكلّما حثَد وتن انسجامبين النّاس ازداد تحقيقُ التّ اغمة والوـ نمي دة ح

اختيار اللغة الر ولهذا فإن .ة، وارتفعت نسبة االنسجام الجمعية للـوطن  اللغويسمي
نـزل  وال تُ ،فـي المجتمـع   حدث الخلَلراعى فيه مجموعة من الشّروط التي ال تُتُ

اللغات واحدةً منزلةً ةَالوطنيوال  ،وحضارةٌ وتراثٌ وإرثٌ افةٌوثق حمولةٌ ، فلكّل لغة
ـ  يمكن التّسويةُ روج لديماغوجيـة  التّامة بين اللغات الوطنية فإذا قبلنا بهذا؛ فإنّنا نُ

  عمياء بعيدة عن الواقع.  
حـدة  ة لبرنامج األمـم المتّ ة البشرينميصدر تقرير التّعندما ـ العبر من العالم: 

جاء بمفهوم التّ 1990سنة  اإلنمائينمية، وهو مفهوم يختلف تمامـاً عـن   ة البشري
ـ  مو االقتصاديمفهوم النّ   اة المـواطن ، في حين إن التّنمية البشرية تهتم بغنـى حي

بحيث أصبح اإلنسان التّ محورها، فاإلنسان أغلى ثـروة فـي   ها ووسيلتَة، وهدفَنمي
. وكان أهم بنـد فـي التّنميـة    ةة البشرينمية تُقاس بدليل التّنميالبالد. وأصبحت التّ
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بالعمل على نشره بشكل إلزامي، وبجودة عالية باللغات التّعليم باللغات األم البشرية 
مختلف المنـاطق  في نفقة الدولة في جميع أنحاء البالد والوطنية المشتركة، وعلى 

اللتحاق األطفال، ذكوراً وإناثاً في المدن واألرياف في فرص ا جميع ىبحيث يتساو
ة واكتسـاب المـواطنين   ة البشـري نميهو أساس التّباللغات األم عليم بالمدارس. فالتّ
والحصول على أجرٍ مجزٍ يمكّنهم من  ،بالعمل المثمر يسر لهم القياممهارات تقنية تُ

ت ة.العيش بصورة تليق بالكرامة اإلنساني كما أنة ضرورة الزمة علّم اللغات األجنبي
 بادَلوالتّ يسر الحوار الحضاريعلى العالم، تُ هذه اللغات نوافذُ ة، ألنة البشرينميللتّ
ما لـم تكـن   ، رجمة من اللغات األخرى وإليهاها على التّساعدنا معرفتُوتُ ،قافيالثّ

ول ويح ،عرقل استيعاب تلك العلومة يتعليم العلوم بلغة أجنبي. علماً أن لغات الهوية
ولـدينا فـي هـذا     في نخبة محدودة. منحصرةً ةُجنبياللغةُ األ فتظّل ؛توطينهادون 

المجال نماذج من تلك الدول التي أنزلت لغاتها األم منزلةَ الرسمية دون غيرها من 
اللغات، ولغة جميع مراحل التّعليم، ونظرت إلى التّنمية الشّاملة أنّها تلبي احتياجات 

  قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.   الحاضر دون المساس ب
 كانت أفقر دولة في أورپا في الخمسينيات من القرن الماضـي  ـ دولة فنلندا:1

ثم األولى في التّ ولةَأصبحت الدنمية في آخر ذلك القرن.ة البشري  
2  ةـ كوريا الجنوبي :أفقر دولة فـي العـالم    وثالثَ ،دولة في آسيا كانت أفقر

وتحتّل ،أغنى دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع ابع تبةَالرفـي   )17( عشرة الس
ناعة ة عريقة في الصمتقدمة بذلك على دول أورپي 2015 سنةة لة البشرينميم التّسلّ

ـ   )22( الثّانية والعشرين الرتبة مثل فرنسا التي تحتّل ؛واالستعمار ي وإيطاليـا الت
      ).27( السابعة والعشرين تبةالر تحتّل
تسـتعمل اللغـة   البشرية رقم واحـد، و ة نمي(رتبتها على سلم التّ :رويجالنّـ 3

في كّل مراحل التّعليم، واللغات األجنبية تُعلّم فـي المرحلـة اإلعداديـة     ةرويجيالنّ
  وعلى الخيار.  
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بين وكانت من ) 69( التّاسعة والستين ةنميها على سلم التّرتبتُكانت  ـ إيران:4
ة ها اعتمدت اللغة الفارسـي ة، ولكنّباللغة اإلنجليزيعندما كانت تُعلّم  فةالدول المتخلّ

لغتها الرسميوضعت نفسها على طريق التّ نةة بعد تلك السنمية، مع العلـم  ة البشري
أن الناطقين بالفارسيالكثيـر   مونوالباقي يتكلّ % 60لون أكثر من ال يشكّ ة لغة أم

  ...  ةركمانية والتّوالبلوشي ،ةوالعربي ،ةرديها اآلذرية، والكُأهممن اللغات المحلية و
هي من الدول النّاهضة اآلن بلغتها التّركية فقط، وحتى في السياحة  ـ تركيا:5

) ولكن ال تستعمل إالّ لغتهـا فـي   12فيقصدها سنوياً أكثر من اثني عشر مليونا (
السياحة، وعلى األجنبي أن يتعلّم التّركية. وتحتّل اآلن الرتبـة الثّانيـة والعشـرين    

. G21في نطـاق/ منظومـة    ن الدول الكبرى) في االقتصاد العالمي، وهي م22(
  والخالصة من هذا:  

 الكبار علماً وصناعةً ورقياً، يستعملون لغاتهم الرسمية الجامعة؛ -
 المتخلّفون يستعملون اللغات األجنبية؛ -
  :   وصفة هذه الدول في أن معايير التّنمية كّل متكامل، تتحدد في -
  ـ الحياة المديدة والصحية، وتقاس بمتوسط العمر المتوقّع عند الوالدة.  1
  راسة.ع لسنوات الدوالعدد المتوقّ ،راسةط سنوات الدالمعرفة، وتُقاس بمتوسـ 2
 قاس بنصيب الفرد الفعلـي ية، والالئق بالكرامة اإلنساني المستوى المعيشيـ 3

من الدخل القومي اإلجمالي.  
 التّنمية البشرية لهذه الدول حصلت بفعل االستثمار في التّنمية البشرية؛ -
ي إلى تكوين أصناف مـن المـواطنين   الغريب، يؤد عليميظام التّالنّوجود  -

دة، ووالءات غير منسـجمة. وهـذا   بعقليات مختلفة وخلفيات متباينة، وثقافات متعد
سيؤدهليجعل من ال ي إلى انقسام مجتمعيـ   س ة أو إثارة االضـطرابات االجتماعي

 القالقل الشّعبوية؛  
ـ ، ساعد على تبادل المعلومات بسرعةتُة مشتركة وطنيوجود لغة  - ا فإذا كنّ

أما إذا كنا  ،جرى تبادل المعلومات بسهولةمصنع يفي  مشتركةً ةًوطني نستخدم لغةً
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ـ المصنع الواحد فسيؤدي في  لغات نستخدم عدةَ  ادل المعلومـات ذلك إلى تباطؤ تب
يسر ملة التي تُبالعالمشتركة ون اللغةَ . ويشبه االقتصاديتهءوبطء اإلنتاج، وربما ردا

مـالت فـي   ملة واحدة، أما إذا وجدت عـدة ع لع في المجتمع إذا كانت عالس تبادَل
 ؛  وأبطَأ بادل تكون أصعبة التّعملي فإن ؛الوقت نفسه

من الضروري وجود لغة/ لغات وطنية مشتركة تُيسـر تكـوين مجتمـع     -
عليم واإلعالم ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّالمعرفة القادر على تحقيق التّنمية، 

ة  ةوالحياة العامإذا أردنا تحقيق التّنميوالزمـة  ف ةالبشري وأساس ة تاجاللغة الوطني
   .وليست ترفاً أو وسيلة فقط

وجود لغة مشتركة تعمل على الحد من هجرة األمخاخ، ألن المـواطن ال   -
يشعر في وطنه باالغتراب الثّقافي؛ فينسجم مع المجتمع، ويبقى في مجتمعه ألنّـه  

 بنفس تفكيره.    
ـ ي إلى إعاقـة التّ سيؤدلغاتنا األم ة مع نا بصورة سلبياملَإن تع ـ الخاتمة: ة نمي

ة المنشودةالبشري   اللغوإنات المشتركةَ ةَالوطني هـا  هي البيت المشترك، فلها مقام
وتينا مـن  على حمايتها بكّل ما ُأ ها والعمُلنُكان علينا صو ،ها التي تقوم بهاووظائفُ

، ونلجأ إليهـا  والمصلحة نحتاجها عند الضرورة األجنبيةُ جهد وقوانين، وأما اللغاتُ
طور، ومعرفـة الحاجـات الملحـة    الخارجي لمواكبة التّفي ربط المجتمع بالعالم 

ـ   ها ستفاد من، شرط أن تتم إعادة إنتاج ما يفقط واإلفادة منها ة إلـى اللغـات الوطني
ة الشّاملة تكـون باللغـات   نميبأن التّ. ونقول: ات الوطنيةبإعادة التّعبير عنها باللغ

ة في العالم ارت، فقط ةالوطنية.ولم يثبت عن أمقت بغير لغاتها الوطني  
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بسم اهللا الرحمن الرحيم، وأنت المقصود بكّل حال، والمشار إليه بكـّل منـال، وال   
أملك في البداية إالّ الحمد على ما أعطى، والشّكر على ما أوفى، فمن عاشَ ماتَ ومـن  
 ماتَ فاتَ، وكّل ما هو آت آت. ونسأل اَهللا أن يلهمنا رشدنا، ويوفّقَنـا التبـاع أوامـره   

يه، وأن يجعَل الموتَ خير غائب ننتظره، وأن يختم لنا بـالخير أعمالَـه.   واجتناب نواه
�m��Qونقول لكّل الموتى: تلك سنة اهللا في األرض   فأنتم السابقون ونحن الالحقون، 

S��Rl m ًِك راِض���ّيًة َمْرِض���ّية��� ����������������������������������������������������������������������������������������lف���اْدُخلِي ِف���ي ِعب���اِديl �mاْرِجِع���ي إل���ى َرب�

�mواْدُخلي َجّنتِي�l  30 - 27الفجر  .  
إن رد األفضال لذويها أيقونةُ الكبار، وتراكم الحضارات بِطُعـم أوليهـا    ـ تنويه:

إكبار، وإن أحسن الالحقُ، فإن الفضَل للسابق، هي وقفة عرفان أرادتها وزارة الثّقافـة  
بصـماتٌ   تقديمها، لمن كان في هذا المكان مديرها، عرفاناً للذين كانوا هنا، وكانت لهم

من هنا. وويٌل ألمة ال تتذّكر علماءها، وتتنكّر لمسـيريها، وتنسـى البـاحثين الـذين     
 رح ازرعوا ثقافة ردوأنتم في هذا الص ،ويواصل المد !بالذي يحفظ الود مأفادوها، فَأنْع

اشـئة.  األفضال؛ ليكون لنا المنوال، تلكم فكرة نريد زرعها في العاقبة، وتحقيقها في النّ
  فألف شكر يا معالي الوزير، على هذا الفعل األثير.  

ــدى    ــد تبـ ــالً قـ ــا فاضـ   ويـ

ــداً     ــن قـــ ــه الغصـــ   كأنّـــ

     
عرفتُ أنّه خريج معهد الحياة بالقرارة ثـم  ـ محمد عيسى وموسى قبل أن ألتقيه: 

  اً، ونال شرفَ عضـويةة، فمديراً عاممديرٍ للمكتبة الوطني أصبح نائب جامعة بغداد، ثم
المؤسسين في المجمع الجزائري للغة العربية+ والمجلس األعلى للغة العربية+ مؤسسة 

  طّلعت على مؤلّفاته التّالية:  مفدي زكريا+ جمعية التّراث بوالية غرداية. وقد ا
                                                           

♥
 

المدير ُألقيت الكلمة بمناسبة التّأبينية التي أقامتها وزارة الثّقافة للمرحوم (محمد عيسى وموسى) ـ 
   .2019 مارس 2السابق للمكتبة الوطنية. في المكتبة الوطنية، الحامة 
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  ـ ابن عبد ربه وشعره. ماجستير بجامعة الجزائر.1
ـ إلياذة الجزائر، شبه تحقيق: ضبط+ إضافة كشافات األسماء واألماكن ومقدمـة  2

  مشتركة مع الدكتور محمد بن سمينة
ـ مفدي زكريا في ذاكرة الصحافة الوطنية؛ وهذا العمل من بـواكير مشـروعه   3
ملفات ميزاب في الصحافة الوطنية. وقد عرض فيه بعض المقاالت التي تحـدثت  حول 

  . إصدار ذات المؤسسة.  1995 - 1985عن مفدي زكريا بين سنتي 
ـ كتابات تعريفية في أعالم الجزائر في موسوعة أعـالم العـرب والمسـلمين.    4

  الصادرة عن األلكسو.
  فدي زكريا.ـ مخطوطات تنتظر النّشر، وهي في مؤسسة م5

أراه  أيها الحضور، ولم أتجاوز هذا الحد، وأراها تكفي ألن أتحدث عنه بهذا القـول. 
مقالً في أعماله، واألمر على ما ذكرت في منجزاته وإشرافه، وتحضـرني صـناعةُ   
أولئك الذين يؤلّفون الرجال، وينظرون في األجيال، وهو من هذا النّوع مـن األسـاتيذ   

 المريدين، وهم يخلّدونهم باليقين. ونرى محمد عيسى يحمل أمانة التّـدريس الذين تركوا 
في جامعة الجزائر بغاية التّرسيس فتحلّق حوله الطالّب، وعـن طـريقهم مـا يـزال     

جديرة بالتّنويه، لما لها من حسن التّفويه، وما تأخـذ بـه    - رغم قلّتها–مطالباً. فأعماله 
الهامة. وأشهد أنّني ُأفدت من أعماله، واهتديتُ علميـاً   الصحافة، وبها تسترشد في علو

بمصباحه، ووجدتُه جامعاً يمناه إلى يسراه، واصالً سيره بسراه وأحيانـاً أراه يرشـق   
أبواب العلم بفكره، ويرفع الخطأ من مقامه يصحح الخطأ بالمراجعـة، ولكنّـه يكتـب    

لسماء، على قوس الظّلْماء، وفـي كـّل ذلـك    بالمنافحة، وكأنّي به أراد أن يبلُغ أبواب ا
يتعاطى نجوم اإلقدام، ويناُل تضلّع األفهام، وكأنّي به يسعى إلى شرط الحداد، وخـرط  

  القتاد.    
 إنّي ال أرمي عليه الورود، فهو في دار الخلـود ـ محمد عيسى وموسى الزميل:  

يـدقّق فـي     مكتبي بامتيـاز  ولكن إن مناقَبه ال تُنكر، وهي أكثر من أن تُحصر، هو
المنشورات دون مهماز. عرفتُه في المجلس على العيان، ولمستُ فيـه البيـان، ودقّـة    
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التّحكّم في لغة العربان. وما يمكن وصفه ال يحيط به اللسان. ولكنّي أقول ما شـاهدته  
يد في شخصه الولهان، رابط الجأش بالبرهان وهو دقيق اللسان عريض الثُّمان. إنّه شـد 

النّفس، لطيف الخُمس، كان حديد السمع، غليظَ السبع، من أهل البيوتات والكتّاب، ومن 
أصحاب الجدة التواب، يحمل حمية أهل غرداية وينافح منافحة أهل العرابـة، يتعـاطى   
بديع األدب، ويكتب بلغة العرب، ونراه على قدر ثقافته، وحسب دفاعه، يشـهر قلمـه   

درب من طَلَبه بالمنال. محمد عيسى وموسى العالم الذي عرفته قبـل أن   للنّزال وينير
ألتقيه، ووجدته متواضعاً سكوتاً خلوقاً أديباً متقناً للعربية في أعلـى تجلياتهـا، حافظـاً    
  للمتون، تلك حكمة يهبها اهللا لمن يشاء ومن أوتي الحكمةَ فقد ُأوتي خيراً كثيراً.             

: هي كلمة نقلناها تعزية لألسـرة، وقـدمناها   األعلى للغة العربية كلمة المجلسـ 
م 2019فبرايـر   2هــ، الموافـق    1440جمادى األولى  27ذات سبت من أيام اهللا 

مرثية المجلس بإمعـان وال  وقلنا: إليكم كلمةَ المجلس األعلى للغة العربية، وهي ليست 
رة بامتنان، وتعزيـة نقـدمها بالبرهـان ألن    كلمات وعظية بإتقان، بل هي نَفْحات مؤثّ

  الكبار يحتاجون ذكرهم في كّل أوان ويستحقّون التّمجيد الرنان. وأقف هنا ألقول:  
 رحَل الذين نُحبهم؛ فمحمد عيسى وموسى منهم. يا محمد حمد اسمك مـن اإلسـالم  

 وموسى كليم الرحمـان  وجمعتَ بين مسمى األديان بالمهام، وإلى عيسى عليه السالم،
فقد تسلسلت األسماء دون نُقصان. نحن ال نُعزيك يا زميلي، فقد جـاء عليـك األمـر    
بالتّوالي، حّل عليك الذي حّل على لُبد، وهذا مدون في صمد. وقلنا: قضـى اهللا أمـراً   

تنا في كنف اُهللا تلك األيام التي جمعكان مكتوباً، وال من راد لشيء كان مطلوباً ورعى 
المجلس، وفيها التأم شمُل الباحثين بكّل ُأنس  واستمتعتُ بحـديثكم الجـذّاب، ورأيكـم    
المناب. وعهدناكم في المجلس األعلى عضواً منافحاً وأستاذاً ممازحاً، فكنـتم الباحـثَ   

مـن  المدقّقَ، واألستاذَ المنمقَ، وفي كّل مرة تقولون: عهدي ما قاله الشّيوخ وأنا لسـت  
  الشّروخ، فأنا من األتباع، وحسن الذي كان من األبصاع.  

 هي كلمة المجلس تأتيكم؛ بعدما جاءنا الخبر الصدقان، أنّكم غادرتمونا بال اسـتئذان 
فجزعنا في المصيبة مع كّل اإلخوان. يا محمد رحماك، ابقَ معنا عالماً نرعانا، ومعلّما 
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رهقاً، وال أصدعتنا زلقاً، وال جرعتنا علقـاً، لكنّـك    نسعى للقياك  ابقَ معنا، فما كلّفتنا
فضلّتَ دار القرار، بعدما تمكّنتَ من دنياك بالفرار، ونلتَ منهـا االسـتعبار، ونجـاةَ    
االعتذار، فمتّ موتَ العلماء، والعلماء ال يموتـون إالّ بـالخُيالء وسـوف يعـودون     

ن ونقلتموها بالصـرامة للـراغبين؟   ويسألون المريدين، هل حافظتم على األمانة للطّيبي
ولكنّك متّ، وهكذا يموت الكبار، مرفوعي الرأس لالعتبار ألنّهم سوف يحيـون مـن   
جديد، والمجمعيون من الخالدين، وأنت منهم ومريد، فأنت الحي بيننـا ال تليـد. وأراه   

  يشعر ويقول:  
ــر  ــا ذاك ــاكر أن ــا ش ــد أن ــا حام   أن

ــا      ــا ضــائع أن ــا جــائع أن   عــاريأن

     
ــفها صــمين لن ــا الض   هــي ســتّة وأن

ــاري      ــا ب ــفها ي صــمين لن ــن الض   فك

     
  

وال بد علي من الرحيل، ورجائي أن ترعوا تلك األيام بِطيب حديثكم، وال تمدحوني 
إالّ بما أنا أهل له، واسألوا لي الرحمة، واطلبوها من أبواب السماء بالرأفة. وتتقطّع في 

اتُ فهل أقول: إيهاً بعدها لمسامر من النّاس، إالّ قال قلبي آهـاً. فقـد أزفّ   داخلي الكلم
  الوقتُ، وترحلتْ مهج النّفوسِ عن األجساد. وكأنّي به ذلك الشّاعر الذي قال:

ــبهم   ــتَ تطل ــد جئ ــي ق ــام الت   إن الخي

  بــاألمس كــانوا هنــا، واآلن قــد رحلــوا    

     
      ل بنا الـدنيا مـراراً؛ عنـدما يرحـل صـاحبحهم، وتَرإخواني، رحَل الذين نُحب
األخالق، وكريم الطّبع وصاحب المقام العالي، والذي لم تغلق دونه أبواب العلم ولكنّـه  
    يـكلقضائه. رحلتَ يا محمد عيسى وموسـى، فكيـف نَف تار فال رادفع السرحل، ور

ئاً بما حفرته من طريق، وبما تركته من فريق، وبمـا غرسـته   حقَّك؟ ونقول لك نم هان
  من فسائل، وسوف تصبح مشاتل.  

هذه كلمة المجلس باختصار، وفيها من مشموالت االبتصار، وفيها مـا فيهـا مـن    
االستيعاب   وقد اقتضتها الظّروف على االقتضاب، وتحياتي لكم يـا إخـوان، ولكـّل    

األفضال للسابقين، وخيراً تفعلون مع الخيرين والسـالم  األصحاب الذين جاؤوا يردون 
 .  عليكم يا أصحابنا الميامين
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ليس من السهل الحديث عن نظم القرآن الكريم فـي هـذه الكلمـة     يباجة:دالـ 
  ة المتّصفة بالعجالة، في موضوع يحمل جباالً من المؤلّفات؛ فهناك كُتُـباالفتتاحي

إلعجاز في االختصـار وعـدم   ، وكتب عن افي القرآن الكريمعن إعجاز المناسبة 
اختالف ، وكتب في القرآن تناسب األلفاظ في، وكتب في كرار والحذف والمجازالتّ
، وتحـدي  ي القرآن بالكلمـة تحد، وكتب في ظم في العبارات ذات المعنى الواحدالنّ

ة الواحـدة فـي مواضـعها    توافق تفاصيل القص، وكتب في القرآن بضمير الكلمة
والحصيف من يسـتطيع أن  ... في القرآن الكريم راء اللغويالثّ، وكتب في المختلفة

ذلك في بضع وريقات مع ما يضيف من جديد؛ حيث ملكـة اكتسـاب   يلخّص كّل 
اللسان تدخل في تعليميات اللغات، وتعمل على ترسيخ امتالك اللغات بالمحاكـاة أو  
بالتّعليم أو بالممارسة أو بالتّرويض، وكلّها من أفعال علم الديداكتيك. ولهذا أجـدني  

تقدم ببعض المرغوب بما هو في موقف ضيق تجاه هذا الموضوع  ولكنّي آمل أن أ
من المطلوب. وأعمل على تقديم ومضات بسيطات لعنوان هذا الملتقـى الموسـوم   

  ).  إعجاز نظم القرآن في اكتساب ملكة اللسان(
الحصاد داللة على تنوع الغرض، فاألرض هـي األرض  إن تنوع مقدمة: الـ 

بأنواعها، فما تتقبلـه التّربـة   نفسها، ولكن لها أن تعطي الفواكه بأنواعها والخضار 
من حرث وسقي وسماد يأتي منه الحصاد، وهكذا تكـون سـاحة اللغـة مشـابهة     
 ة المعطاء وما تنتجه من أنواع الخضار الغنّاء، وإذا اقتربنا الى حدلألرض الزراعي
  المماثلة؛ فإن األدب النّثري هو في واقعه أشبه بهذه التّربة فالشّاعر هـو الشّـاعر  

                                                           
ـ ألقيت المحاضرة في الملتقى األول حول (إعجاز نظم القرآن واثره في اكتساب ملكة اللسان)  ♥

 -11تنظيم مخبر اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب واللغات، بجامعة علي لونسي، البليدة، يومي 
  .  2019مارس 12
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كما أن التّربة هي التّربة، لكن الشّاعر الفذلكي من ينظّم قصـيدة تفـي بـالغرض    
الشّعري. وهو القصد، وما انعقدت عليه النية لنظم القصيدة في المعنـي مـن ذات   
   الل؛ تفي بحقّ القصـيدة، وال بـدروح شاعرة؛ حاملة لذوات الحسن والجمال والد

المعنى، وهذا ما ينطبق على الكالم البشـري   فيها من اختيار المبنى الذي يقع على
االنتقائي، فكيف الكالم على ما هو خارج من خالق ليفهمه المخلوق؟ أال يكون أكثر 

  اختراقاً واختياراً وانتقاء ونظماً؟    
يقال: لوال القرآن ما كانت العربية، والقـرآن  ـ القرآن الكريم واللغة العربية: 

عربي مبين، لما لهذا اللسان من جينات تستطيع حمل معـاني   كالم اهللا، جاء بلسان
الكالم، وبما لهذه اللغة من دفْق في الكلم والعبارات والمسكوكات؛ تجعلها تفي حقّ 

األلفـاظ والمعـاني   كالم تعجز عنه اللغات األخر. القرآن كالم صادر من واضع 
كلّها، وأظهر بذلك شـرف   بحسب ما اقتضته حكمه البالغات، الّذي علّم آدم األسماء

. ومن وراء وجعل علوم الدين والدنيا متعلّقة بفهمها ومعرفتها اللّغة العربية وفضلها
ومنزلة رفيعة؛ ألنّها لغة القرآن الكـريم والسـنة    ،عربية مكانة عظيمةذلك كانت لل

فهـي   ،ينأكسبها الخلود والبقاء إلى يـوم الـد   عظيماً النّبوية الشّريفة، فنالت شرفاً
ومن هنا وجب علينـا   .ومصدر عزتنا ويتنا، وعنوان تقدمناورمز ه  وعاء ثقافتنا

والعمل على نشرها؛ ألن ذلك من صـميم الـذّود عـن      المحافظة عليها وحمايتها
مقومات الشّخصية العربية اإلسالمية، وعن خصوصيات مجتمعاتنا في حاضـرها  
ومستقبلها، كما أنّها تحقّق للفرد وظائف مختلفة؛ فهي وسيلة للتّعامل والتّفاعل مـع  

المطلّة على الماضـي   اآلخر، والتّوازن النّفسي، والتّكيف االجتماعي، وهي نافذته
  بأصالته، والحاضر بحداثته.

ـ  في تعريف وجيز للنّظم هو ـ نظم القرآن:   أليفرصانة البيان واسـتحكام التّ
تنتظم أجـزاء الكـالم ويلتـئم بعضـها     باعتباره لجام األلفاظ وزمام المعاني، وبه 

نّه وضع وهناك من يعرفه بأ ل بها البيان.يتشكّ  فسببعض، فتقوم له صورة في النّ
ل ب عليه إمـا تبـد  ترتّ ،مكانه غيره كلِّ لفظ في موضعه الالئق به، بحيث لو ُأبدَل
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، وفي ذات الوقت هو رعاية قـوانين  المعنى، أو ذهاب رونقه وسقوط البالغة معه
اللغة... وعلى العموم، فإن القرآن نزل بلغة يتداولها العرب، وليست معجـزة فـي   

لوبية وما انتظمت فيه من مفردات سهلة غريبة، مألوفـة  ذاتها، بل في حمولتها األس
وعرة عامة نادرة، حسنة مستغربة. وجملة القول: إن القرآن جاء بنظم لـم تكـن   
العرب تألفه، حيث ال يتَساوى في العلم بها أهلها وسائر النّاس. هو ديوان العـرب  

دركون بفطرتهم اللغوية قبل الشّعر، فقد خاطب العرب لما لم يوقفهم عليه، وما ال ي
وال هو عند العرب من معـاني   ،ف فيه، وليس ذلك مما يستقيم به أمرصرالتّبوجه 

  ه، وهم كانوا أهل اللغة.عجز أهلَالوضع ي ألن ؛اإلعجاز في شيء
نزل القرآن بهذه اللغة التي ارتقت بنظمه، وأصبحت فصيحة مطواعة تُعبر عما 

ملموس، في أساليب رائعة مؤثّرة، وبما استجمع فيهـا  يحيط بها من ملموس وغير 
من محاسن تلك الفطرة اللغوية التي جعلت أهل األلسنة األخرى يأخذون بها وعنها 
وال يجدون لهم عنها مرغباً. لقد ألبسها القرآن بالغـة تحمـل معـاني اإلعجـاز     

و ما لم يكن ال تُستبهم، وبذلك أضحت أفصح اللغات، وهحتى فيها  يتسلسل األمرو
في ذاتها قبل نزول القرآن بها. لقد جعل نظم القرآن منها شـباب الحيـاة اللغويـة    
لتكون لينة طيعة ذات كمال علمي في الفروع وفي الفصول، وهو أمر مداره فـي  
البيان العربي جملة وتفصيالً؛ ألن مبناه على أجراس الحروف واتّسـاقه، ومـداره   

، التي تصنع األساليب العالية ليصير الكالم فـي  األلفاظ على الوجه الذي تؤدى به
جزالته وفي قوة أسره وصالبة معجمه قوياً ال يموت في ألسنة المستعملين. وذلـك  
كلّها ما أكسبها الجنسية العربية االنمازية، وأدب الكالم بعد آداب الفطرة التي تتغير 

ـ وعلى  في هذا الخلق، على ما بين طوائفه من التّباين، روب المختلفـة مـن   الض
  .  باين وعللههذا التّ ليبأسا

وعلى قدر علو نظم القرآن كان العربي بالفطرة يفرق بـين األسـاليب، وهـي    
حراء على فنفضوا رمال الص ؛من العربمعجزة اجتماعية لسانية نهض بها الجفاة 

على وهـم، وجاهـل    وعاِلم؛ وهم كانوا بين داعٍ للصنم وراعٍ للغنم، مسأشعة الشّ
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د في أضيق ما بـين  وأخذ النفس بالترد لظر وبإدمان التأمفحص من النّم، وعلى فه
ـ  التّبراعة ظم وة النّالحرف والحرف لدقّ ويمـأل الص در ركيب، إلى ما يبهر الفكر

. انبهر العربي لهذا النّظم على وجه علمي مـن حيـث تـأثيره فـي العقـل      عجباً
على الخصوص، وهذا بما حملـه القـرآن    اريخ العربيزة التّاإلنساني، وكان معج

اللغة العربية وسيلة علـى  كانت بنظمه اللغوي من أصل النّهضة اإلسالمية. وهكذا 
ما شاء أن  حقيق في استبقاء علوم األولين وتهذيبها وتصفيتها، وإطالق العقل فيالتّ

ستدالِل واالستنباط، وتوفير مـادة  ظرِ وااليرتع منها، وأخذه على ذلك بالبحث والنّ
ويوكان كّل ذلـك  ة عليه بما كان سبباً في طلب العلم للعمل ومزاولة هذا لذاكالر .

يتم تحت سريرة العربية القحة األعرابية التي جعل منها القرآن نموذجاً في البراعة 
ـ  األسلوبية؛ والتي ألهمت المبدعين للتفنّن في رسم تُحف أدبيـة راق  ق بهـا  بيـة س

  اإلعجاز اللغوي في سماء أسرار القرآن.  
يدور كالمنا في ما اشتمل عليه النّظم الغريـب المخـالف   ـ اإلعجاز اللغوي :

فكان الـنّظم  فواصله؛ ومطالعه لنظم كان موجوداً مألوفاً، ولنثر بسيط في مقاطعه و
فـي  وجه اإلعجاز  وبعضهم يقول: إنغير المألوف، من ترتيب الكالم الجديد بدعاً 

 شين اللفظَ: كالتّالنّظم القرآنيعقيد واالستكراه ونحوهما مما في سالمة ألفاظه مما ي
، بل هناك من يقول: في صناعة المعاني، وهذا الـرأي حسـن   عرفه علماء البيان

مقبول؛ ألنّه يدّل على وجه من األوجه الجديدة التي وضحها عبد القاهر الجرجاني 
إلعجاز) بأن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ اإلعجـاز فـي   في (دالئل ا

جمع األصوات التي تؤديها الكلمة، وجعلها في جملة، ومن ثم توخّي معاني النّحـو  
بين الجملة من تقديم وتأخير وحذف وحشو وإطناب... وهذه تفرغ مادتها إفراغـاً  

كامالً يؤدي وظيفة اتّصال أعد من ذوبان تلك الحروف والكلمات؛ لتصير عنقوداً مت
لها، وهذه وظيفة التّحدي القرآني الذي يخالف الصنعة البالغيـة للبشـر المبـدع    

 حـو أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النّ ظم إالّواعلم أن ليس النّ ويقول: "
وتحفظ  فال تزيغ عنها، وتعرف مناهجه التي نهجت،، وتعمل على قوانينه وأصوله
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امل يوضـح مـدى   عريف الشّوهذا التّ ".فال تبخل بشيء منها ،سوم التي رسمترال
قد بالغوا وكان العرب ظم. في تحديد نظرية النّ وعلم المعانيحو العالقة بين علم النّ

 البيـاني  ة الحـس ومن كمال الفطرة، ومن دقّ ،لعهد القرآن مبلغهم من تهذيب اللغة
باجتماعهم على بالغة الكلمة  ؛حتى أوشكوا أن يصيروا في هذا المعنى قبيالً واحداً

  .  ىكالم وأبلغَه لفظاً وأسلوباً ومعنً أفصح الكريم فجاء القرآن ،وفصاحة المنطق
ليست هبة في عمومها، وتتنامى عبر االسـتعمال الفصـيح   ـ الملكة اللسانية: 

  وتتربى في محيط يتطلّب شروطاً لخّصها الباحثون في ما يأتي:  
  ـ محاكاة اللغة من بيئتها الطّبيعية نطقاً ومثالً وحكمة ومسكوكات. 1
  ـ حفظ القرآن الكريم وما يتبع ذلك من الحديث الشّريف والشّعر.  2
ـ ترويض اللسان على أعلى النّصوص األدبية في صورته المتقعـرة حـال   3

  استعمالها.
  ـ تعليم األوضاع اللغوية النّحوية في صورتها المنطقية المشهورة في اللغة.  4
عالقة بالتّرادف والنّادر والغريـب  ـ التعرف على تلك األنماط اللغوية ذات ال5

  وامتالك المعرفة في الخصوصيات اللغوية.
ـ تعويد النّاشئة على االفتنان بالصور األدبية البليغة، وعلى تلـك المقامـات   6

  التي تُعلي مقام اللغة العربية.  
  ـ إحكام التفنّن في وجوه البالغة.  7

يستقيم وضع اللغـة العربيـة فـي    ال ـ اإللمام الديداكتيكي بمعطيات العصر: 
امتالكها أو ترسيخها إالّ بربطها بآليات الحداثة، ومن الضروري الـوعي بمسـألة   
التّفتّح على منطق اللغات من حيث التّمثيل والموازنة والتّعليل في حدود مـا تقبلـه   
خصائص اللغة. فال بد من تبصر األمر اللغوي الذي يجمع كّل اللغات في منطـق  

انون ترتضيه كّل اللغات. ولدينا معطياتنا من السلف في منهجية تعلـيم العربيـة   وق
وهي لغتهم الثّانية. ولقد قدم (ابن خلدون) منهجية أخذ اللغة الثّانيـة عـن طريـق    
المراس والصناعة لتصبح منواالً تدخل في قاموس المستعمل بالتّرويض والممارسة 
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ى، وال تشكّل فُرقة للغة األولى. وهناك مقترحـات  فتصبح من جسم ذات اللغة األول
دو سوسير) في دروسـه مـن أن لكـل لغـة     / De Saussureحديثة أبدع فيها (

خصوصيات ال توجد في اللغات األخرى، وينصح أن تُتعلّم في ذاتها ولذاتها، كمـا  
) أنChomsky /   ة التي يجمعهـا منطـقنى اللغويث عن البتشومسكى) وهو يتحد
غة، يقول: تُدرك الفروق بسهولة عن طريق وعي اللغة في ذاتهـا، وارتباطهـا   الل

بأسلوبها مهما اختلفت اإلشارات والكلمات. ومن وراء الكثير من االقتراحات نريـد  
رفعها إلى من يهمه األمر في التّربية والتّعليم؛ وهي خريطة تربوية يمكن أن تفيـد  

اموس، إلى لغة تعامل فـي األسـاليب. ويمكـن    اللغة وتنقلها من لغة جافّة في الق
  إجمالها في النّقاط التّالية:   

  ـ امتالك اللغة مبدؤه السماع، ومراعاة قنوات السماع اللغوي الفصيح.  1
ـ كّل إنسان ناطق يحمل اللغة بالفطرة، وله ملكة المحاكاة التي تعمـل علـى   2

  التّطوير.
  م الفصيح، وتخير أفضل األساليب.  ـ ضرورة تنشئة الطّفل على سماع الكال3
  ـ احتذاء المناهج التّعليمية الحديثة في طرائق التّدريس.4
  ـ تعزيز التّجارب التّعليمية النّاجحة.  5

، وهي من مستلزمات المعلّـم الـذي   توهناك أشياء ذات العالقة بالتّدريس البح
  يجب أن يشرف على عمليات التّبليغ اللغوي من حيث:  

طق بها، وسـالمة مـن آفـات    للغة، تجويدا ألصواتها، وإفصاحا للنّـ إتقانه 1
فل سـيحاكي مـا   الطّ ة على لسانه، ألنطق، ومن طغيان بعض اللهجات العاميالنّ

مجودا فصيحا خاليا مـن اآلفـات أداه أحسـن األداء، وإالَّ     يسمعه، فإذا سمع اللفظَ
د عن ،في ذهنه انطبع الفسادعمعلّ وب دعمه عنها.الفصاحة ب  

، ثم حفـظ بعـض اآليـات    حفظهاالدعوة إلى صوص الفصيحة وقراءة النّ -2
  وبعض األحاديث الشّريفة.

  ـ كثرة المطالعة وهي التي تُكسب ملكةَ اللغة.  3
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  ـ اتّخاذ المرجعية في حسن األداء على طريقة أهل الفصاحة.4
كون البداية من تعليم النّحـو الـوظيفي   ـ ضرورة التّدرج في تعليم النّحو، وت5

  والبالغة.  
  فيه.  س مرجويد والتّم مبادئ التّيتعل -6
    (الممارسة اللغوية).  مزاولة الفصاحة قراءةً وكتابةً وكالما -7
  ـ إعادة النّظر في طرائق ووسائل التّدريس.  8
9 .ـ توجيه وسائل اإلعالم إلى حسن األداء اللغوي   

ـ العمل على توجيه الطّلبة في دراسة نظْم القرآن وفق الهندسـة اللغويـة   10
  اإلعجاز الرقمي.  ومنطق الحاسوب، وما يقتضه 

-ف اللغة والفصاحة يؤلّملخّص في باب ملكة ما عرضته من  إن ـ الخاتمة: 
 ر له منالب بما يتيسمن أن يأخذ الطّ خطوات متكاملة، وليس ذلك بمانع -يفي ظنّ

مـا  ة ونفع على حدة، ولكن الوضع األمثل إنّمنها فائدة جلي ففي كّل ؛هذه الخطوات
هذا الملتقى وكّل الفعاليـات التـي   ع من خالل ي ألتطلّوإنّ. يكون باألخذ بها جميعا

تقومون بها في مخبركم من الوصول إلى إدراك وفهم أسرار اللغة العربية التي لها 
وِلما اخْتيرت لتكون لغة كالم اهللا كان فيهـا السـر    مواصفات ال توجد في غيرها،

الذي ال يوجد في اللغات األخرى. وعلينا االعتزاز بها، والوعي بضرورة العمـل  
على دفعها إلى تلبية المطالب العلمية التي تتحدانا بها اللغات األجنبيـة، وال يكـون   

ن صورة التّواكل إلى العمل ذلك إالّ باالهتمام بتطويرها والعمل في ذاتها، ونخرج م
ثم التّوكّل، وإلى التماس األسباب، وضرورة المنافحة عنها فعالً وعمالً، والتّبـاهي  
بها بالبرهان وساطع البيان. وإالّ سيفرض علينا الزمان فعل االنقراض؛ ألنّنـا لـم   
وا نكن في مستوى هذه اللغة العالية في كّل األزمان. واللغة من أهلهـا، فـإذا كـان   

مخلصين لها أخلصت لهم وطورتهم، وإذا أهملوها أهملوا مجدهم وهويهم، فنـاموا  
ـ نوم المغفلين التّبع السذج. وأختم بقول الرافعي " ذّل، وال  إالّ شـعبٍ  ت لغـةُ ما ذلّ

  ".  هاب وإدباركان أمره إلى ذ انحطّت إالّ
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ماذا عساني أقول، وأنا في هذه الواليـة الممتـدة فـي التّـاريخ،      يباجة:دالـ 

؛ بما له من روحانيـات  وأعطته المناعة وارجن/ ورقلة الحرة، وقد ركبها التّاريخ
ومعالم وقصور ومواقع أثرية مصنّفة، وبطريقها التّجـاري فـي أعمـاق أفريقيـا     
الكبيرة، وهذا ما أكسبها الميزة السياحية التي تحتكم إليها مـن قصـبات وينـابيع    
 وبروج ومعالم قديمة... وكّل ذلك يدّل على بصمات الذين كانوا هنـا ذات وقـت  

دون عنت. ويشهد التّاريخ على انتفاضاتها الثّورية، وحركاتها  وبعضهم مر من هنا
  الكثيرة، ويكفي أن اإللياذة ترمز لها بهذه األبيات:  

ــزات  ــات والمعجـ ــا العبقريـ   هنـ

ــموخ، وعــرش الجــالل      وصــرح الشّ

     
  تبــارك شــعب تحــدى العنــاد   

ــدادا       ــبعاً ش ــرب س وأض ــام   فص

    
ــا   ــيغ الحيـ ــف أن يستسـ   وآنـ

ــطهادا  ة     ــةً واضـ ــه ذلّـ   تجرعـ

    
ــا   ــيش النّهـ ــم أن ال يعـ   وأقسـ

ــوم زادا     ــوفّر لليـ ــيالً؛ يـ   ر عمـ

    
  وبـــين النّخيـــل وبـــين الرمـــا

ــتحيل     ــزأ بالمسـ ــزائم تهـ   ل عـ

    
ومن خالل هذه الكلمة أنقل لكم تحايا المجلس األعلى للغة العربيـة إلـى كـّل    
الفاعلين في الساحة العلمية والثّقافية في هذه المدينة والوالية الشّامخة؛ علـى هـذا   

. ونتمنّى أن يتواصل هذا العمل مخبر النّقد ومصطلحاتهاليوم الدراسي الذي ينظّمه 
دل المصالح العلمية في المكتبات العمومية التي تحتـاج  بصورة دائمة؛ لتحريك تبا

إلى حركة دائمة؛ للعمل في الشّأن العام، والتّثقيف شأن عام. فبورِكت خطواتُكم في 
  البدء وفي الختام.

من البدايـة نقـول: إن مسـألة    ـ متعلّقات حقيقية ذات العالقة بالموضوع: 1
ة من العوامل التي تجعل العملية تسـير  صناعة الكتاب في الجزائر ترتبط بمجموع

                                                           
، تنظـيم  2019مارس  12لة، يوم گـ ألقيت الكلمة في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بور ♥

 جامعة قاصدي مرباح. ،مخبر النّقد ومصطلحاته
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باطّراد وعلى عالقات تكاملية تواصلية فكّل غياب آلليـة يتـرك فراغـاً ويسـبب     
التّعطيل، ولما نصل بعد إلى تواصل حلقات فعل االهتمام بالكتاب كفعلنا لطقـوس  

ـ  يس شرب القهوة، ولما تتربى فكرة المطالعة فينا، ولم نكن نحن مرجعيات في تأس
مكتبات داخل بيوتنا، كما لم يكن أمر االهتمام بالكتاب  يتعلّق بالمعاش، وتتربى فينا 
أفكار التّثقيف في تحبيب القراءة، وإهداء الكتب في المناسبات، والمحافظـة علـى   
المخطوطات... وفي المحصلة ال يمكن أن نصل ذلك المسـتوى الحضـاري فـي    

سنا في المطارات وفي قاعات االنتظار وفي المحطات االهتمام بالكتاب إذا لم نر أنف
نقرأ، ونحن نسافر نحمل كتباً نقرأ ونقرأ ونقرأ، وهذا من المستوى الرفيـع الـذي   

، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أزمة سـوق الكتـاب   يحصل بانقراض األمية
هم والكتاب لـيس رفـيقَ   بالمرغوب، ال يقرؤوناألولي وهي أمية الجيل الجديد فهم 

غـزت  التي رة صال المتطووتقنيات االتّ ،كنولوجيا الحديثةوسبب ذلك التّ ،المحبوب
ادسة من عمره وهو في الس ؛غير اليومالطفل الصبالمقلوب، فما العمل أمام  هنياتذّ

ـ قمية والوسائط اإلحات الريالواتساب واللو/ WhatsAppيحسن استعمال  ةلكتروني 
لكتـاب  وفي هذا ال ننسى نموذج العائلة في تحبيـب ا  .يقرأ كتابا في حياتهوهو لم 

العالقة يجب أن تُ لدى الطفل حتى قبل دخوله للمدرسة، ألنغر حتـى  بنى منذ الص
ه. وهناك مسألة دعم الكتاب التي تجعل المجتمـع  والكتاب دائما بين يد فُليكبر الطّ

ا ما تعمل به تلك الدول التـي تنـافس دول   يتعلّق بالكتاب مثل تعلّقه بالحليب، وهذ
الغرب، واآلن أصبحت لها الريادة في القضاء على األمية، وجعلت أبناءها يعشقون 
الكتاب عشقهم لدورهم. وفي هذا المجال ال بد من الحديث عن المنافسة في مجـال  

بـثمن  مؤسسات منافسة في إنتاج الكتـاب  إنتاج/ صناعة الكتاب، وأن تكون لدينا 
بخس، ويكون التّنافس الشّريف في من يستقطب القارئ، وفي ذلـك أن نسـتنهض   

 CBS Cooperation /Hachette /Newsالتّنافس بـين الشّـركات مثـل فعـل:     

Cooperation /Berson / Farlag Grobe   وهناك ناشرون كبار يعملـون علـى .
وبرتلزمـان   kوتومسـون  ،وبيرسـون  ريد إلسفييرصناعة الكتاب من مثل: ريد 
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وسكوالسـتيك، ودي    وريدرز دايجسـت  ،وفولترز كلور، وماكغروهيل إديوكيشن
قـع التّنـافس   فهل يمكن أن ي .أغوستيني إديتوري، وهولتسبرينك، وجي آر بالنيتا

عندنا لصناعة كتاب جيد من بيئتنا ينافس كبرى الشّركات؟ وهـل يمكـن أن يقـع    
التّنافس في عدد مطبوعاتها، وفي عدد مبيعاتها، فهل يمكن لـدورِ نشـرنا دخـول    

 معترك التّنافس؟  

  يوما كيـف تُولـد األفكـار   تساءلنا ل ه: ـ قراءة في مدلول صناعة الكتاب2
؟استدعاؤها وكيف يتم صياغة هـذه   وما هي األهداف التي ترمي إليها؟ وكيف يتم

عرضها وتوصيلها للقارئ؟ األفكار؟ وكيف يتم ل األفكار العظيمة إلـى  كيف تتحو
مجسدةً في أوراق جامعة؟ وربما تأتي أفكار من  أصبحت هذه األفكاروكيف كتاب؟ 

لمحاكمة من قبل القـارئ. هـي أسـئلة    نوع النّقد الذي يخضع الكتاب للتّحليل أو ا
مشروعة ألنّها من مخض مشموالت الصناعة في مجال الكتاب بصورتها العامـة  

تشمل الصناعة آليات إجرائية، وخبرة تحوي سر الصناعة الـذي يشـير أصـالً    و
للقطاع االقتصادي، من مثل الصناعات التّحويلية أو االستخراجية، وما يتعلّق بتقديم 

لخدمات. وله مجاالت تقنية في قضايا المحركات التّقنية أو في صناعة النّسـيج أو  ا
في صناعة مواد التّغذية... وعندما نربطه بالكتاب يأتي الجانب الفنّي الذي يتعلّـق  
بخصوصياته التي تدخل في سر الصنعة/ صناعة النّشر تحت بند فـن النّشـر أو   

ه كثيرون من الكتّاب إلـى المحـررين والمـدقّقين    صناعة الكتاب. وله من أصحاب
 والمفهرسين والنّاشرين والمخرجين والبائعين والمكتبيين... هي سلسلة في هذا الفن
تمر عليه هذه الصنْعة؛ ليصل الكتاب إلى قارئه بالصورة المرغوبة. ونجد المؤلّف 

إلى آليات التّوضـيب  يهب أفكاره للنّاشر، والنّاشر ينقلها إلى اللجنة العلمي ة ومن ثم
واإلخراج والتّوزيع، ورد فعل القارئ. هي حلقات مترابطة تجعل الكتاب يمر على 
مراحل بين الهيآت، وربما بين البالد أو القارات، وكنّا نقرأ ذات سنوات بأن الكتاب 

  .  في الدول العربية ينتجه المصريون، ويطبعه اللبنانيون، ويقرؤه العراقيون
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إخواني، لستُ هنا في موقع المختص للحديث عن مضايقات النّشـر، وترتيـب   
الدول العربية في آخر البالد في صناعة الكتاب والتّرويج له، وفـي ذات الوقـت   
لستُ من أولئك الذين ينظرون إلى الكأس في نصفها الفارغ، وأتغاضى عن النّصف 

ثير من الدول العربية التي أصـبحت  الممتلئ، وعن تلك األعمال التي قدمت من ك
 ب دور الجزائر في هذا المجال، رغم أنيادة في صناعة الكتاب. كما ال نُغيلها الر
صناعة الكتاب عندنا لم تُحظَ بالعناية المطلوبة، ألنّها لم تدخل بعد مجال الصـناعة  

ه األقدام، فـال  والحرفة التي تكون محّل منافسة. ولكن هي البداية، والطّريق تصنع
يمكن أن تكون المنافسةُ أو الصناعة إالّ بتجسيد إقامة المعارض باستمرار، وأعتقـد  

 صناعةُ الكتاب، وقد أن المعارض فرصةٌ يجب العمل على استمرارها؛ كي تزدهر
شهدت نمواً مطّرداً نتيجة برامج وزارة الثّقافة التي تدفع بحركة النّشـر بصـورة   

سجل عليها من خالل معارض الكتاب+ االحتفائيـات بالعواصـم   كبيرة، وهذا ما ي
الثّقافية+ دور الثّقافة في مقر الواليات+ المكتبات العمومية في كّل الواليـات+ دور  
الثّقافة في البلديات+ النّوادي األدبية في التّجمعات السكانية+ مقـاهي الشّـابكة...   

الثّقافة والتّـرويج للقـراءة وللكتـاب دون    أرمادة من المؤسسات العاملة على نشر 
الحديث عن المكتبات الجامعية، ومكتبات الوزارات ومكتبات الواليات، ومكتبـات  

  المؤسسات العلمية والثّقافية، ومكتبات الخواص...  
أيها الحضور، ال أريد مواصلة الحديث في مجال ما هو من الواقع، وما هو من 

ال أريد الحديث عن آليات التّوضي؛، وهذه المسألة يتـدخّل   المستثمر فيه بقوة كما
الكتـاب  فيها النّاشرون والمطبعيون والفنّيون والبائعون، بقدر ما أريد الحديث عن 

، وشروط تحسينه وتجويده، وتوفير الظّروف المناسبة للفعـل  التّعليمي بصفة عامة
وهذا من منظور التّفريـق بـين    القرائي؛ بمعنى صناعة جيل يقرأ أو يتأبط كتاباً،

الكتاب المصدر والكتاب التّكميلي أو الثّقافي وكتاب الجيب، والنّظر إليه من حيـث  
توفُّره بسعر زهيد، ومن حيث منافستُه للكتاب اإللكتروني. وأعتقد أن األمور تُعالج 

  بطريقة األوليات والمستقبليات وهذا من منظور:
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 افة والمقاهي األدبية؛وجود المكتبات ودور الثّق -

 توفير فضاءات التّواصل االجتماعي بالمجان؛ -

 تسهيل مهمات الحصول على الكتاب الورقي دون مضايقات بيروقراطية؛ -

 فتح المكتبات في أوقات الفراغ، وإلى ساعات متأخرة من الليل؛ -

 إقامة معارض الكتاب وما يصحبها من المكتبات المتنقّلة؛ -

 ندوات حول القراءة؛ تنشيط فعاليات -

-     كى (خُـذْ كتابـاً، واتْـرة بمسمإقامة مكتبات في التّجمعات واألماكن العمومي
 كتاباً).  

وهذا لما يشكّله من تأسيس وترسـيس  الرهان على صناعة الكتاب التّعليمي: ـ 3
لثقافة القراءة كعنصر هام من عناصر المنهج الذي يحتاج للتّطوير باسـتمرار؛ وفقـا   

روف وللعوامل المختلفة في تغيير الذّهنيات، ومن ثم الجودة تُعلّم اإلبداع. والكتاب للظ
التّعليمي مهم في نقل المعرفة والحقائق األساسية والنّمو الشّـامل للمتعلّمـين. ويقـع    
تركيزي على الكتاب التّعليمي بما هو مطلوب أن يحويه باعتبـاره مصـدراً للـتعلّم    

للمصطلحات العلمية المختلفة، وبما يحمله مـن تأكيـد المرجعيـات    ومرجعاً ودليالً 
الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني، والتّعليم الذي يساير متطلّبات العصر، بكّل البـدائل  
التّعليمية وجودة اإلخراج. وقد يقول قائل هذه من مشموالت البرنامج، نقـول: نعـم   

نتاج الكتاب بحمولتـه الفكريـة، ومـا    ولكن، هي بدائل معاصرة تدخل في صناعة إ
يحمله من تعزيز مهارات التّفكير، وتنوع المستويات المعرفية وتنوع البدائل التّعليمية 
   الحديث عن جودة صناعة الكتـاب التّعليمـي وكّل ما يدخل في جودة اإلخراج. وإن

لّم بالكتـاب  يجرنا إلى ربطه عن بناء المنهج وعن وسائل اإليضاح وأسـاليب الـتّع  
التّعليمي وعن أهمية وجود مستند ومحك لتقويم ومراجعة الكتـب التّعليميـة. وفـي    
األخير ال ننكر دور توفّر المواصفات الشّكلية والفنية والتّحسينات لصـناعة الكتـاب   
التّعليمي، وهي الزمة يجب العمل على تحبيب الكتاب التّعليمي للمتعلّم؛ وبخاصة في 

ل األولى من التّعليم، وهذا يأتي مكمال لحسن  استعمال عالمات الوقف حيـث  المراح



†ñ]ˆ¢]<»<h^jÓÖ]<íÂ^ß‘< <
 

     
114114114114 

    

        

محالُها المناسبة. وعلى الصناع مراعاة مكونات الكتـاب التّعليمـي مـن: أهـداف     
ومحتوى ووسائل وتقييم وتقويم ووضع أنشطة وقوائم الكتاب، إلى جانـب الغـالف   

الورق، والتّجليد، وعناوين جانبيـة   الخارجي  وكعبه، وحجمه، وحجم الكتاب، ونوع
ونوع الخطّ، ومقاس الحرف والمسافات، والهوامش، واأللوان، والخرائط وغيرها... 
وال يخفى وجود المقدمة ومفاتيح الكتاب ومالحقه وقـوائم المحتويـات، والمراجـع    

  والكشاف العام، ودليل المصطلحات.
4 راع بين صناعة الكتاب الورقيـ الص:ـة    والكتاب اإللكترونيـة آنيهي حركي

علمية تأتي من أطراف متعددة، بظهور الكتاب الرقمي الذي أضحى منافساً للطّباعـة  
بـرزت  ، كمـا  بأشكاله المتعدّدةالورقي الكتاب توقّعات بضعف اإلقبال على وبرزت 

سلباً على مما يؤثّر  ة التي رافقت الحضارة الحديثةت حول نهاية صيغته الورقيعاتوقّ
، رغم أن الكتاب الورقي لم يتقهقر بالشّكل الذي كان منتظراً منه، وال صناعة الكتاب

 ويبقى سوق الكتاب الورقي ،يزال اإلقبال عليه لعدم المنافسة الكُفَْأة للكتاب اإللكتروني
ة، ولكن ال يزال تَغيب عنه المهنية. وبالفعل ازداد اإلقبال على الكتاب يعرف الديموم

تقـول بـأن    2018 - 2015اإللكتروني ذات سنوات، واإلحصائيات األخيرة ألعوام 
  يعيش نمواً في المعارض، ويلقى الشّراء أكثر من الكتاب اإللكترونـي الكتاب الورقي

قاهرة، وحتى في أورپا لم يثبـت الكتـاب   وهذا في كبرى المعارض: فرانكفورت+ ال
اإللكتروني في المنافسة أمام الورقي. وتبقى المكتبات االفتراضـية المجانيـة ينالهـا    
اإلقبال بشكل مطّرد، وتسجل نسبة من المنخرطين بشكل منقطع النّظير، وهـذا مـا   

وهذا مـا  السريعة،  تقوله العدادات الرقمية، كما أن نسبة تحميل الكتب تعيش الزيادة
  الورقي.          ر كثيراً على صناعة الكتابأثّ

صناعة الكتـاب  المرغوب في ع إلى حال الختام التطلّفي يجدر بنا  ـ الخاتمة:
التّعليمي وهو الذي يؤصل لصناعة الكتاب القاعدي، وفي نفس الوقـت   وهو الكاتب

المنصات اإللكترونية وغيرها من  يوجه نحو مستقبل الكتاب المدرسي واالتّجاه نحو
ثقافة القراءة مستجدات العصر. ولكن ال يمكن أن تتحقّق هذه األفكار في ظّل نقص 
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اء غار اليوم هم القـر اء الصقراءة في العالم، والقر فاألطفال عندنا هم األقّلنا، عند
؛، وألجل هذاالكبار في الغد تـه  من نصوص قانون الكتاب الجديـد الـذي تبنّ   فإن

سـنة   فـي كـلّ   كتـبٍ ) 3(الميذ في المدارس على قراءة ثالثة الجزائر إجبار التّ
؛ةدراسي نة األولى ابتدائيابتداء من الس ي القراءة العربيواإلسهام في جائزة تحد ،

تاب. هـذه  وكذلك إجبار مديري المدارس على مرافقة تالميذهم لزيارة معارض الك
هي األمور التي يجب تأكيدها لنقول: إنّنا شعب يقرأ، ويهتم بفعل الكتاب وال يهـزأ  

  ويقيم له األعراس، وينشط من أجل أن يكون مثل األجناس.  
إخواني أنا سعيد بهذا اللقاء الذي نـروم أن يتواصـل، ونلتقـي فـي رحـاب      

وأخـتم بقـول    !أيها الحضورعم بكم الموضوعات ذات العالقة بالرقي الجمعي، فأنْ
  الشّاعر:  

  ــراكم ــاق ذكـ ــي األعمـ ــة فـ ــْل لألحبـ   قُـ
      ــواكم هــبِ ي ــبض القل ــان ون ــي الزم   يمض

ــا      ــوقُ يحملهــ ــائلُنا والشّــ ــاءتْ رســ   جــ
   ــاكُم ــاً نَنْســ ــا إذا يومــ   ال خيــــر فينــ

       ــغَف ــي ش ــروحِ ف ــروشَ ال ع ــكنتم ــن س ــا م   ي
ــاالً دون      ــاُل وِصـ ــيس الوصـ ــاكملـ   رؤيـ
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ماذا عساني أقول عن موضوع قديم متجدد؛ قديم وقـد كُتبـت فيـه    يباجة: دالـ 
التّغير وهو آلية طبيعية وصـفة  كتابات كثيرةٌ وكبيرةٌ، وجديد باعتباره يمس معطيات 

    عطيات تُوائم عصـره؛ جديـد باعتبـار أنتُوق إلى آفاق وممن صفات البشر الذي ي
التّراث اإلسالمي ثابتٌ في كَلمه متغير في دالالته؛ جديد ألن صـفةَ اإلعجـاز فـي    

 دد التّفاسير وتجـده لكّل زمان ومكان؛ جديد بتعدصالح ينيها  تراثنا الدها ومسـايرت
للحداثة؛ جديد باعتبار أن معطيات الراهن ليست هي معطيات الماضي... وأمام هـذا    
فإن البحث في هذه المسألة تعود بنا إلى ضرورة الوعي بالمسائل الدينية التي تحتـاج  
إلى جعلها تُناسب وضعها الحالي، وقياسها قياس الحاضر على الحاضر، ولكن هناك 

المسائل التي ال تدخل في هذا الباب؛ فهناك من المرجعيات التي تحيلنا دائماً إلـى   من
قياس الحاضر على الماضي في حدود الثّابت منها. وأمام هـذه المعطيـات رأيـتُ    
التّدخَّل بهذه الكلمة المقتضبة، وأسهم بالمعطى العلمي الذي أتحكّم فيـه مـن خـالل    

  :  وضوع. وستكون محددات كلمتي كما يلياطالعي على أفكار تخص الم
1 :كلمة التّراث ما يتركه اإلنسان لمن بعده، سواء كان مادياً ـ التّراث اإلسالمي

 ��m���«��ª��©��¨lأم معنوياً وردت مرة واحدة في القرآن الكـريم 

مـن   م. بمعنى الميراث؛ أي تأكلون الميراث ولم تسألوا أهو من الحالل أ19الفجر 
وقـد   ،كة لألمم، والتي من دونها تضمحل وتتفكّقافية الثّويراث هو الهالتّو الحرام؟

) تنحصر فـي ذلـك   التّراث اإلسالميتيارات أخرى، ولكن كلمة (تندمج ثقافياً في 

                                                           
بمناسبة عقد الملتقى الدولي حول م، 2019مارس  17ـ ألقيت الكلمة في المكتبة الوطنية يوم  ♥

 دائرة الدراسات اإلسالمية.لصالح مؤسسة األصالة، (التّراث اإلسالمي وسؤاالت التّجديد) 
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لنشاط المسلمين في الذّاكرة الجماعية منذ نزول القرآن، ومـا خلفـه   السجل الكامل 
المسلمون من: لغة وقرآن وحديث وشعر وعمران وسلوك وقيم وإبداع... وكّل مـا  
يجعل المسلم ينماز بهوية وخُصوصية تُميزه عن غيـره. ولقـد ارتـبط التّـراثُ     

الم المسلم (القرآن والحديث) فما اإلسالمي في البداية باللغة العربية؛ كلغة حاملة لك
ال يفهم به اإلسالم فهماً جيداً فهو من الواجب، ومعظم ذلـك التّـراث تمثّـل فـي     
المكتبات أثناء عصر التّدوين، ولكنّه تمدد عبر لغات أخرى، وتوسع عبر القـارات  

بـر  علوك جدان والسالفكر والوالخمس، وأضحى التّراث اإلسالمي يحمل مكونات 
الحاضر. وهـذا مـا دعـا    الماضي وه وتأثيره في لُعوله فعديد اللغات والثّقافات، 
المتّصل الحي والمتفاعل مع اللغات والثّقافات. والعبرة راث بالبعض إلى وصف التّ

ما يميـل إلـى خصوصـية    التّراث اإلسالمي) في هذا أن المجمل من معنى كلمة (
قرآن/ الحديث ما يشكّل الصـورة الرمزيـة للتّـراث    إسالمية، وله من إسهامات ال

  اإلسالمي الذي أبدع فيه العرب وغير العرب.  
التّـراث  : ال ننكر بأن نقـوداً مهمـة مسـت    ـ التّراث اإلسالمي في الميزان2

الشّبهات فـي المعـاني    اإلسالمي نهج على الخصوص، ووقعت بعضمن حيث الم
اللغوية، وفي القراءات القرآنية  وفي إقصاء االحتجاج بالحـديث لـدى المـدارس    
النّحوية المؤسسة للنّحو العربي، وفي اختالفات المفسرين للـنص الثّابـت، وفـي    

ريق بين الثّابت والمتحـول، وانبـرى   االجتهادات المكانية والزمانية، وفي عدم التّف
أهل االعجاز للرد على بعضها، وظهرت فرق االعتزال والظاهريـة والرافضـة   
والكافرة والخارجة والمتزندقة... وتوالى ذلك بعد عصر الضـعف دعـاة بعـض    
المتصوفة بتفاسير ودراسات سطحية محلّها اعتماد األسجاع اللغوية. وفي العصـر  

ار التّنوير على يد (األفغاني عبده+ أرسالن+ ابن بـاديس...) ضـمن   الحديث أفك
حركية معاصرة ترتبط العصر بالماضي في سياقات تطورية ضمن نهضة منشودة 
دون ربطها بواقع األمية والتّخلّف. كما ظهرت إرهاصات أخرى ضمن دراسـات  

زق) (محمـد  تضع قياس الحاضر على الماضي محّل شك؛ فنجد (علي عبـد الـرا  
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نجيب زكي) (الطّاهر ابن عاشور) (رشيد رضا) (طه حسـين) (محمـد أركـون)    
(نصر حامد أبو زيد) (طه عبد الرحمن) (محمد عابد الجـابري) (حسـن حنفـي)    
(محمد شحرور) وغيرهم يدعون إلى أفق فكري جديد لقراءة التّراث؛ وفق معـالم  

ة النّمطيـات التـي ال تعـالج    رؤية جديدة  كي ال تلتبس األفكار وتخرج من صور
قديس ض التّرفْت، بل وصل البعض إلى ماسلّالم ابوهات وهزطم الهدوبدأت معالم 

بل  ؛راث ليس بوحيٍهذا التّ ألن؛ الوحي هو الذي فَجّره ة أنبحج راث اإلسالميلتّل
ة فـي  ويكادون يتّفقون في الدعوة إلى العقالحيِ. وإن ارتبط بالو هو عمل إنسانيني

    قراءة التّراث، أضف إلى ذلك ربط العالقة بين القـانون واألخـالق؛ باعتبـار أن
الوسطية اإلسالمية تقوم على تأسيس القانون على األخـالق، وتسـديد األخـالق    
بالقانون وربط القيم بالعادات، وبعض األحكام بعدم القطع... وهذه األفكار كانـت  

حزم) في رسالة العلوم، وفي أفكار (ابن مضاء) في قبل هذا ظاهرة في أفكار (ابن 
الرد على النّحاة، وعند (أبي حامد الغزالي) في ميزان العمل، وفي كتاب الصـوفية  
في إلهامهم (للقشيري) وكتابات (ابن تيمية) وقرأناها في الموافقات (للشّاطبي) وفي 

كشفوا غطاءات كانت من  أفكار (ابن رشد) وإن لمحوا لها بالمسكوت عنها، ولكنّهم
  المستور عند أهل الحديث، وبعض المفسرين.  

 ويمكن القول بأندين فـي    التّراث اإلسالميجـدةً من قبل المارتدادي اتنال هز
 قوا النّقدعمالقرون ما بعد التّقعيد، وكانت نظراتهم تتعلّق في مضامين التّراث، ولم ي

ووقع البعض منهم عت عنها تلك المضامين، وتفرالوسائل واآلليات التي نتجت في 
في إعادة صوغ المضامين وفي سوء أدائها. أضف إلى ذلك أنّهم استعملوا المـنهج  

التّـراث  التّراثي المنقول دون تأسيس لسياق حضاري مغاير للنّمط الذي نمـا فيـه   
اإلسالمي كّل وافد أصيٍل وكّل، مقبوٌل، وقاعدة بعضهم أن ـ   ؛مرفوض تَحتـى تثب 
ـ  مرفوض منقوٍلوبعضهم يرى أن كّل ه للوافد المنقول. موافقتُ ـ حتى تثب ه ت فائدتُ
... ومهما اختلفت اآلراء وتباينت، نجـد  هفائدت عدم تَثبِحتى ي مقبوٌل مأصوٍل وكّل

من كان يسير في ظاهر األمر، ويعد كّل مساس بالتّراث مساساً بقُدسيته، ودعـوةٌ  
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وما يهمنا في واقعنا مآالت السيرورة التّاريخية والعلمية التي نمر بهـا   إلى الفتنة.
الواقع، أو قـديماً يتمشّـى وواقـع    وبتوظيف هذا التّراث بوصفه قديماً ال يتناسب 

  الحال.  
: غايتي من هذه الكلمة ليست الوقوف على وصف الحـال  ـ سؤاالت التّجديد3

ا التّراث في أسئلة التّجديد؛ وهي من معطيات بل طلب المآل وكيف يمكننا قراءة هذ
الراهن، كيف نحافظ على تراثنا، ونُحوله إلى بناء تراكمـي معرفـي؛ يسـتجيب    
لقراءات الحاضر وآليات الحداثة؟ كيف نتملّك آليات المنهج الذي يعمل على النّقلـة  

متغيـرات الهويـة؟   النّوعية الفاصلة بين الثّابت والمتغير؟ كيف نقرأ تراثنا ضمن 
كيف يمكن التّعايش ضمن التّعددية الفكرية واللغوية؟ هي أسئلة التّجديد المرغـوب  

وتُلبـي تطلُّعـات الحاضـر دون     -من قبل النّخبة الوطنية–أن تكون محّل إجابات 
 ة ناكرة، بل إنويات غربياإلفراط في الماضي العميق؛ الذي جعلنا نقف نداً أمام ه

ضها قاتلةٌ. ال أملك وصفةً جاهزةً بل أملك أفكاراً شُتاتاً جمعتهـا مـن مـدونات    بع
العاملين على قراءة التّراث قراءة معاصرة؛ وقد يصلُح بعضها لنمطيـة معاصـرة   
 عطى الحاضر، وتكون في ذات الوقت أحدتكون عنصراً من عناصر االستجابة للم

  ي الماضي.  تمثّالت بناء الحاضر دون اإلفراط ف
وقبل اقتراح بعض األفكار التي بصرت بها، أدعـو النّخبـة العالمـة، النّخبـة     
المرجعية، النّخبة العاملة على الشّأن العام، النّخبة العضوة إلى حمل أمانة التّـأطير  
والتّوجيه واالحتواء لمتغيرات تعرفها بالدنا على الخصوص من مثل: العيش معـاً  

التعددية اللغوية/ الهوية األمازيغية... وإنّه من قضايا الحفْر فـي   بسالم/ الوسطية/
الواقع الوطني الذي يستدعي فتح حوار االستماع لآلخر في مرجعيـات قـد يقـع    
الصدام حولها في مبدأ األمر، ولكن عندما يعلو الخطاب ويكون من نخبـة عالمـة   

ل فـي االنتمـاء وفـي تمطـيط     تستطيع احتواء مضمونه وتوجيهه وجهة التّواص
المسلّمات. وأدعو ذات النّخبة إلى صنع خطاب جديد؛ بتحصيل أسـباب المعرفـة   
العاملة على اإلرشاد والتّوجيه والتّغيير التّدريجي؛ وفق رشـدية عقالنيـة تجعـل    
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أرجلَنا في الماضي، تسير بتُُؤدة مضمونة إلى الحاضر وعلى الوجه األنفع، وتكون 
  ين األصالة والمعاصرة.  جامعةً ب
من مقتضيات هذا الموضوع أن نقول ما يمكن تطبيقُـه  ـ الضرورة الملحة: 4

على الواقع وهذا هو عمدة كلمتي، فاالفتراضات ال تَبني إالّ األحالم الواهية، وكان 
من الضروري إنزال الخطاب إلى ممكن المكان والزمان والجيل، وجعلـه يتنـاغم   

تّغيير، وبلغة نقدية تُناسب ذلك التّغيير، من معالم باطنيـة وخارجيـة.   ومعطيات ال
وفي هذا المجال ال بد من دراسة الظّاهرة اللغويـة مـن زاويـة أنّهـا موضـوع      
اللسانيات الحديثة؛ بمعنى دراستها لذاتها وفي ذاتها؛ لتسـتجيب آلليـات الخطـاب    

(التّراث) والنص القادم القائم (الجديد) وعلـى   التّجديدي، بمفهوم النّقد للنص المنتج
    ة األخرى كالفلسـفة والتّـاريخ األدبـياستقاء العلوم اإلنساني الفهم الجديد  ومن ثم
   ة عـن الـنصة وخارجيكّل هذا ضمن سياقات داخلي ويتم ،وعلم االجتماع اللغوي

رى بعض القصور اللّغوي سببه كنص منتج يقبل التّفسير المنهجي التّاريخي. وإنّنا ن
الجمود الفكري والمعرفي والتّقني في اللغة كظاهرة لها محتوى وخصوصـيات ال  
تستجيب في بعض أبعادها اللغوية عن هذه المرحلة، وأصبحنا نسـتلف/ نقتـرض/   
نوظّف الكلمات الغربية من مثـل: األنطولوجيـة/ االبسـتيمولوجية/ المناجمنـت/     

الديكور/ البريك فاست/ البراديم... وأمام هذا التّصحر اللغوي ال يمكـن  البريستيج/ 
تعـود   Sapirللعربية أن تستجيب آلليات التّجديد؛ علماً أن نسبية اللغة كما يقـول  

آللياتها ومتحدثيها، وأن تخلّفها عن التّطور يثبت تخلّف متحدثيها. ولهـذا خلصـت   
  الضرورات التّالية:     إلى تبنّي 

ـ ضرورة العمل على تطور بنيات اللغة ضمن استراتيجية علم اللسـانيات  4/1
الحديث إلنتاج متوافقات لغوية معبرة عن راهن مـآالت التّجديـد، ضـمن الفهـم     
السياقي للغة، وربطها بمناهج حديثة تكون معبرة عن المنطق اللغـوي والسـمت   

 النّحوي.ريياق التّطووالس  
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من  وإلى تنزيل واقعي نهجييحتاج إلى تأصيل مـ ضرورة التّجديد: وهذا 4/2
قبل النّخبة العاملة على الشّأن العام، وعليها التّرشيد والتّوجيـه وتحديـد االنتمـاء    

وفق  ص الدينيديد للنّالفهم الس، وتحديد جديدالتّووضع المرجعيات وتوضيح مفهوم 
/ مع الـنص  فاعَلوتَ عامَلمان والمكان واإلنسان الذي تَطه رغم اختالف الزضواب

اس في النّ وافق حاجاتباللون الذي ي / التّراثأي اصطباغ النص ؛في سياقهالتّراث 
ن.واقع معي 

ـ ضرورة التّفريق بين التّجديد والتّغيير، ومن الضروري أن يكون التّجديد 4/2
الذي يهدم كّل الماضي تحت مسمى التّجديد. وهذا ال يكـون إالّ   المضيف ال التّغيير

بالتّجنيد النّخبوي لتحديد معالم الطّريق في التّواصل المبني علـى فهـم الماضـي    
  ومتغيرات الحاضر، والربط بينهما في حلقات متكاملة، وبأشكال مختلفة.

بيـة  ـ ضرورة وضع معالم طريق واضحة، وهـي خُطـى األمـة العر   4/3
واإلسالمية بالنّظر إلى رفْع التّحدي، واإلقرار بالصحوة القوية المتمثّلة في تحقيـق  
القديم/ التّراث على أنّه معطى قديم له صفة الديمومة، وأنّه يصلح للعصر الحاضر. 
وهنا من الضروري تحديد آليات الديمومة والتّواصل في الهوية في معناها الكبير: 

  المية/ عربية إسالمية أمازيغية/ االنتماء والتكتّل/ مقام اللغات الوطنية.عربية إس
ضرورة االحتكام إلى المجال التّداولي اإلسالمي روحاً ومنهجاً، والتّحرر ـ 4/4

فيه ولذاتـه، وتحـديث    تراثنا اإلسالميمن سلطة منهجية غربية؛ تتنافى مع قراءة 
يلها لمواصلة العطاء، واستئناف البناء، والدعوة إلى قـراءات  المنهجية التّراثية وتأه

  .اإلسالمي رس التّراثيرات الدقرة، واستثمارها في مابستيمولوجي 

ـ ضرورة الخروج من التّخندق بين صـفّ تقليـدي/ تقليـداني، وصـف     4/5
 يالتّـراث اإلسـالم  حداثي/ معاصر   والتّحالف الجمعي من أجل الحفـاظ علـى   

بالتّفريق بين ما هو من المقدس (القطع) وما هو من الفُروع والظّنيات واالجتهـاد  
(االجتهاد حسب المعطيات/ حسب األزمنة واألمكنة/ حسب األرضـية المعرفيـة   

  للمجتهد...).  
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واصل يعني ربط الماضي بالحاضر التّ، وواصل ال االنقطاعضرورة التّـ 4/6
نضموعن طريق استيعاب م  وظيفـة  وهضمه وتطـويره التّراث اإلسالمي ؛ ألن

  .  نها في الماضية، ال أن يغلق عليها اآلفاق ويسجأن يفتح آفاقاً جديدة لألمالتّراث 

للتّـراث  ـ ضرورة الخروج من أفكار الخطابـات التّجزيئيـة التّفاضـلية    4/7
اإلسالمي ـع بـين   ، باألخذ بالبعض ورفض البعض. والحال يقول: ال بدمن الجم

المضمون والوسيلة والمنطق، ضمن فكرة تجديد عطاء التّراث، واسـتئناف بنائـه   
  العبرةُ بِعمومِ اللفْظ ال بِخُصوصِ السّببِ".  بمقولة السلف "

، فـإن  الًإلى األجيال المعاصرة ليس سه التّراث اإلسالميإن نقل  ـ الخاتمة: 
 عتبر من أبرز األخطار التي اقترنت بما تـم ة يراثيم التّيد للقحريف المتعمالتّ احتماَل

الحضارة العربية اإلسالمية ضت له الذي تعر قافيفي هذا المجال؛ بسبب الغزو الثّ
وال ترتكز إطالقاً ، ةصل بالحضارة الغربية جديدة تتّم ثقافيى إلى إحالل قيلذي أدوا

الذي يتعلّق بالتّعـايش   تراثنا اإلسالمي. وهنا يجب التّماهي مع ةقافيعلى جذورنا الثّ
المفضي إلى حركية التّاريخ في صورة (لكم ديـنُكم ولـي دينـي/ لسـتَ علـيهم      
بِمسيطر)... ومن هنا ندعو من يهمه األمر إلى قراءة صريحة متبصرة مـن قبـل   

كانـت  المكتوب والشّفاهي كيفما  ميالموروث اإلسالنُخبتنا وعلمائنا ومختصينا في 
والعمل على بناء النّظريات التي تقرأه قراءةً غير تجزيئية وال تفاضـلية.     هطبيعتُ

ومن ثـم  أوالً، فهماً واستيعاباً  التّراث اإلسالميقتل ونلتمس من علمائنا العمل على 
ليجيب عن أسئلة  وثالثاًلحاضر، ا تراثُنا اإلسالميليعيش  ثانياً؛تقديم خُطَط تحيينية 

الخروج من أنفاق الماضي؛ بإدراك  ورابعاًالتّعايش العالمي ضمن معطى التّثاقف، 
ودون التّمـاهي/ اإلفـراط   التّراث اإلسالمي مخارج العصر؛ دون التّجني على هذا 

جـةً  العبودي الذي يجعله يعيش االنعزال واالنكفاء في المجلّدات التي ال تُعطـي نتي 
  وال تُؤكل خبزاً.  
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ما أحوجنا اليوم، ونحن في هذا اللقاء الصوفي؛ للحديث عن آليـات  يباجة: دالـ 
التآلف البيني بخصوص التّربية الروحية في الفكر الصوفي؛ لتكون لنا مرجعية فـي  
مدوناتنا الدراسية، والبحث من خاللها عن سبل تعزيز ثوابت الهوية والقيم الوطنيـة  

ماهي والتّنامي في أطرهـا: التّربويـة+ التّعليميـة+    ضمن العمل على تعزيزها بالتّ
العرفية+ العاداتية+ الهوياتية+ المقدس منها من الثّابت عن المتحول في ظـّل عـالم   
إلغاء الهويات، وإيجاد عالم نمطي يراه البعض قَدراً مقدرا. وكان علينا االنغماس فيه 

اللقـاء الصـوفي العلمـي نـروم مـن       دون فرض الخصوصيات. ومن خالل هذا
 ة التّماهي مع العولمة دون الذّوبان، كيف نكون أبناءين العمل على إبراز كيفيالمختص
عصرنا في مصرنا؛ بالمحافظة على الخُصوصيات، وتعزيز خطاب الكرة األرضـية  
ـ     ضـيفين بصـماتنا العربيسـتفيدين مم ة التي نحن جزء منها، ونكون فيها أعضاء

  اإلسالمية األمازيغية.  
التّربيـة  ز تفكيري في هـذا البحـث حـول    أركّأيها الحضور، أمام هذا الطّرح؛ 
 رات الكثيرة لجميع أبعاد الحيـاة الخوض في المؤثّالروحية في معانيها الكبرى؛ دون 

. فالتّربية تعني التّلقين األخالقـي  ةة واالقتصاديياسية الساإلنسانيالتّربوية في الجوانب 
واألدبي في عمليات التّكيف والتّفاعل بين الفرد ومحيطه في عمليات الحياة بما تحمله 
من ثابت ومتغير؛ ألن التّربية أداة التّغيير، وهذا بهدف إعداد الفرد للحياة الفعالة فـي  

ة على المجتمع، بمراعاة كّل الجوانب التي تجعله عضواً مضيفاً كامالً. إذاً تقوم التّربي

                                                           

ـ الكلمة التي ُألقيت في الملتقى الدولي السابع حول التّصوف (التّربية الروحية وتحديات  ♥
م، تنظيم: وزارة الشّؤون الدينية واألوقاف/ 2019مارس،  20-19العولمة). والية غليزان في 

  مديرية الشّؤون الدينية واألوقاف ووالية غليزان. 
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نقلة نوعية تحسينية في ذات الفرد؛ بوضع آليات نهضوية ضمن الثّوابـت الروحيـة   
  واألخالقية والحضارية، ومتطلّبات المصالح المتغيرة المستقبلية.  

دعوني أكرر ذات الكالم الذي سبق أن ألقيتـه هنـا فـي     ـ التّربية الروحية:1
يزان في السنة الماضية بخصوص ملتقى القيم الروحية، وقد وقع استهاللي بهـذه  غل

 العبارات "إنالتّربية الروحية وسيلة مهمة لتعزيز قيمأنينـة مـن   لم واألمن والطّم الس
خالل دعوات القرآن والسنة لهذه القيأشكال التّ ليا ومحاربة كّلم الععصـب  ف والتّطر

هـا  - فـال مندوحـةَ    .انحراف وتمييع لثوابت الدين وأخالق اإلسالم كّل، والمذهبيأي
لم واألمن م السقيأن تتكثّف مجهوداتنا أفراداً ومؤسسات للَعب دورِ إرساء  - الحضور

وإصـالح الفـرد    ،ينيةة والمبادئ الدوحيم الرسامح من خالل تعزيز وتفعيل القيوالتّ
المساجد والزوايا والمدارس والجمعيات التي تعمل في األسرة ووالمجتمع، من خالل 

الجانـب  وإن تربية الروح هي الفالح من خالل ما تتيحه من صـوفية   .هذا اإلطار
ة  ومن دروس الوعي أوالً، إلى دروس الوعظ فـي بعـض    ،الروحيومقامات سامي

رنا جميعـاً لتـوفير   المقامات ثانياً؛ وهي كلّها كفيلة بسد الكثير من الفجوات، وهذا دو
االطمئنان للفرد والمجتمع. وإنّه ليس من الضروري أن  نستفيض في أمـر معـاني   

 ة العقـل فس وتربية النّوح، وتربية الرة الجسد وتربيتربيالتّربية؛ بقدر ما نقول: إنّها 
الذّكيـة  وهناك تجديدات تربوية تتمثّل في االستجابات للتّحديدات المستقبلية واألساليب 

من أجل التّعامل مع المتغير من مثل التّفجير المعرفي وظهور التّكنولوجيـة الحديثـة   
وسهولة االنتقال واالتّصال، ومختلف التّطورات لمجـاالت الحيـاة التـي أفـرزت     

، أو ما يعـرف بالتّحـديات التـي تواجههـا التّربيـة      ةربويياسة التّالستجديدات في 
عاصرة المة، واالعتراف بـالواقع  الممثّلة في تطلّعات القرن الحادي والعشرين للتربي

المعاصر، وتحدي االنفتاح وتحديات المأسسة، والتّربية األسرية الحديثة... تلكم جملة 
التّحديات التي تواجه التّربية الروحية في محيطنا العربي أمام وضع صعب ال يـرحم  

ضرراً لنكون في هذا المحيط عـاملين علـى العـيش بنفعيـة     فما هو السبيل األقّل 
مستفيد+ مفيد. وهذه أكبر أزمة نواجهها ضمن المعطى المعاصر ويواجهها مسـؤولو  
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النّظم التّربوية؛ حيث سينتج عنها الغزو الفكري والثّقافي والفراغ الروحي واالنجذاب 
لفَسبكة والتّوتَرة، وفَبركَـة العقـل   اللغوي، والهجرة إلى الغرب واالنفتاح على عالم ا

المتخلّف بآليات وسائل االتّصال، وما يصاحب ذلك مـن ارتفـاع األميـة وازديـاد     
  البطالة... فماذا نحن عاملون أمام هذا المتغير العولمي؟  

ظـاهرة تشـهدها    أهـم  العولمـةُ  عدتُ ـ العولمة خصام/ تماهي كلّي/ انخراط:2
اة والتّالحضارة اإلنسانيريخ العالمي ـ  في وقتنا الحاضر، وهي مصب اريخ لمجرى التّ

الذي طالما سارت به سننه ليصل بنا إلى تقدفي مختلـف مجـاالت الحيـاة     م بشري
شابك واالرتباطشديد التّ بطريقة أصبح الوجود اإلنساني   سارها التّـرابط الكـونيوم .

ولوجي اقتصادي ثقافي علمي استهالكي. ومن تحدياتها الكبرى النّموذج في رباط تكن
    ة وكذلك مـع األخـالق؛ علمـاً أنالمصادم العلوم اإلنساني المادي الغربي المعرفي
األخالق لها دور في تحقيق سعادة البشر، وفي صياغة البنيان االجتمـاعي، ويقـول   

 القيمة األخالق(مالك بن نبي):"إنية لها أهمي  تها في الحفاظ على البنـاء االجتمـاعي 
والحضاريإذ تحمي الب ،عطيه قيمـةً وتُ ،كفكّمن التّ نيان االجتماعي   ة فـوق أرضـي

وتُ ،إلى االستمرار في اإلنجاز وتدفع النفَس الحضاريزوده بالمرات التـي هـي   بر
وحياة التّ أسمي من الكسب الماديـ  رف. ومن هنا ندرك سر ة التـي  القيمة األخالقي

بها محمد خص� ؛ةالفضائل الخلقي باعتبارها قوة في تكوين الحضاراتة جوهري ."
جانب إيجابي غير متوحش، وآخر سلبي ملغـي  ومن خالل هذا نرى بأن العولمة لها 

للخصوصيات؛ وسنجد أنفسنا أمام خيارات ثالثة، ومن الضروري أخـذ موقـف، أو   
التزام الوسط الذي يقع فيه االنخراط دون تدمير الهويـة القوميـة/ الوطنيـة، وهـو     

ة في جانبهـا  الموقف الذي يمكن العيش ضمن النّطاق التّربوي، واالستفادة من العولم
التّكنولوجي؛ وهذا بمراعاة شطب بعض التّصرفات المخلّة بسوء األداء عنـد بعـض   
المسلمين، من مثل: التّعصب والتّمذّهب والطّائفية. وكان على التّربية الروحية غرس 
روح العلم والمنطق، وحب الرياضيات، والفكر النّقدي، وحرية الرأي، والتّحرر مـن  

سب الماضي العقيم، والحفاظ على ثرواته الدينية والثّقافية؛ حيث الحياة المعاصرة روا
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تفرض تشريعات جديدة ومناهج حديثة، فهل تكون التّربية الروحيـة ملبيـة لواقـع    
الحال؟ إذاً ليس لدينا منفعة في خلق خصام مع العولمة، وال نـربح إذا تماهينـا دون   

منا إالّ الخيار الثّالث؛ وهو مع دخـول العولمـة بمراعـاة    فرض الذّات، وال يبقى أما
الخُصوصيات/ فرض الذّات؛ بمعنى التّفاعل مع التّراث القومي واللغـوي والمقـدس   
الديني والعرف والعادات التي زكّاها الدين، والحاجات المعاصرة وأن نجعل التّربيـةَ  

ة المحافظة على الوسـطية الروحيـة   المعاصرةَ ثروةَ استثمار في أوالدنا؛ بزرع ثقاف
"إذا وبها يمكن بناء جيل جديد يتماهى مع القديم والحديث، ويقول (المهدي المنجرة): 

أحسنا تربية أطفالنا، وانتقلنا بهم إلى مرحلة م ـ  راهقة سليمة كانـت م باب رحلـة الشّ
كون قـادرا علـى   باب وقتها سـي الشّ يء الكثير، ألنا للشّضج سلسة ال تحتاج منّوالنّ
ؤولياته ة مسل كافّتحماب فإذا كان الشّ ؛فع على المجتمعه بالنّفاته فيعود ذلك كلّوتصر

 الواقي ور، والسالمانع ة ستكون له الجدارربيهذه التّ فإن ؛سليمةً ةًإسالمي قد نشأ نشأةً
  .  من الوقوع في الخطأ أو المحظور"

إنّـه  ـ دورنا المعاصر في المزج بين وسطية التّربية والعولمة غير المتوحشّة: 
من الضروري أن تكون لنا نقلة حديثة في مجال التّربية الحديثة؛ ألن أوالدنا خلقـوا  
لجيل غير جيلنا ولزمان غير زماننا؛ فعلينا مرافقتَهم مرافقةً نفعيةً من خالل اإلعـداد  

ي من الطّفولة، وال يتأتّى هذا إالّ بجهودنا جميعاً، وبخاصة المشـايخ  التّربوي الروح
واألئمة والمعلّمين، فعليهم يقع التّأطير التّربوي الذي يبدأ من تثبيـت حـب القـرآن    
والحديث الشّريف، وسبل الطّاعة واالحترام وخصال تبادل المنافع بالخير، وقضـاء  

ذلك من خُصوصيات يمكن تلخيصها في النّقـاط  المصالح المرسلة بالرضا، وما يتبع 
  التّالية:  

ـ كلّنا مسؤولون عن الجانب الروحي الذي يجب التّعاون على بنائه في أوالدنـا  
  وهو القاعدة التي تُمكّن أوالدنا العيشَ في عالم العصر بخُصوصيات المصر؛
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ـ ة: ـ ضرورة غرس مبادئ التّربية الروحية على قواعدها المعروف ج فـي  درالتّ
ر علـى المنهـاج   بر في السـي والص ،قة باهللاوالثّ ،اتباع منهج القرآن الكريمو ةربيالتّ
؛� الك لرسول اهللالس  

  ـ غرس مبادئ الشّخصية المتوازنة الوسطية؛ بال تقصير وال شطط وال غلّو؛  
إظهار فعلي تطبيقي لنماذج أخالقية لالتباع في: حب العلم+ إتيـان العبـادة+   ـ 

البذل+ الصدق+ السماحة+ التّواضع+ الفتوة+ التّرفّع+ الطّاعة+ العمـل+ التُّـُؤدة+   
 الرفق+ االقتصاد؛   

ـ  علـى   واـ تدريسهم للمواد التي تقيهم من شطط الذّوبان، وكان عليهم أن يكون
  عزيز دينهم ولغة الدين ولغة األجداد، في ثابت من المقدس الذي ال يناقش؛دراية بت

    ـ عدم الدعوة إلى االنعزال؛
  التّوجيه في اختيار األصحاب.  ـ 
إن العولمة واقع ال مفر منه، فالعالم قرية، فال يجب أن ننعزل بـدعوى   :خاتمة 

الخصوصية وال ننظر إليها على أنّها فخّ مخادع، ولكن علينا أن نتماهى فيها بمراعاة 
خصوصياتنا التي تبدأ بالتّربية الواعية المعتمدة على جذورنا الماضية؛ والمتجذّرة في 

؛ باعتماد القرآن والسنة، وما تركه سلفنا الصـالح مـن متـون    حضارتنا ومرجعياتنا
  علمية صالحة لتتكيف ومعطيات الحاضر.  

 جتمعنا يحتاج حديث في اإلصالح والتّإنإلى جهـود كبيـرة تتجـاوز األطـر     م
منهـا إذا   ة ال بـد خول في عصر الحداثة الذي هو حاجة ضرورياكدة للدة الرقليديالتّ
ردنا أن نتقدم في مضمار العلم والتّكنولوجية وتحديث المجتمع الذي يبدأ من البيـت  أ

ومن الكتّاب والمدرسة. وأما رفض العولمة يعني رفض لجوهر الحداثـة، ولقيمهـا   
التّنويرية والعقالنية ورفض للتّقدم والمساواة االجتماعية. ولذا فإن التّربيـة الروحيـة   

دخول عصر الحداثة من أجل أوالدنا، والتّماهي فيها بالخُصوصيات، وهو تتطلّب منّا 
ما يخـرج مـن   ورب ،شاًهممخيار ال رجعةَ فيه، ومن يتخلّف يفوته القطار، ويصبح 

حديث ستدخل المجتمعات ليس من أبوابهـا  غيير واإلصالح والتّرياح التّ ألن ؛اريخالتّ
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ما من أوسع أبوابها وتصة، وإنّالخلفيفكيـر  مارسة لتغيير نمط الحياة وطرائق التّبح م
اً أو كرهاً، لوك بما ينسجم وروح العصروالعمل والسين  اليوبالتّ حبسـتعدسنكون م ،

وثـورة   ،تفرضـها العولمـةُ  فرضـتها و يات التي حدواجهة التّتكوين القدرة على مل
المعلومات اإللكترونيوالعال يطرة على الوجودة والس الوطني،وتحويل اإلمكانـات   مي

المتاحة إلى قوة ديناميكيحكّتستطيع التّ ؛بدعةة مالمعاصرة دةم بآلياتها المتعد ؛ علماً أن
وإعـادة   ،شاركة وتفاعل وإنتاجما هي موإنّ ؛ماءوال تنزل علينا من الس ،وهماًليست 

ـ التّربيـة و  مارسـة يقوم على موكّل ذلك  ؛وتنوير وإبداع ،نتاجإ ـ ة والتّالحري ة عددي
والعدالة االجتماعير فرصاً أكبر وأوسـع لتحقيـق سـعادة    مكن أن توفّة التي من الم

وهذا ليس من المستحيالت التي ال تأتي، بل تأتي عن طريق غرس التّربيـة   .اإلنسان
 الروحية في جانبيها: الروحي والمادي، والمزج بينهما بسلسلة من التّداخالت؛ فما هو
للروح للروح، وما هو للبدن للبدن، فال رهبانية في اإلسالم، وال إسراف فـي متعـة   

نـا  نطقْ قتنا لقوٍلمن ال يوألل، نا من الزمن يعصأ ؛اهللا تعالى في الختاماألنام. وأسأل 
ينـين  عنـا مـن الم  ن يجعلَأتعـاً للشـيطان، و  رنا معمارأيجعل  أالّو ،هبه، ولم نفعلْ

�إنّه سميع مجيب.   هتدين الى سبيلهوالم ،جاهدين فيهالمو �
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�ˆèˆÃi�»�^â…æ�æ�ífléÊ^ÏflnÖ]�l^Šfl‰ö¹]æ�ífléÛ×ÃÖ]æ�íflèçÇ×Ö]�ÄÚ^�]
flêe†ÃÖ]�á^Š×Ö]�Ù^ÛÃj‰]♥♥♥♥  

Iíflée†ÃÖ^e�šçãflßÖ]�Åæ†�Ú�|]�Î]I� �

إن الحديث عن المجامع العلمية واللغوية والمؤسسات ذات العالقـة  يباجة: دالـ 
بتطوير اللغة العربية حديث طويل ويحتاج إلى نظرة شـاملة لمعطياتهـا الراهنـة    
وآفاقها المستقبلية من حيث الراهن والمأمول، من حيث ما توفّر لها من اإلمكانيات 

يض في خصوصياتها الكبرى تمشياً وما أنجزته من ملموسات. ولهذا رأيت أن أستف
والمنهجية المطلوبة من حيث الوصف والتحليل واقتراح البدائل. دون العودة إلـى  
التّأريخ الذي ال يمتّ للموضوع بصلّة، وكان علي التركيز علـى سـبل التعزيـز    
والنّهوض، وذلك ما بصرت به من خالل تقديم مشروع النّهوض وآمل أن يكون له 

  و يكون له صدى الرجع من قبل المعنيين.   القبول، أ
عام وتزيد مرت على تأسيس هذه المجامع، مئة عـام   )100مقدمة: مئة (الـ 

والحديث عن البدائل العربية المناسبة للمصطلحات األجنبية، مئة عـام والحـديث   
مئـة  وفقهاء المجمع يفتون دون رجع الصدى،  ، مئة عـام نفسه عن الهوية اللغوية

ة وجعلها وافيـةً بمطالـب اآلداب والعلـوم     عامر عن سالمة العربيوالحديث يتكر
والفنّون ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة ووضع المصطلحات العلميـة والتّقنيـة   

والكالم ذاته عن استصدار  مئة عامودراستها وفق منهج محدد، والسعي لتوحيدها، 
 مئة عـام المتخصصة والموسوعات والمعجم التّاريخي المعاجم الكبرى والدوريات 

والكالم عن عظمة العربيـة   مئة عامواألعضاء يتناسلون وفي أجسامهم يتثاقلون، 
والمرافعـات   مئة عامالتي نقلت إلى الغرب علوماً ضخمة أفادوا منها في لغاتهم، 

                                                           
 . الجلفـة )حول (اللسان العربي بين الواقع والمـأمول  ألقيت المحاضرة في الملتقى الوطنيـ  ♥

للتّدريب وأعداد بـرامج التّكـوين للهيـآت العموميـة      أكاديمية حلول الدوليةبلدية حاسي بحبح، 
 م.2019مارس  24-23بتاريخ  والخاصة واالتّصال،
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مئـة  ية العالميـة،  عن االنتقال من تحقيق المخطوطات إلى مواكبة التّطورات العلم
ونحن نحتفي الونحن نحلم ب عام ة، مئة عامة التي تحّل قضايانا اللغويفتوحات التّقني

مئـة  مرت فماذا أنتجت؟  مئة عامباألعياد الماسية والذّهبية للمجامع والمؤسسات   
 سات تعيش مع الجديد؟عامويأتي الجديد، فهل المجامع والمؤس  

أن كثرة المجامع والمؤسسات الثّقافية لهـا غايـات علميـة     من بدهيات األمور
اللغـة فـي   تطوير شؤون تعمل على المصطلح، ووضع ببحثية وتعني في أصلها 

عوب لنقل وليها الشّمظاهر العناية التي تُكما تعكس  ةجميع مجاالت المعرفة اإلنساني
علـى  شجيع تّالم وقدوالتّهضة لتحقيق النّ ؛العلوم والمعارف والحضارات إلى لغاتها

. كما تعني كثرة المجامع والمؤسسـات الثّقافيـة كثـرة الروافـد     أليفاإلبداع والتّ
المنتجة، والتّنافس المثمر، كما تعني كثرة المجامع والمؤسسـات تقـديم الحلـول    
النّوعية بفعل ذلك التّنافس... وفي ذات الوقت قد تعني الكثرة التّضارب والتّجـاذب  
والغوغائية دون نتيجة، وربما هذه األخيرة تعني كثرة مجامعنا اللغويـة العربيـة   
ومؤسساتنا في الوطن العربي، والتي أضاعت دم العربية بين الكثرة والتّقاعس، بين 
الكثرة وعدم الفعالية، بين الكثرة وسوء توزيع المهام، بين الكثرة وغيـاب التّفعيـل   

  المادي، بين الكثرة وسوء التّنسيق.  بين الكثرة والشُّح 
عواصمنا العربية كثيرة، ومؤسساتنا عديدة، وبيوتات لغتنا متعددة؛ فمـن بيـت   
الحكمة بعاصمة المأمون، إلى بيت الحكمة في القيروان زمـن إبـراهيم األصـغر    
األغلبي، وإلى دار الحكمة في القاهرة زمن الحاكم بأمر اهللا، وإلـى المحاضـرات   

ناظرات في الفردوس المفقود، وإلى الصالونات األدبية في العهد الفاطمي فـي  والم
مصر المعز، وإلى أقسام اللغة العربية أيام استقالل الدول العربية. وقبـل وجـود   
    سية للمجامع حصلت البنيات األولى في تأسـيس المجمـع اللغـوييغة المؤسالص

تب في القاهرة، والمجمع العلمي بلبنـان.  للوضع والتّعريب بمصر، ومجمع دار الك
ية؛ فشهدنا المجمع العلمي العربي الذي تحول پوجاء عصر المجامع بالصيغة األور

إلى مجمع اللغة العربية بدمشق، ومن ثم ميالد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وإلـى  
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وية، وإلى مجمـع اللغـة   المجمع العلمي العراقي، وإلى اتّحاد المجامع العلمية واللغ
العربية األردني، وإلى مجمع اللغة العربية السـوداني، ومجمـع اللغـة العربيـة     
الفلسطيني، وإلى األكاديمية الملكية المغربية، وإلى المجمع الجزائري للغة العربيـة  

بيت وإلى المجلس األعلى للغة العربية بالجزائر، وإلى مجمع طرابلس بليبيا، وإلى 
   ة بالشّارقة، وإلى مجلس اللسـان العربـيالحكمة بتونس، وإلى مجمع اللغة العربي

، دون الحديث عن مشـاريع  ةبكة العالميمجمع اللغة العربية على الشّبموريتانيا، و
مجمعية قادمة في: عمان+ السعودية+ المغرب، بله الحديثَ عن مؤسسات من مثل: 

+ ACATAPمركز العربي للتّرجمة والتّأليف والنّشـر/  مكتب تنسيق التّعريب+ ال
+ منظّمـة  ALECSOمعهد الدراسات واألبحاث للتّعريـب+ منظّمـة األلكسـو/    

+ مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغـة  ASISCO/ األسيسكو
مراكـز  العربية+ معاهد للتّرجمة+ معاهد التّعريب+ المراكز البحثيـة اللغويـة+   

التّحقيق+ مؤسسات الموسوعات+ المراصد اللغوية العربية+ البنوك المصـطلحية+  
البنوك الشّجرية الصرفية والنّحوية+ وإلى منظّمات المجتمع المـدني مـن مثـل:    
جمعيات حماية اللغة العربية في (اإلمارات، مصر، الجزائر، لبنان، تونس، جمعية 

ة بمصر... ويمكن اإلشارة لسان العرب بمصر)+ جمعية تعريب العلوم والتّكنولوجي
إلى بعض االتّحادات/ الروابط القوية ذات التّأثير األدبي والعلمـي خـارج الـدول    
العربية من مثل: اتّحاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا+ رابطـة أسـاتذة اللغـة    

لديني بوزارة التّربية الوطنية التّركيـة+  العربية بباكستان+ المديرية العامة للتّعليم ا
  ة للتّعليم العربـية في تشاد+ اإلدارة العامسات دعم اللغة العربيلمؤس االتّحاد العام
اإلسالمي في وزارة التّربية الوطنية بجزر القُمر+ جمعية اللغة العربية بماليزيـا+  

في نيجيريا+ اتّحاد أسـاتذة علمـاء اللغـة    الجمعية األكاديمية للغة العربية وآدابها 
العربية لعموم الهند+ الرابطة األمريكية ألساتذة العربية بأمريكا... ولكن في كـّل  

 خْفي  كثرة األعداد، وإنّما العبرةُفي ليست  العبرةَهذا نرى أنرجـات.  النّتائج والم
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للغة العربية؟ وماذا تُخطّـط   -على كثرتها-ت هذه المجامع والمؤسسات ماذا قدمف
  اللغوية في الراهن وفي المستقبل؟  للنّهضة هذه المؤسسات 

ال ننكر أن هذه المجـامع  ـ كثرة المجامع والمؤسسات دليل قوة أم ضعف: 1
ها، وال لها أفضال كثيرة وكبيرة على خدمة العربية من خالل برامجهـا ومشـاريع  

تعني هذه الكثرة السلبية الدائمة، بل هناك بعض مسارات التّنسيق والتّكامـل بينهـا   
رغم بعض االنعكاسات التي لم تجعلها تفي بالمطلوب. ويكفي أن نعلم أن األهداف 

  التي تأسست كانت علمية بحتة، وتجمعها المعالم العلمية التّالية:
ربية، وجعلها وافية بمطالـب العلـوم واآلداب   / المحافظة على سالمة الع1/1

  والفنّون، ومالئمةً لحاجات الحياة المتطورة.
  ـ وضع معجم تاريخي للغة العربية، ونشر أبحاث دقيقة في الموضوع.2/ 1
ـ النّظر في أصول العربيـة وأسـاليبها؛ الختيـار مـا يوسـع أقيسـتها       1/3

  وييسر إمالءها وكتابتها. وضوابطها، ويبسط تعليم نحوها وصرفها،
ـ دراسة المصطلحات العلمية األدبية والفنية والحضارية، وكذلك دراسـة  4/ 1

  األعالم األجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلّمين بالعربية.
  ـ بحث كّل ما له شأن في تطوير اللغة العربية، والعمل على نشرها.1/5
1/6 رِد المجمعابقة.ـ بحث ما يمن موضوعات تتّصل بأغراضه الس  

ومن خالل هذا، ال يجب تغييب ما قدمته هذه المجامع والمؤسسات من إيجابيات 
وأعمال معتبرة، ومن مشاريع مهمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نضع منتوجها 

لـك  في كفّة الميزان ونضع الكتلة المادية في الكفّة الثّانية لذات الميزان، ونقـيس ذ 
بالمدة الزمانية التي بدأت تشتغل في مختلف أعمالها، ونخلص إلى النّتيجـة. ومـن   
ذلك يمكن أن نخضعها آلليات النّقد الواقعي  وال شك أنّنا نصل إلى تقـديم أفكـار   
تعمل على التّغيير اإليجابي لمنظومة هذه المجامع والمؤسسات التي ُأوجِـدت مـن   

، ومن أجل أن تنال العربية موقعاً وطنياً بامتيـاز. فـإذا   أجل تقديم الحلول اللغوية
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كانت كذلك؛ فذلك المبتغى، وإن لم يحصل ذلك؛ علينا البحث عن آليـات التّفعيـل   
  الجديدة التي تقدم الحلول بنوع الصعوبات.

ليس من السهل ـ هل تعني كثرة المجامع والمؤسسات أن العربية في خطر؟ 2
ية ليست على ما يرام، ولكنّنا نرى بعض مالمح الخطر ظاهرةً في الجزم بأن العرب

غياب تطبيق القوانين والتّشريعات التي تحمي العربية، وفي زحف األنظمة اللسانية 
فـي   المعاصر باللسان العربي تراجع اإلنتاج العلميالتي تُهدد األمن اللغوي، وفي 

وفي تراجع  .ة المختلفةالحقول المعرفيالوعي بناء الـذات بة وبعالقات اللغة بالهوي 
... وكلّها تثبط العزيمة، ولكنّها ةوحدة األمفي ، والترابط االجتماعيفي ، والوطنية

 ة كلغة ليست في خطرال تثنيها عن العمل والقول بأنـة تتبختـر   العربيالعربي إن .
 أهلَها وناطقيها في خطـر ولكن وتنال مساحات واسعة يوميا وفي مختلف القارات، 

فال هم مع لغتهم، وال هم من اللغات األجنبية. ومن ابتعد عن لغته ابتعد عن هويته 
ألن اللغة هي العامل األساس في الهوية ونعطيكم مثاالً: إن النّاطق/ المـدافع عـن   

ـ     ال لـه:  العربية يقال له: عربي/ معرب. بينما المدافع عـن جغرافيـة بلـد ال يق
 ...فرنسي /دافع عن تاريخ بلد ما، ال يقال له: تونسيالم كما أن .ألماني :جزائري
بل من المحبذين أو من المعجبين. ولهذا فاللغة عامل حاسم في مسألة الهوية وهـي  
التي تصل الماضي بالحاضر، وجيل الحاضر بجيل الماضي وهـذا ال يحقّقـه إالّ   

خاطب بين أفراد المجتمـع  في التّذي يأتي عن طريق التّواصل االعتزاز اللغوي ال
بلغة موحدة وعدم التّواصل بلغة موحدة مشتركة يفتح باب النّكـران للتّـاريخ    ةكافّ

مـن   ال يمكن أن ترتقي األمم وتبـدع إالّ وإنّه الوطني، ويؤدي إلى العيش سبهلَالً. 
وهي الحال اليوم في كبـرى دول العـالم    ،واالعتزاز بها خالل استخدام لغتهم األم

تعليم الطب فـي  . وإن ينحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وروسيا والصكالواليات المتّ
ألمانيا هي باأللمانية، وبالرغم من ذلك نجد التّفوق الصحي في ألمانيا، ولغة تعلـيم  

لهندسي الكبيـر لليابـانيين   الهندسة في اليابان هي اليابانية، ورغم ذلك نجد التّفوق ا
وكذلك الطب في فرنسا وروسيا، وغير ذلك من الدول المسماة بالعمالقـة الثّمانيـة   
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8G  22والكبار االثنتين والعشرين G  نة بلغاتهمقون في اختصاصات معيفهم يتفو
القطب، وليس باللغات األجنبية التي ينظرون من خاللها إالّ لما تضيفه للغاتهم كلغة 

  إفادة وليست لغات هوية.
ال ننكـر أن أصـل    ـ مكانة اللغة العربية في المجامع اللغوية والمؤسسات:3

لى تطوير اللغة العربية، واالعتـزاز  تأسيس هذه المجامع والمؤسسات هو العمل ع
بها، وتقديمها للمتعلّم وللمستعمل سهلةً بسيطةً تُلبي كلَّ احتياجاته الضرورية، وهذا 

. المعاصـر القديم و الفكر اإلنساني حصيلةَ تها لتستوعبتنميعن طريق العمل على 
بـة  واكم لجهود من أجل إغناء العربيـة وجعلهـا  وكان كّل ذلك عن طريق بذل ا

ووضع تطلّبات العصرلم ،المتحقيقًـا لسـالمة   ؛ ة وألفاظ الحضارةصطلحات العلمي
عريب بوصـفهما  والتّ، واألخذ بالتّرجمة ووحدة الفهم واإلفهام في لغة العلم ،المنهج

ة في زيادة ثروتها وتنمين من روافد اللغة العربية طاقاتها التّرافديوما يتبع ةعبيري ،
، وإحيـاء التّـراث العربـي    تعليم اللغة العربيـة ، وتيسير المعاجمذلك من وضع 

المخطوط، وبعثه دراسة وتحقيقاً. وهذه كلّها هي أفكار علقت بالمؤسسين في تلـك  
األرضيات التي ُأعدت ورقياً لتكون محّل تطبيق، وهذا كـذلك يـدخل فـي بـاب     

االعتزاز اللغوي.  
يد لها أن تكون محلَّ تطبيق على الواقع العربي وخـارج الـدول   هي أفكار ُأر

العربية؛ لتكون اللغة العربية متبوعةً بدينها الذي نال القارات الخمس، وهو ينتشـر  
بين ساكنة العالم، فهل العربية يمكن أن ينطبق عليها مقولة (ما ال يتم به الواجـب  

ب= اللغة العربية= إذاً العربيـة هـي   القرآن بلغة العرب= لسان العرفهو واجب) 
ولكن هل تحقّقت تلك األسس التي كانت مخطّطة لموقع اللغة العربية فـي   واجبة)

خريطة تلك المجامع والمؤسسات؟ هل وقع الربطُ بين األمل والطموح وبين ما هو 
على أرض الواقع؟ وهل تقاعست هذه المؤسسات عن أداء دورها في تحقيق تلـك  

طيطات؟ وإذا حقّقت بعض األجزاء من مشاريعها فَلم لم تستكمِل البـاقي؟ إالم  التّخ
يعود التّجاذب بين أطراف هذه المجامع والمؤسسات التي تُالحق بنقود كبيرة عـن  
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تقاعس أداء واجباتها؟ أين الخلل في كّل معطيات عمليات هذه المجامع والمؤسسات 
يبة أجره وهي ال تخدم واقعه اللغوي؟ فإذا حصل التي ينفق عليها المواطن من ضر

العجز في هذه المؤسسات، أليس من األحرى تدارسه، والعمل على وضع الحلـول  
لتجاوز الصعوبات؟ أو أليس من األجدى أن تُغلق بعض هذه المؤسسات ونسـتفيد  

  من أموالها، أو تذهب تلك األموال حيث تُفيد؟
دمتها هذه المجامع اللغوية العربيـة والمؤسسـات   ـ الخدمات العلمية التي ق4

 :لقد قامت هذه المجامع لغايات واضحة من مثل حمايـة اللغـة   في الوطن العربي
العربية، والحفاظ عليها وتنمية معجمها وثروتها اللفظيـة، واالرتقـاء بمسـتويات    

. ولهذا ال ننكـر  عالقاتها بمجهودات األعضاء في تحريك آليات التّنفيذ والتّطبيق..
أن هذه المجامع قد غيرت وطورت من محتوى العربية  وذهبت بـه بعيـداً، بـل    
قدمت خطوات في تعليم العربية وتيسير نحوها، وأنتجت معاجمها، وقدمت مشاريع 
كبرى  وموسوعات شتّى، وأقامت ملتقيات عدة، وأنجزت قواميس موحـدة لكـّل   

دة أوجه. ال ننكر بعض المجـامع والمؤسسـات لهـا    العلوم وأفادت العربية من ع
مبادرات فذّة في إنشاء إذاعات لغوية، والمبادرة بتكوين مجموعات مـن مريـدي   
العربية من جميع الفئات العمرية لتصحيح األخطاء اللغوية، وإنشاء أكاديميات أدبية 

مسؤولين بخصـوص  تعتني بأدب األطفال، وتأسيس الصالونات األدبية، ومخاطبة ال
إيالء العربية مكانتها كلغة أم يجب أن يكون لها االعتزاز والمقام العلي، والسـهر  
على كتابة الالفتات كتابة صحيحة، والتّدخّل لدى الوزارات فـي حسـن اسـتخدم    
العربية في وثائقها اإلدارية، والمقام العلمي لبعض المجالت الصادرة عن المجامع 

وبعضـها   Scopusبكات الكبرى من مثل: المنهـل/ المنظومـة/   وموقعها في الشّ
أحرزت معامل التأثير الجيد، أضف إلى ذلك تلك المبـادرات بخصـوص قـوانين    

... ويكفي أن حماية اللغة العربية التي نرى بعضها يتجسد في بعض البالد العربية
نطالع مختلف نشاطاتها لنرى ذلك الزخم العلمي العالمي الـذي نفتخـر بـه فـي     

  منجزات بعض المجامع والمؤسسات مثل الحصول على الجوائز العالمية.  
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والشّيء الذي أريد الوقوفَ عنده هي تلك المشاريع الكبرى المنجزة والتي فـي  
ن مثل: الرصيد اللغوي الوظيفي+ الرصيد طريق اإلنجاز فتطالعنا تلك المشاريع م

اللغوي العربي+ المعجم التّاريخي في طبعتين: معجم قطـر التّـاريخي/ المعجـم    
التّاريخي التّحاد المجامع اللغوية+ المعجم الكبير+ الموسوعات الكبـرى+ المحلّـل   

لذّخائر اللغوية+ الصرفي+ المحلّل النّحوي+ المدقّق اللغوي+ مكانز المصطلحات+ ا
المكانز اللغوية+ دوائر المعارف+ المعجم الكبير+ المدونات الضخمة لكثيـر مـن   
الباحثين+ المكتبات الرقمية+ الـذّخيرة اللغويـة العربيـة+ المكتبـات الرقميـة+      
الموسوعات الرقمية الشّعرية+ المنصات اللغوية الحديثة... وكلّهـا مـن منتـوج    

و المؤسسات، ومن األبحاث المشتركة لفرق البحـوث التـي تعمـل دون    المعاجم أ
هوادة للحاق بالركب. ولكن هل هذا كاف؟ يبدو لي ليس كافياً، وهناك مـن يـرى   
بأنّنا نفتخر فلقد حقّقنا الكثير من المطلوب قد يكون ذلك مـن الصـواب المغطّـى    

وأنّنا حقّقنـا مـا لـم يحقّقـه      بحسن الكالم، ومع ذلك ال نركن إلى السكينة والنّوم،
اآلخرون، أو ما لم يحقّقه السلف وسيكون هذا من الديماغوجية العمياء التي ال تقدم 
إالّ الرداءة؛ فإذا تمعنا في األمر نجد أنّنا ترهلنا في أعمالنا وأصـبحنا نـدور فـي    

ت، وأن أجدادنا الماضي وال نالحق العصر، بل ابتَعد عنّا الغربيون مسافات ومسافا
حقّقوا المعجزات بوسائل تقليدية، ومع ذلك لهم حسن السبق. وهي الحقيقـة التـي   
تجرح أحياناً، ولكن ليس عقدة وال هي تتركنا دون النّهـوض، وعلينـا اسـتغالل    

     الفرص للنّهوض ما دامت األسباب متوفّرة وثابتة.    

بالفعـل وجـدت هـذه    : ـ المضايقات التي تُعانيها المجـامع والمؤسسـات  5
  ،ومـادي ة، وهي بحاجة إلى دعم معنويسات لخدمة المواطنة اللغويفمـن  المؤس"

ه المهرغلال ي ولذلك نرى بعضاَ من هذه المجامع شبه فارغة مـن  طلب الحسناء "
العمل، بل إن بعضها معطّل منذ التّنصيب فهو مجمع على الورق فقط. مجمع دون 

غلق؛ وتكون الفائدة أفضل  أعضاء، مجمع إداريغير منتج، مجمع كان األجدر أن ي
بكثير وأنفع للدولة من وجود إداريين يستهلكون الكهرباء والوقود والورق والجرائد 
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والتّنقالت والسفريات وتمثيل المجمع شكلياً ال علمياً. وبعض المجامع والمؤسسات 
ألنّها تعمل على التّعطيل ووضع الممهـالت  تعمل بِتُُؤدة سلْحفاتية ال حاجة لنا بها؛ 

إلى أجل غير واضح، وبعضها تنتج؛ ولكن قد ينظر إليها نظرة سواء، وتلك هـي  
المصيبة، بل المصيبة أعظم أن بعض الدول تُعطـي ذات الكتلـة الماديـة لكـّل     
المؤسسات دون النّظر في منتوجها، وال تفرق بين مؤسسة عاملة، ومؤسسة شـبه  

لة، فالموازنة واحدة ُأعدت بشكل نمطي ال تتغير. ومـع كـّل هـذا، هنـاك     عاط
مضايقات حقيقية، وقد بصرت بمجموعة منها أضـعها أمـام مـن يهمـه األمـر      

  وهاكموها:  
5/1التّظَـ ع م المجامع التي تُواجه سات حدياتهـا، ومنهـا    والمؤسفـي عمل

سـات  ما فـي المؤس حي الحياة المختلفة، وال سيمحاولةُ إزاحة اللغة العربية من منا
  .ةعليميالتّ

ــ حاجتها إلى الدعم المعنوي والمادي من الحكومات والشّركات، فـال  2/ 5
  يأتيها إالّ الجزء اليسير؛ ويذهب الكثير من اليسير إلى األجور.  

5/3مع الحكومات لتنفيذ قراراتها العلمي ـة  ـ حاجتها إلى جهاز تنفيذية واللغوي
.وتمكينها في المحيط العام  

ـ قصور المجتمع المدني والمنتخبين عن تحريك آليات هذه المؤسسات عن 5/4
.ياسيطريق الحثّ في كّل اللقاءات، وتحريك آلية القرار الس  

ـ سكوت اإلعالم عن الوضع اللغوي والثّقافي، والرضا بما هـو موجـود   5/5
اب الصحافي النّاقد لتحريك آليـات المجـامع والمؤسسـات    وعدم تفعيل آلية الخط

  الثّقافية.  
ـ عمل بعض المجامع والمؤسسات بنظام الـورق وطـول االجتماعـات    5/6

وتشكيل اللجان للجان وطغيان الروتين، والتّقليل مـن اعتمـاد الوسـائل الحديثـة     
  والرقمنة في أعمالها وفي بياناتها وفي تواصلها.  
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التّفاعل بين أعضاء المجامع والمحيط العام، فهم في أبراج بعيـدة   ـ غياب5/7
.رات لغة اإلعالم، واالستعمال العفويوعن متغي ،العفوي عن االستعمال اللغوي  

ـ نقص التّخطيط والتّنسيق بين هذه المؤسسات، ودون وجـود قـانون أو   5/8
ا على المجامع أو المؤسسات وثيقة تعمل على تحديد تنسيق المهام البينية، وتوزيعه
.المخبري وكّل يخدم اآلخر في صورة العمل الجماعي  

ـ نقص العمل بالمشاريع الكبرى، وإن وجِد بعضـها فهـي بطيئـة فـي     5/9
منجزاتها، وال تالحق الحداثة في المنتوج، وال في الصناعة اآللية الحديثة، وتبقـى  

ـ  دد، وتمـوت المشـاريع مـع تغيـر     المشاريع تُراوح مكانها إلى غير تاريخ مح
  المسؤول.  

ـ إقصاء العربية من العلوم، وهو أخطر مضايقة، فـال يمكـن أن تقـع    5/10
التّنمية المستديمة باللغات األجنبية، وهي تبعية لغويـة خطيـرة؛ وتعنـي تبعيـة     

كـون إالّ  ، والتّقنية ال تيادةة يضمن السقنيالتّاقتصادية، والقياس المعاصر من يملك 
  بلغة األمة، ولغة األمة هي التي تضمن سالمة المجتمع.    

ة هـو  ة، وأن تعلم اللغات األجنبياللغة العربية لغة أدبي شيوع ثقافة أنـ 5/11
بيل للتّالسةرقي والمكانة العلمي.  

وتحسين ظـروفهم   ،االهتمام بتطوير كفاءة مدرسي اللغة العربيةـ عدم 5/12
ة والوظيفيالمهنية أدى كّل ذلك إلـى  واالهتمام  ى إلى غياب الوعيوالتّشجيع، وأد

ع مسـتوياتها  تنـو ، وحدثت انشـقاقات فـي   المعرفة باللغة العربيةتعميق تسطيح 
  .وأشكالها

دورهـا ومكانـة   ز يعز قرار سياسيـ حاجة المجامع والمؤسسات إلى 5/13
  في المزيد من نيل المقامات.  ، ويعطي لها دفعاً ها، ويحمي وجودالعربية

إنّه من الواجب علـى  ضرورة النّهوض بالمجامع وبالمؤسسات الثّقافية: ـ 6
مؤسسـات الثّقافيـة، وبخاصـة    الدول العربية والحكومات أن تعضد المجـامع وال 

المؤسسات التّعليمية وفي مقدمتها المدارس والكليات والمعاهد والجامعات، لتضطلع 
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بدورها المستقبلي من خالل رؤية استراتيجية طموحة؛ تروم إلى إعداد جيل متمسك 
ة بالتّركيز على االعتزاز بلغته العربية والثّقافية والحضارية واللغـات  بهويته الديني

فمجد اللغة الوطنية، وهذا عمل يبدأ بناؤه من األسرة والكتّاب والجامعة والمجامع، 
بل من الضروري أن يقع االلتزام باالعتزاز باللغة العربية والتّـراث   بمجد أهلها،

  قوالً وفعالً. ومن ثـم ة يلتزم به الجميع؛ وهو جزء أصيل من الحياة اليوميالعربي
بطريقـة تبعيضـية   ه المجامع والمؤسسات أن تُفعـل المعطيـات التّاليـة    على هذ

  ، وهذا عن طريق:  وبالنّفعية العلمية وبسياسة القوة النّاعمة
ـ البحث عن استصدار القرار السياسي في تفعيل العربيـة فـي المؤسسـات    

  العلمية؛  
التّجاذبـات   ـ وضع استراتيجيات تدعيم المؤسسـات، والحـد مـن مخلفـات    

  السياساوية؛
  ـ االهتمام بدور المؤسسات التّجارية في نشر العربية؛

  ـ دعم دور التّنسيق بين المؤسسات الدعوية اللغوية في العالم؛  
  ـ معاضدة دور الزوايا في تفعيل الحركة اللغوية؛

  ـ تفعيل الفهرس العربي الموحد (منصة معرفية لنشر العربية)؛
حريك دور السفارات العربية والملحقات الثّقافية في غير الـدول النّاطقـة   ـ ت

  بالعربية لتدريس العربية للراغبين في تعلّم العربية؛
ـ دعم دور المكتبات العمومية والخاصة، وإخراجها من الدوام اإلداري الملزم 

  بوقت العمل المحدد في الوظيفة العمومية؛
  مبادرات ذات العالقة بتكوين المؤسسات والمجامع االفتراضية؛ـ تشجيع ال

ـ استغالل المواقع والشّبكات العالمية لتكوين فرق تعمل على تطوير العربيـة  
  بطريقة تفاعلية؛

  ـ تكوين المنصات القاعدية لبنيات اللغة العربية؛
  ي لتعليم اللغات؛پـ االستفادة من اإلطار المرجعي األور
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  ية للتّربية؛پتعزيز مجاالت شبكة السمت العربية األور ـ
  ـ تحيين الرصيد اللغوي الوظيفي+ الرصيد اللغوي العربي؛
  ـ خوض ميدان لغة الشّباب في وسائل التّواصل االجتماعي؛

  ـ تشجيع البرامج المبتكرة في تعليم العربية؛
  دريس العربية؛ـ توظيف استراتيجيات الخرائط المفاهيمية في ت

  ـ برامج تطوير المحتوى اللغوي والعلمي للعربية؛
  ـ العمل على صناعة الفريق المعجمي في إنتاج الموسوعات؛  

ـ تفعيل آليات مراكز التّرجمة، والمراكز العلمية ودور المخطوطات في تعزيز 
  المحافظة على العربية.

: ل تعزيز العربية في مجتمعناسبل تعزيز دور المجامع والمؤسسات من سب 7
رسة لما لها من المدتعتبر اللغة العربية جزءاً من أية منظومة إصالحية، وقاعدتها 

مع العائلة واألصـدقاء  باللغة العربية فالحديث ، م العربية وآدابهافي تلقين وتعلّدور 
م الطفَلة يعلّفي الحياة العام مخرجات اللغة من أقوى وسـائل  ، ويعتبر ذلك ليمةالس

من المدرسـة  فعالً يبدأ العربية إن تعزيز . وةالحياة العمليفي تمكينها في المجتمع و
راعى فيها سنُّبكتيبات صغيرة يهم وحبور إضافة إلى مكتبات هادئة تحـوي  هم للص

واألشـكال فـي دروس الفيزيـاء والكيميـاء     بمسميات الرموز  ابة لهمكتيبات جذّ
عاضـد   ياضيات والرة ضرورة التّعزيـز المة ثانية، هذا من جهة، ومن جهبالعربي

واآلتي من المجتمع ومن الشّارع وكّل ما يعمل على الرقي العام، وخدمـة الشّـأن   
العام؛ من مبادرات ونشاطات ومعارض وخرجات/ سـياحات لسـانية، وأنشـطة    

من األشكال الفنية والمبادرات التّرفيهيـة   ثقافية، وما تعرضه دور الثّقافة والمكتبات
وكّل قيمة تزيد من مكانة االعتزاز باللغة العربية. وبذا نـرى أنّنـا شـركاء فـي     
عمليات التّعزيز اللغوي وعلينا استنهاض الهِممِ كي تعلو لغاتُنا، وإالّ سـنبقى نعيـد   

  الوعظ باالبتسار.   ذاتَ الكالم، وكّل عام ونحن في االجترار، وفي تقديم خُطب
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في آلية استباقية من خالل عملنا الذي قمنا بـه أثنـاء إنجازنـا    ـ نقد وجيه: 8
دراسة أكاديمية حول دور المجامع اللغوية العلمية العربية في تطوير اللغة العربية 
وقد سجلنا مجموعة من النّقود التي أدرجناها في العدميات أو النّقائص أو الغيابـات  

  وحصرناها في:
 عدم رفع المبادرات التي تضيف جديداً إلى العربية إالّ من خالل األقوال؛ -

 نقص تفعيل الحركة اللغوية/ الثّقافية في المحيط العام، إالّ بالمناسبات القارة؛ -

 ضعف مواكبة المجامع والمؤسسات للحداثة العلمية والعالمية؛ -

 مشاريع التّأسيس؛غياب التّنسيق المخطّط لها في  -

 غياب توحيد الرؤى المستقبلية في المشاريع الكبرى؛ -

ضعف اإلنتاج الذي يمكن أن نعتد به رؤى استشرافية تعمل على النّهـوض   -
 اللغوي؛

-     .غياب التّجديد في المنتوج العلمي 

ومن بين المقترحات التي رأيناها تخدم العربية، قلنا: إن العربية بحاجـة إلـى   
الح هذه المجامع والمؤسسات، ويعني ذلك إصالح أوضاع العربيـة وتحسـين   إص

خدماتها، وتطوير آلياتها وتقديم البـدائل، واقتـراح الحلـول. وعلـى المجـامع      
والمؤسسات التّفكير الدائم لخدمة العربية وتمكينها من القيام بأدوارها المنوطة بهـا  

هذا العالم الذي ال يقر إالّ باللغات المنتجـة  لتكون ندا إلى جانب اللغات الكبرى في 
للعلم. وكان يجب العمل على إدماج العربية ضـمن مشـاريع الحكومـات، وفـي     
مشاريع التّنمية المستديمة المرتبطة بالمخطّطات االستعجالية/ المتوسـطة المـدة/   

ارة والمرافـق  البعيدة المدة واتّخاذ القرارات المناسبة لجعلهـا لغـة التّعلـيم واإلد   
العمومية، والعمل على تنفيذ هذه القرارات بأخذ االعتبار في الثّنائية اللغوية/ اللغات 
المحلية لتجسيد المواطنة اللغوية. ومن هنا، فقد خلصنا إلى تقـديم بنـاء مسـتقبل    

إيجـاد  متطور للغة العربية من خالل الواقع اللغوي العربي إلى حلْحلَة العدميات أو 
  بعض الحلول التي تفتح الباب للحلول األخرى وسجلنا اآلتي:
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 ضرورة تحديد الغايات الكبرى من الواقع اللغوي العربي؛ -

 ترتيب األولويات بناء على اإلمكانيات البشرية والمادية؛ -

 الواقعية في التّخطيط، وربط النّظري بالتّطبيقي، وما يمكن تحقيقه؛ -

 والتّقييم والمتابعة بشكل دائم وبخطّة واضحة؛التّقويم  -

 اإلكثار من المبادرات البنّاءة التي تُضيف القيمة العلمية للغة العربية؛ -

العمل باالستشراف والمراجعات التّنافسية، والعودة إلى مصـادر البيانـات    -
 العلمية؛

زمـاني  بناء المشاريع الكبرى وفق الواقع واإلمكانيات، وضـمن تصـور    -
 ومكاني محددين؛

تطبيق مبدأ الصفة اإللزامية الخاضعة لمبـدأ نسـقي (نعـم للمراجعـة ال      -
 للتّراجع)؛

 ضرورة الدعم المادي المعتبر؛ -

  مشاركة واسعة ألهل االختصاص. -
: من الصواب أن ـ صناعة النّهوض بالمجامع وبالمؤسسات صناعة جماعية9

ؤسسات عملت ما وسعها الجهد، ومن المعقـول حسـب   نقول إن هذه المجامع والم
أليس من الحكمة  إنّها لم تكن في مستوى التّطلعات فأين الخلل؟منتوجها أن نقول: 

اليوم أن نتدارس أوضاعنا؟ أو ليس جدير بنا أن نستكنه التّجـارب النّاجحـةَ فـي    
ناعة جماعيـة  المسألة، وتكون لنا خريطة تفيدنا في النّهوض بالمؤسسات وهي ص

والنّهوض بالمجامع وبالمؤسسات نهوض بالتّنمية المستديمة في أوطاننـا العربيـة.   
 ية جديرة باالحتذاء فـي بعـض أبعادهـا   پالتّجربة األورومن الحكمة أن أقول إن  

وفيها وصفات نوعية تحتاج إلى السير على منوالها إذا أردنـا النّهـوض، وعلينـا    
ية فـي الّنهـوض المؤسسـاتي    پات، ونقول: ما هي الوصفَة األورطَرق كّل المسبب

  واللغوي؟  
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اهتمـت  حيـث  ، الميالديXVI ي بدأ من أوساط القرن پإن بداية النّهوض األور
ـ فتح وركّزت على موضوعات:  ،أوالً بالعلوم اإلنسانية منـع  + ات البحثيـة الحري

مفتاح . وكان خوض ميدان ثورة البخارالتّسامح+ االهتمام بالتّراث+ مد التّعصب+ 
  :كّل ذلك مبنياً على في طورالتّ

إحياء التّراث الكالسيكي، وكان موطنه في إيطاليا، فعملت على إحياء تراث  -
إيطاليا الذي جعلها على اتّصال بحضـارات البحـر األبـيض    ؛ وموطن ومانالر

 ؛المتوسط
اإلنسـانية والنّهضـة   وللحركـات   رعاية أمراء إيطاليا لـآلداب والفنّـون   -

 ؛المعاصرة بصورة عقالنية
ي إلى العصور الوسطى التي قهرته وخلّفتـه، والرغبـة فـي    پاألورنظرة  -

 التّغيير؛  
إخـراج  ، وضرورة إحياء العلوم اإلنسانية، فهي باب العلـوم اإلجماع على  -

مانعات في االجتهادالكنيسة من حدود الم. 
؛ ألنّهـا تقـوم   بالعلوم اإلنسـانية طة النهضوية أن البداية ونرى في هذه الخري

؛ حيث يصبح إنساناً مبدعاً لآللة التي يستعملها، وال يكـون عبـداً   الجانب الروحي
  لآللة. ومن ذلك تحددت مراتب النّهضة عندهم وفق اآلتي:  

في ذلـك:  التّراث الكالسيكي: األدب+ الفن+ الفلسفة. وبرع : االهتمام بأوالًـ 
م. وكانوا يقولـون "ال  1375بوكاشيو وم، 1374بترارك وم، 1321دانتي إليجري 

ة الشّاعر إذا استلهمتراث اليونان والرومان خوف على مسيحي".  
م 1519دافنشـي  وم، 1400الهتمام بالشّعر: وكان على يد شوسـر  : اثانياًـ 

ـ    ويعد (مايكل أنجلو). م1553رابليه وم، 1540توماس مور و اني مـن أعظـم فنّ
ذهلة، ومن أعمالـه  هضة، وقد برع في فن التّصوير والنّحت إلى درجة معصر النّ

خامير العذراء مريم وهي تحمـل ابنهـا    المشهورة تمثاله الر(التّقوى) وهو يصو
. ثم ظهـور الطّباعـة   على حجرها. وقد وضع هذا التّمثال في كنيسة ملوك فرنسا
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 م1543الفلك على يـد البولنـدي كوبرنيـق    و م،1438رغ على يد األلماني جوتنب
إصالح الكنيسة، وظهرت كتابات مارتن ، وم1527فلسفة الحكم بأحكام ميكيافيلي و

م، وقد شـكّل  1692. واكتشافات جغرافية جديدة لكريستوف كولومبس 1546لوثر 
العالمي، بظهـور  ق التّجارة الدولية، وفي االقتصاد رعمله الجغرافي انقالباً في طُ

وكان في كّل هذا برعاية دائمة من:  حلْطريقين: طريق الحرير+ طريق الم .   
  .ـ األمراء: أمير إيطاليا كوزيمو ميديتسي، وهو أمير وشاعر1
  .م1455ي المتوفّ Vنيقوال  ان: وفي مقدمتهم البابيـ البابوي2
ه لوجود حريـة الفكـر   اً جديداً أبدعوا فين القدماء: فقد وجدوا جويـ المهاجر3

  .والبحث
ن: تأسيس المطابع من أثرياء إيطاليا مثل مطبعة فلورنسا+ مطبعـة  يـ النّاشر4

ة.البندقي  
، علـى يـد   1612: بناء المؤسسات؛ فمن مجمع اللغة الفرنسية سـنة  ثالثاًـ 

ريشيليو، إلى مجمع اللغة القشتالية في إسپانية، إلـى مؤسسـات كبيـرة أضـحت     
) جمعية تناصر اللغة الفرنسية وإلى 50ات عالمية، وإلى أكثر من خمسين (مرجعي

منظّمة الفرنكفونية، وما ينطبق على فرنسا ينطبق على إيطاليـا التّـاريخ، وعلـى    
ـ  ان ملـوك البحـر، ومالطـا    پاليونان الحضارة، وعلى البرتغال المغامرة، واإلس

  األمجاد...  
المؤسسات: وهذا مـن مسـتلزمات إجـراء    : اإلغداق على المجامع ورابعاًـ 

البحوث والتّجارب وتحقيق مختلف الصناعات. وفي كّل ذلك تعضدها مئـات مـن   
مراكز البحوث العلمية العالمية بما لها من علماء تنفق عليهم بسخاء، وتـوفّر لهـم   

  العيش الرغيد، والمهم أن يبدعوا في ذات لغاتهم وبلغاتهم.
النّجاح: وفي هذا كان التعلّق على البشر العلمي المتعلّم  : توفير وسائلخامساًـ 

الذي تكونه أو الذي يأتيها مكونا، فتوفّر له شروط النّجاح واالستثمار في مشروعه 
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وتقدم له كّل المطالب. وقد حقّقت الكثير من استقطاب الكفاءات الوطنية واألجنبيـة  
  مار.واستثمرت في التنمية البشرية أيما استث

النّهضة األورپية تجربـة  : االستفادة من خبرات اآلخرين: ولقد كانت سادساًـ 
إنسانية جيدة وفذّة وخصبة، وكان محورها اإلنسان في تقويم سلوكه قبـل منتوجـه   
   وسيطرته على اآللة ال سيطرة اآللة عليه. وبذلك تحقّق التّـراث اليونـاني ،اآللي

ودرس دراسات والر ،ة أخضعته للنّقد، واستلهام قـيم وأفكـار جديـدة    ومانيوافي
. دون أن ننسى أن هذه النّهضـة قـد   أسهمت في إرساء قواعد الحضارة األورپية

الفرنسي (لويس استلهمت من الحضارة العربية اإلسالمية علم اللغة العربية، ويقول 
في الغرب طريقة ) "اللغة العربية هي التي أدخلت Louis Massignonماسينيون/ 

  .  ق التّعبير العلمي والفنّي"رتفردت في طُ دالتّعبير العلمي، وهي من أنقى اللغات؛ فق
وفي كّل هذا ال نعدم بدايات النّهضة العربية التي حصـلت بمنطلـق االهتمـام    

األفغاني+ محمد عبده... وهـذا الرعيـل قطـع    بالعلوم اإلنسانية عند الطّهطاوي+ 
ة العربية العتيقة بفكـر مسـتنير   حديث في البنيات الفكريفي عملية التّ شوطاً كبيراً

وقيمه  بات الحياة المدنية المعاصرة وبين الدين اإلسالميعبر خلق توافق بين متطلّ
وكانوا محةالس .رات ويتفاعل معهـا"   يرفعون شعار "اإلسالم دين مدنييقبل المتغي

واللغة العربيـة؛ كـون    ة من خالل الشّعر العربيقافة العربية الوسطيويغرسون الثّ
أثير اللغوي دون الذوبان في فكر فارس أو تركمان أو العرب كتلة قومية اغتنت بالتّ

بداية بالفلسفة والمنطق  في جانبها اإلنساني... وهكذا استلهم العرب حضارتهم هنود
العربـي  رافية، وكان العقل ياضيات والجغثم الفلك والطب والر ،صوف واألدبوالتّ

. وحصلت عظمة عربيـة إسـالمية اسـتثنائية    مبدعاً منفتحاً على معارف متنوعة
من أرسطو إلـى   والرياضي بالفكر الفلسفيالمصاحبة  فسيةعبئة النّارتكزت على التّ

رجمة واعية ووصلت مع نهاية القـرن العاشـر إلـى    بطليموس، وكانت حركة التّ
وكان توسع  ة تظهر وتزداد.أن استنفذت موادها، وبدأت األعمال األصلي نهايتها بعد

ة بصفتها لغة تواصل جديـدة   الفكر العلميمتمشياً مع انتشار اإلسالم واللغة العربي
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ـ     إلى الص تبامتداد كبير وصل ـة مثـل السة ين وأزاحت لغـات كانـت قويرياني
العربي في كّل القـارات وهـي محصـلة    . وفي كّل ذلك حصل االمتداد واليونانية

نوعية إذا أردنا النّهوض مرة أخرى، بمجامعنا وبمؤسساتنا وبالمجتمع ككّل؛ فالعمل 
ا متخلّفـة، وعملـت   پالنهضوي صناعة جماعية والعبرة بالخواتيم، كيف كانت أور

حصلت لهـم  بمبدأ حتمية التّغيير، كما أن العرب األوائل عملوا بالتماس األسباب، و
نواة النّقلة النّوعية في تأسيس العلوم النّظرية التي أخـدها الغربيـون وطوروهـا    
وأفادوا بها لغاتهم، وتطوروا بتنظيراتنا التي أهملناها ضمن بوتقة العلوم المعاصرة 

  التي تُربي فينا اآللية الصماء.  
10 :منا مشروع النّهوـ مشروع النّهوض اللغويالـذي  سبق أن قد ض اللغوي

من خاللـه  يكون مشتركاً بين المجامع والمؤسسات واألفراد المجتهدين، ونستهدف 
وضع آليات معاصرة للنّهوض العربي الثّاني بخصوص االهتمام باللغـة العربيـة   
اهتماماً أولياً؛ باعتبارها لغة االنسجام االجتماعي والتّناغم البيني ولغـة المسـتقبل   

شّرعية التي نالتها من خالل الدساتير العربية، وما يتبـع ذلـك مـن    إضافة إلى ال
مستلزمات النّصوص القانونية. فال جداَل في القضايا الشّرعية في اللغات الوطنيـة  
من حيث موقعها االجتماعي، بقدر ما يكمن المشكل في زحزحتها الفعلية والقصدية 

يقتنعوا بـالواقع اللغـوي، وال يرضـون    من قبل بعض األفراد الضعاف الذين لم 
للعربية أن تكون لغةَ التّعليم، وال اللغةَ اليومية للمواطن. إذاً المشـكل فـي كيفيـة    
االقتناع بها كلغة ال بديَل عنها، وهي القَدر الذي ال يمكن التّنازل عنه أو التّسـامح  

ـ     ي تقـدمت بلغاتهـا  فيه، أو تركه للزمان، وهذا ما تحرص عليه األمم الحيـة الت
، وهذا ما يجب أن نقوم علـى  ويشهد التّاريخُ بأنّه ما تقدمت أمة بغير لغتها البتّة

  تجسيده من خالل بثّ هذه الفكرة لدى كّل الفئات العربية.  
يأتي هذا المشروع في إطار التّردي اللغوي الذي تشهده العربية في أوطانها وما 

ظّمات المدنية العربية من أهمية النّظر في الحلول النّوعية تنادي إليه الكثير من المن
إلنزال العربية محالها الطّبيعية، وكذلك ما تقوم بـه بعـض المؤسسـات إلعـادة     
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االعتبار للعربية، وبخاصة ما تَنَادى له بعض المجامع؛ علمـاً أنّـه ال يمكـن أن    
عام للعرب، ومن خالل واقعنـا  ) إالّ في إطار النّهوض الالنّهوض اللغوييحصل (

العربي، ومن مستلزماتنا اللغوية الطّبيعية، ومن مقترحاتنا النّوعيـة ومـن تفكيـر    
العربية وثقافتها في ذاتها ولذاتها، كما ال يمكن أن تنهض اللغة العربية إالّ بالتّجنيـد  

والتـي لهـا دور   الفعلي لكّل فئات المجتمع العربي، وبخاصة تلك الفئات المثقّفـة  
التّأثير في المجتمع وفي القرار السياسي، هذه الفئة المسماة (النّخبة) والتي يجب أن 
تضع في وعيها خدمة الشّأن العام وإال ال فرقَ بينها وبين الدهماء. ومن هنا نريـد  

ال نُخباً  نُخَباً تعمل على أن تضيف للعربية قيمةً جديدةً، نُخباً تنقل العلم إلى العربية،
تنتقل إلى اللغات األجنبية، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فعـن طريـق هـذا     

األمر بأنّهم معنيون بالمسألة اللغوية؛ إن لـم   مالمشروع نريد تبليغ صوتنا لمن يهمه
يكن لهم الضلع الكبير في عودة الوعي اللغوي إلى مقامه، فهـم يعـدون بمثابـة    

  بأوامرهم ما ال يزع بالوعظ والقرآن.   المرجِع القيمي، فيزع
يأتي مشروع (النّهوض اللغوي) في إطار ضرورة تمكين العربية في أوطانهـا  
وتبييئها في مواطنيها، وتجسيد الفعل المطابق للقول. وفـي الحقيقـة يعمـل هـذا     
المشروع على المحافظة على اللغة العربية والعمل فيها وبها؛ لتكون لغة المجتمـع  

لعربي في مختلف المجاالت، ولغة التّعليم في كّل األطوار، ولغة تعمل علـى مـد   ا
جسور التّواصل اللغوي مع اللغات العلمية للتّأثير والتّأثّر  وفي ذات الوقـت يقـدم   
المشروع وصفات تقوم على محاربة الغُربة اللغوية في الـبالد العربيـة وتفعيـل    

من أجل اإلسهام في خدمة هذه الهبة المنتظرة للرفع وسائل اإلعالم بمختلف قنواته 
  من العربية؛ بتقديم خطط تقوم على اآلماد الثالث:

ستحدد فيه ما هو مستعجل، ويتطلّب الحلول السـريعة  ـ المدى القصير: 10/1
 /ة (اللغة األمة بأهمية االهتمام باللغة العربيويكون التّركيز على: التّوعيLangue 

mère   ولغة تعمل علـى حصـول ،باعتبارها لغة اإلجماع واالنسجام المجتمعي (
التّنمية البشرية في المجتمعات العربية ولن تكون التّنمية باللغات األجنبية، وهذا ما 
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أثبتته جّل الدراسات المعاصرة، بل هذا ما يحصل لدى الشّـعوب التـي نهضـت    
) التي  La Langue de la mèreة أم/ مؤخّراً. كما ال يمكن أن يحصل تهميش (لغ

هي جزء من التّراث والهوية، فبدَل االنشغال والتّعلّق باللغـات األجنبيـة أن يقـع    
االهتمام بهذه اللغات التي تعلق بخصوصيات محلية، على أن تكون رافداً للعربيـة  

تفادة منها في ومكملة لها. ومن ثم ننفتح على اللغات األجنبية بصيغة تشاركية لالس
المنهجيات العلمية، وفي الطّرائق السهلة التي تعمل على تقديم العربيـة بصـورة   
سهلة للمتعلّم. كما يقع التّركيز على تجنيد منظومة اإلعالم فـي صـورتها القويـة    
لخدمة المسألة اللغوية في كّل أبوابها. وفي هذا الظّرف القصير أن يكون التّركيـز  

عتبار للعربية بعد تلك الهزة التي شهدتها من خالل التّسـامح الـذي   على إعادة اال
  عرفته مختلف مؤسساتها.

يتعلّق بمنظومة التّربية والتّعليم في كّل مراحلها، وما ـ المدى المتوسط: 10/2
يستلزم ذلك من إعداد المستندات التّربوية. كما يتم فيه تقديم مشاريع وأبحاث فـي  

يك لفك لغز تعليم وتعلّم العربية بطريقة سهلة مثلمـا تُـتعلّم اللغـات    مجال الديداكت
) سنوات. 10األخرى. على أن يخضع هذا لمرحلة زمنية محددة ال تتجاوز عشر (

وإنّها لمدة حاسمة؛ وفيها يحصل االنتقال الفعلي من مرحلة التّسـيب إلـى الـتّحكّم    
تقدم في المدارس، وبخاصـة فـي العلـوم     الدقيق بفضل تلك البرامج النّوعية التي

  التّطبيقية.
ويتعلّق بالنّظرة االستشرافية لمسـتقبل اللغـة العربيـة    ـ المدى البعيد: 10/3

وموقعها بين اللغات. وهذا بالنّظر في فك لغز المضايقات التّقنية، وتقـديم الحلـول   
ليس إالّ. وإن هذا المـدى   النّوعية. وهذه المدة يمكن أن يدوم عمرها لمرحلة الجيل

الطّويل يكون فيه التّركيز على التّخطيط المنظّم بغية توجيه السياسة اللغوية في أفق 
الحاضر والمستقبل، وفيه يحصل قياس الحاضر على الحاضر، ال اعتمـاد قيـاس   

  الحاضر على الماضي.  
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بتحديد وللتفصيل في هذا المشروع، كان علي توزيعه بحسب طبيعة الموضوع 
  مواطن العالج، وهي كما يلي:  

ـ أوالً: اإلقرار بالتّقصير، الستخالص مواطن المعالجة، فنبـدأ مـن الجانـب    
النّفسي الذي يتعلّق بعدم االهتمام باللغة العربية، وبخاصة في تدريس العلـوم بهـا   

ار وترك اإلعالم للخوض في الهجين اللغوي، ولم يقع االهتمام بالتّرجمـة، واإلقـر  
بالتّسامح في االنتماء والهوية اللغوية واالعتزاز الوطني، وهو جانـب مهـم فـي    
الخصوصية النّفسية واللغوية التي يكون بها اإلنسان محترماً... وأمام هذا التّقصير 
ما العمل؟ ولهذا نحتاج في هذا المشـروع إلـى مناقشـة القضـايا ذات العالقـة      

إيجاد الحلول. ولذا بصرت بمجموعة من القضـايا   بالموضوع، ومن ثم العمل على
  األولية كان علينا تجسيدها قبل تقديم الوصفة العالجية، وهي:

1 :بخصـوص    ـ ضرورة االعتزاز اللغوي أدبـي ونحتاج إلى خطاب علمـي
االعتزاز، فإنّه ما ذُّل قوم إالّ بسبب تقصيرهم في خصوصياتهم، وما انحطّ المجتمع 

وانحطّ في واقعه. ولذا نجد األمم الحية تعطي للغة األم كّل األهمية، بل في لغته إالّ 
تنزلها الصدارة على أنّها وجودهم ومقامهم، وبها يكونون، وبدونها ال يكـون لهـا   
المقام، مهما كانت قيمة اللغة في حساب اللغات العالمية، وال يمكن أن يتنازلوا عن 

و عدم مسايرتها للواقع بل يعتزون بها ويعملـون  لغتهم بدعوى عدم حملها للعلوم، أ
  على أن تترقّى. فهل نتّعظ من ذلك؟

: يجـب علينـا   ـ إقناع صاحب القرار بمعاضدة اللجان المحلية أو العربيـة 2
وضع آليات الشّروع في تطبيق تعميم استعمال العربية وعلى مراحل، وهذا بإنشاء 

جان محلية تقوم على حـثّ صـاحب القـرار    لجان المتابعة والتّقويم والمراجعة، ل
باستصدار القرار الذي ال رجعة فيه؛ بتعميم استعمال اللغة العربية علـى مراحـل   

  ويتم فيها التّقويم والتّقييم، فنعم للمراجعة في المنهجيات ال للتّراجع عن المبدأ.  
بـاب  : ويكون هـذا فـي   ـ االقتناع بأهمية مواصلة تدريس العلوم بالعربية3

التّنمية الوطنية التي ال تكون إالّ باستعمال اللغة العربية في كّل مراحل التّعليم، وفي 
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مراكز البحوث، وفي مختلف الوزارات، واالعتبار من تلك الدول التي ما تقـدمت  
إالّ بلغاتها، ويكون العلم بأن العرب هي األمة الوحيدة في العالم التي ال تُدرس كّل 

لغتها، وهذا فعل شنيع ال تقوم به إالّ دول نكرات، فهل نحن العرب نكرات المواد ب
  ونتنكّر للغة زكّاها القرآن الكريم، بل مجدها في أكثر من آية.

: نريـد مـن هـذا    ـ إقحام النّخب العربية في إنجاح المشروع والدفاع عنه4
ي ظّل عزوف النّخبة المشروع أن ينال الصبغة العربية والعالمية، ولن يكون هذا ف

العربية عن مسايرة المشروع. فعلى النّخب العربية التّجنيد من أجل هذه القضـية.  
ولكن كيف يمكن تفعيل النّخب العربية في هذا المشروع؟ يكون ذلك عـن طريـق   
المشاورة، وطلب إعداد المشاريع، ودراسات الخبرة والجـدوى، علـى أن يكـون    

  لقرار.  للنّخبة موقع لدى صاحب ا
: إن اإلعالم يعتبر السالح الرابع والخـامس  ـ إشراك مختلف أجهزة اإلعالم5

بل هو القوة المتنفذّة في حياتنا اليومية، ولهذا يكون التّعويل عليه في هذا المشروع 
النّهضوي الذي نطلب منه التّجنيد الحقيقي في تعبئة الجماهير للسير في حمل هموم 

 المواطن العربي  .الذي يحترم لغته ويريد أن تنال وضعها الطّبيعي  
  ـ ثانياً: إعداد وسائل تعميم استعمال العربية: وهذه المسألة تتطلّب منّا ما يلي:

: ال يمكن للعربية أن تستغني ـ تشجيع التّرجمة وإنشاء المؤسسات التّرجمية1
ية، وتنـال الصـدارة   عن التّرجمة  بل هي الركيزة لتكون لها صبغة علمية وعالم

ولهذا تتجنّد القوى العربية للتّرجمة إلى العربية، وكذلك التّرجمة من العربيـة إلـى   
اللغات األخرى، ليكون لها الصدى العملي والعلمي، وتكون متنفّـذة فـي مختلـف    

  دواليب االستعمال.
لـة  : وضع اسـتراتيجيات شـاملة متكام  ـ تجسيد التّخطيط اللغوي المناسب2

لجوانب السياسة اللغوية، ومن ثم إلى سن سياسة تربويـة مناسـبة، بنـاء علـى     
استراتيجية عربية تُحدد فيها وسائَل العمل ومتطلّباته، وتشير إلى اتّجاهات التخطيط 
ومساراته؛ بقصد إحداث تغييرات في النّشاط اللغوي، على أن يخضـع التّخطـيط   
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د يحددها المختصون. كما تمـس تلـك االسـتراتيجية    لمراحل ومسار علمية وآلما
األبعاد الكبرى في نشر اللغة الجامعة في مختلف المجاالت، واالهتمـام باللغـات   
الوطنية باعتبارها رافداً للوعي الوطني في جوانبه التّراثية، وكذلك تعلـيم اللغـات   

علـى إنتـاج المصـطلحات     األجنبية بالنّفعية المطلوبة، وتنظيم التّرجمة، والعمل
  وتوحيدها.   

التـي   المجامع اللغوية: وهنا يقع التّركيز على ـ تفعيل المؤسسات المختصة3
يفترض أنّها القاطرة التي تقود عملية تعميم استعمال اللغة العربية، وكان عليهـا أن  

  سـات  تقوم على إنتاج أفكار التّوجيه والتّسيير مع كافة المجالس العليـا ومـع مؤس
الدولة. وإن المجامع اللغوية هي التي تعمل على التّهيئة لهذا العمل في كّل أبعـاده  

  على أن يكون لها سلطة القرار.
: إن هذه العلمية تتطلّب التّجنيد والتّعبئة العامـة لمختلـف   ـ تفعيل الوزارات4

ـ  ي المجتمـع  أجهزة الحكومات العربية، كما يقع التّركيز على كّل القوى الفاعلة ف
العربي، وعلى كّل المؤسسات العربية العمل من أجل ربح معركة تعميم اسـتعمال  

 –وزارات التّربيـة   -وزارات التّخطـيط  اللغة العربية. ويكون التّركيـز علـى:   
وزارات اإلعـالم/   -وزارات التّعليم العالي والبحـث العلمـي    -وزارات الدفاع 

وزارات  -وزارات الشّـؤون الدينيـة واألوقـاف     -ة وزارات الثّقاف –االتّصال 
هذه أهم الوزارات أو ما يمكن أن نطلـق  وزارات المالية واالقتصادية.  -الداخلية 

عليها وزارت ذات التّأثير في المواطن، وهي وزارات السيادة، وكّل وزارة عليهـا  
ية، وتوضـع لكـّل وزارة   تقديم برنامجها الخاص الذي تقوم به تجاه العملية الوطن

خطّة خصوصية محددة ببرامج وبمدة زمنية، على أن تتعاضـد منـاهج وخطـط    
الوزارات في صورة واحدة متكاملة تخدم بعضها البعض. وفي الحقيقـة ال يمكـن   
االستغناء عن هيكل ما أو جهاز ما في الدولة، بقدر ما نريد التّجنيد الفعلـي الـذي   

ات حتى تدخَل العمليةُ في روتـينٍ طبيعـيٍّ، وفـي صـميم     ) سنو5يدوم خمس (
اهتمامات المواطن، وعند ذلك تكون خريطةُ الطّريق قد توسعت وأخـذت أبعـاداً   
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وطنية، فال يمكن الحياد عنها في المبدأ، وإنّما تحصل المراجعات في المنهجيـات  
  والمستجدات.    فقط، وهذا من الطّبيعي أن يحدث فيها التّغيير مراعاةً للظّروف

11:(النّهوض اللغوي) هناك وصفة أعرضها علـى   ـ كيفيات تجسيد مشروع
  المجمعيين وعلى المختصين، وترتكز على ما يلي:  

: ويكون هذا الجهاز تحت إمرة ـ وضع جهاز متخصص يتابع المشروع11/1
المجمع، ويختار المجمع أعضاءه من المجمعيين ومن النّخبـة العربيـة، علـى أن    
يعقدوا اجتماعاتهم في رحاب المجمع. وهذا الجهاز يعمل على اقتـراح المشـاريع   
الكبرى، وعلى المتابعة والتّقويم. ويكون للجهاز سلطةٌ إدارية وتشريعية، فيعمل في 

لطة العليا.   البدايعب إلى كّل السالص ة على رفع تقرير للوضع اللغوي  
: يكون هذا الجهاز تحت سلطة المجمع، ويستعين ـ جهاز اقتراح مشاريع11/2

الجهاز بالكفاءات في مختلف اللغات، على أن يطلب منهم تقديم خبرات في التّرقية 
بإخراج العربية مما آلت إليـه مـن   اللغوية، وتقديم المشاريع الكبرى ذات العالقة 

وضع ينذر بالخطر. وللجهاز سلطة توحيد الجهود التي تبذل فـي تلـك األعمـال    
المكررة أو المشاريع المتطابقة من مثل: مشروع المعجم التّاريخي التّحاد المجامع 

للغة العربي ومشروع المعجم التّاريخي ،ة بالقاهرة، ومشروع  معجم قطر التّاريخي
مع مشروع الذّخيرة اللغوية ـ األعمال العشوائية التي تُنجز باسم: صاحبة الجاللة  
اللغة العربية في كّل من بيروت، ودبي ـ تأسيس المجلس العالمي للغـة العربيـة    
والمجلس الدولي للغة العربية... وإنّها لجهود كان األحرى أن يحصل بينها التّنسيق 

لماِل والجهد، وهذا أحد العوامل التي تعمل علـى تشـتيت القـوى    رِبحاً للوقت وا
  الفاعلة في المجتمع العربي أما حان الوقتُ لتنظيم أنفسنا؟

نـروم مـن هـذا    ـ للجهاز سلطة اقتراح وتوزيع المشاريع الكبـرى:  11/3
المشروع التّقليل من كثرة المؤسسات التي أصبحت تتضايق منها اللغة العربية، بل 

ن بعضها بلوى فيها، فال تخدمها بقدر ما تستنزف أمـواَل المـواطن دون نتيجـة    إ
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تُذكر، فكفانا كثرة المؤسسات التي ال تُدير إالّ الفراغ. فما أحوج هذا الجهـاز إلـى   
  أجهزة فرعية فقط تعمل تحت إمرة المجامع.  

ى المجامع نروم من هذا توزيع المهام اللغوية علـ توزيع المهام الكبرى: 11/4
اللغوية لتصبح مجامع متخصصة، ويكون لها صـبغة التّشـريع والعمـل برأيهـا     

  وبقراراتها.  
ال يمكن للمشاريع أن تنجح في ظّل غياب الزمن المحدد ـ تحديد الزمان: 11/5

إلنجازها، فال بد أن يقع التّنصيص في بداية العمل في المشاريع أفق النّهاية منهـا  
   يع أخرى. وال مانع أن تكون هناك مراجعة.والتفرغ لمشار

11/6  :م وثيقـة تقنيـة   ـ اإلغداق المـاديالمشروع في صورته األولى يقد إن
بخصوص الجوانب المادية والطّلبيات المطلوبة، ولهذا نناشد الـدول الرفـع مـن    
الميزانية التي ترصد للبحث العلمي وتخصيص ميزانية محترمة للمشاريع الكبـرى  

  تابعة المصاريف المطابقة.وم
ال أدعي أنّني أحطتُ بكّل حيثيات مشروع (النّهوض اللغوي) بقدر  ـ الخالصة:

ما أعطيت الخطوط الكبرى، فأريد أن يكون المواطن على اطالع به، وهـو قابـل   
للمراجعة، ومتفتّح على استقبال النّقد لمراجعة مواطن النّقص وإكمالها. ويمكـن أن  

جمع لجنةً لدراسته واستخالص مواطن القوة منه، كما يمكن للمجمـع أن  ينصب الم
  يجمع بين نقاط القوة في كّل المقترحات التي يقدمها الزمالء أعضاء المجمع.  

ليس المقام مقام إشادة بالعربية ومآثرها، والفخْرِ بعلُو كعبها، وسموِّ  ـ الخاتمة:
يتطلّب في شأنها، وإنّما المقام في قضاياها المعاصرة، وأن نتدارس نّا أن ننظُرما  م

. وعلينا جميعاً أن نشد على أيادي بعضـنا لتجسـيد اآلمـال    بيننا شؤونها وأحوالها
عمليـةً تُيسـر سـبَل    كبيرة وبرامج ومشاريع المعقودة، وأن نضع بين هذا الجيل 

من كّل ما هو جديـد  أن نستفيد  ومن الضروري .استعمالها وتوظيفها والتّحدث بها
في المجال التّكنولوجي قميدمة هذه اللّغة والروعلينا فتح نوافذنا على البحـوث  لخ .

  .  ونستفيد من األساليب العلمية التي خدموا بها لغاتهم ،اآلخرينالجارية عند 
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رفـع  هناك قضية أساسية ال بد من االنتباه إليها، وهي ضرورة  التّوصيات:ـ 
القابلية لالستعمار اللغوي من ذواتنا، ومن ثم جعل الشّعوب العربيـة واإلسـالمية   
المستعملة للحرف العربي تُمارس استعماَل اللسان العربي في الحياة اليومية علـى  

  مستويات نفسية وسلوكية فردية وجماعية، وندعو إلى:  
وتأسيسه، وهو ما يعالجه  اللغوي ء الوعيجاه آلية بنافي اتّالتّفعيل العملي : أوالً

فحص عالقة اللسان العربي ة، وبناء التّبالهويرات، ورؤية العالم، وعالقة اللغة صو
عوب وإشاعة حقائق هذا المسار بين جموع الشّ ،من منظوره الواسع باألمن القومي

  .العربية
ة الكاشفة وتفعيل المواد الدستوري، شريعيبط التّجاه آلية الض: الحركة في اتّثانياً

ة في سياق تصوـة عـن نفسـها ونظامهـا     عن وضع اللغة العربير الدول العربي
األساسيوتنقّ  مات بنائها، ومقوناقضاتة ما هو قائم من التّي.  
ق العمـل علـى المسـار    ، هو ما يحقّسيبط المؤسجاه الض: الحركة في اتّثالثاً

الضابط ألدوار المؤسة، وتطويرها، وضبط عـدم  سات المعنية بالحفاظ على العربي
  .  نفيذ والمتابعةخطيط والتّالتّ :داخل في االختصاصات بينالتّ

جـالس  ة، والمجامع العلميجامع اللغوية، والمسات الممراجعة أدوار مؤس: رابعاَ
ووزارات والمؤسسات الثّقافيـة، ووزارة الثّقافـة،   صة، تخصالمالوطنية والعربية 

  .والشّؤون الدينية األوقاف
 :خطيط اللغوي، في مراحلـه المختلفـة مـن   جاه آلية التّ: الحركة في اتّخامساً

 والتقّرير والتّطبيق.  كير التفّ
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  لماذا اخترتُ هذا العنوان؟   يباجة:دالـ 
ألن التّهجين اللغوي ضربة قاضية على اللغة العربية، ال يقدم لهـا إالّ الركـوع    - 

 والفسخ والذّوبان؛

ألن التّهجين اللغوي ترفضه كّل اللغات، بل هناك حمالت تقوم بها الكثير مـن   - 
 الشّعوب لتطهير لغتها من الخليط اللغوي؛

التّقنيات الحديثة، فال يمكن وال يجوز محاربتها، بـل علينـا   ألن العصر عصر  - 
 العمل على االستفادة منها بتطوير لغتنا العربية؛

ألن العصر عصر وسائل االتّصال الحديثة التي ال تُنافس، وال يمكن االسـتغناء   - 
 عنها؛

 ألن هذه الوسائل الحديثة تُعد من فتوحات العصر الحاضر؛   - 

 تعمل سريعاً على التّأثير والتّأثّر؛ألن هذه الوسائل  - 

 ألن وسائل التّواصل االجتماعية الحديثة أكثرها في يد الشّباب؛ - 

 ألن الشّباب أكثر تحكّماً في هذه التّقنيات المعاصرة؛ - 

 ألن المجتمعات العربية أكثر فئاتها العمرية فئة الشّباب؛ - 

 لعصر؛ألن هذه الوسائل هي لغة العصر، والشّباب قوة ا - 

 ألن اللغة العربية إذا لم تكن في استعمال الشّباب ال مستقبل لها. - 

إن هذا الموضوع سبق أن عولج في بعض النّدوات العربية، وأقيمت حوله ملتقيات 
وأيام دراسية وقدمت الكثير من الحلول اإلجرائية، وتبقى هناك الكثير من الجوانب التي 

                                                           
ُألقيت المحاضرةُ في مؤتمر المجمع اللغوي المصري، في الدورة الخامسة والثّمانين. القـاهرة:   ♥

 المحور العام (اللغة العربية في وسائل االتّصال الحديثة).م، تحت 2019أفريل  8 -مارس 25
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ة الشّباب الذين  تحتاج إلى عالج عميق يكشف غما يصيبها من أهلها وبخاصة ممالعربي
نتوسم فيهم األمل وعليهم العول   ولكن نسمع منهم ما ال يجوز، في أن للغـة العربيـة   

وفي كّل ذلك نشهد  واتركوا العربية فهي بخيـر. رباً يحميها، وقرآنا يعمل على نشرها، 
ل له، بل يتنامى باسـتمرار. وعهـدي أهـتم    بأن التردي اللغوي يستفحل بشكل ال مثي

بأمثال هذه الموضوعات، فإنّه حصلت لدي مدونة أحسبها جيدة، وعنوانها (لغة الشّباب 
) ونجد فيها بحوثـاً ودراسـات حـول التّهجـين     1العربي في وسائل التّواصل الحديثة

سات قيمة بـأقالم  اللغوي: العربيزي+ الفرانكو أراب+ العربتيني. شهادات علمية ودرا
مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشّأن اللغوي في الـوطن العربـي. ويمكـن تقـديم     
خالصة هذا العمل من خالل خاتمته التي تقول: "إنّنا ال نستطيع إلقاء اللـوم علـى مـا    
أحدثته الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية ومتغيراتها السـريعة والخاطفـة مـن زلزلـة     

. آثرناها على لغتنا كما تبنّينا اللغـات  لغة هجينةجت اللغة العربية وجلبت لنا معها أحر
األخرى، وتفاخرنا بإجادتها. كذلك ال نستطيع رمي االتّهامات على النّوايا االسـتعمارية  
الخبيثة التي تتربص باللغة العربية القتالعها، والخالص منها. ودائماً لدينا إيمان راسخ 

ة المؤامرة التي يحيكها لنا كّل من يريد بنا وبثقافتنا وبحضارتنا وديننـا الحنيـف   بنظري
ولغتنا أذى وسوءاً. ولكنّنا في خضم كّل هذه االتّهامات والالئمات على اآلخرين نسـينا  
أن ُأسسنا هشّةٌ؛ لذلك لم تصمد أمام الريح. فلتكن أسسنا متينةً من خالل تمتين أواصـر  

؛ كي تكون قادرة على التّحدي والتّنافس واالختراق والصـمود. إذ نحـن   اللغة العربية
بحاجة إلى ثورة مناهضة للتّغريب، ولكّل ما هو غريب مريب. والسؤال الذي يطـرح  
نفسه عندما يكيل أهُل هذه اللغة العربية والنّاطقين بها االتّهامات التي تقـول: إن اللغـة   

ومعقّدة، ولذلك فإنّه قد يتم اللجوء إلى استبدالها بما هـو  العربية صعبة وقواعدها كثيرة 
أسهل منها. فلماذا لم تُحدث الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية الزلزلة ذاتها للغة األلمانية. 
   ة من أصعب اللغات وأعقدها وإعرابهـا أشـداللغة األلماني فقد أجمع الباحثون على أن

ية وقواعدها، ومع ذلك لم يفكّر أحد النّاطقين بها باسـتبدالها  وطأة من إعراب اللغة العرب
     ة، واأللمان على الرغم من صعوبة لغـتهم هـم مـن أشـدكما حصل مع اللغة العربي
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الشّعوب تعصباً وتمسكاً وفخراً بها. إن عملية اكتساب اي علم مـن العلـوم اإلنسـانية    
ة ال يمكن أن يخلو من الجهد والصعوبة والمشقّة، وهذا ينطبـق أيضـاً علـى    والحياتي

اللغات، فال شيء يأتي على طبق من فضة، ولكن السهولة تتأتّى من سياسات التّخلّـي  
  والتّنازل التي نتّبعها.

نحن عرب حتى لو حاولنا الولوج والتوغّل في العالم الفرنسي والتّشـبيه بـه مـن    
ا جوازات سفر غربية، فطابعنـا عربـي   خالل استهالك كّل ما يقدمه لنا، حتى لو حملن

بالفعل هناك تراخٍ في تعاملنا مع العربية في وسـائل التّواصـل    ".!!ولغتنا األم عربية
االجتماعي، فما العمل؟ هل نحاربها وننزوي دون استعمالها؟ ذلك انتحار لغوي، كـان  
علينا االستفادة منها بما تحمل من مغريات، وما تتضمن من وسائل الجذب واالقتحـام  

ئل العولمة، وما قدمته وتقدمه للعربيـة مـن   والرصد والترقّب. علينا االستفادة من وسا
طرائق جديدة في الكتابة، وما عملته من أجل تسهيل التّخـزين واالسـترجاع بسـرعة    
ناهيك عن خدمات المدقّق اإلمالئي والصرفي والنّحوي والتّرجمـة اآلليـة، وتـوفير    

لتّوجيـه كمـا يقـول    المعلومة واالطالع على الثّقافات... وعلينا فقط أن تقع عمليات ا
الباحث (عبد اهللا أيت األعشير) "... موضوع العربية في الشّابكة مـن الموضـوعات   
التي يجب أن تُوجه إليه نابهة األمة إلشباعه بحثاً واستقصاء ينكش عمقـه؛ ألن أكثـر   

ى مشكالتنا التي نعانيها في أثناء صناعة معارفنا، وفي أثناء تواصلنا مع غيرنا ترجع إل
  ترهيتنا من التحكّم فيها؛ انطالقاً من حراسة الثّغر اللغـوية لم تمكّننا مصعوبات أسلوبي

أجواء العربية؛ فخسـرنا قضـايانا   الهجنة الذي تغافلنا عنه وتركناه سبهلالً حتى مألت 
العادلة التي لم تمكّننا وسائلنا اللغوية من الدفاع عنها بحذاقة ال تقصر وال تزيـد عـن   

طلوب. ولهذا تدعو الحاجة إلى حراسة هذا الثّغر بأعين صـقرية ال تغيـب عنهـا    الم
". بالفعل من محك الزمان يمكن استخالص العبر بأن العولمة ومـا  2صغيرة وال كبيرة

تحمله من مزايا شيء جيد ولكن يمكن أن نستفيد منها بإخضاعها لمنطق لغتنا، فلمـاذا  
ية وال تهددها الشّابكة؛ ألنّها مثل الشّجرة تغير أوراقها في اللغات األخرى ال تعادي اآلل

كّل سنة، ولكن تحافظ على جذورها وتغذّيها بالجديد، ويبقى الجذر دائماً أصيالً. فهـل  
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هذا من الصعب على لغتنا، أو علينا نحن العرب؟ كالً بل إن المنطق يدفعنا إلى العـيش  
أي بخصوصية جوانية، وهذا هـو المطلـوب منّـا    في كينونة واحدة وبثقافات متعددة، 

  يكون خريطة طريق نزرعه في شبابنا.  
اللّغة العربية الفصحى في العالم العربي أوضاعا انتكاسية بالنّظر  تعيش: مقدمةـ ال

متنامٍ ومطّرد، وهـذا  تهجين لغوي إلى الواقع اللغوي العربي الحالي الذي يتمخّض عنه 
عمال والممارسات اللغوية لخليط من األنماط اللغوية من مختلف لغـات  من خالل االست

–االستعمال اليومي: العربية الفصحى، الدوارج، اللّغات األجنبية. وما هـذه الصـورة   
القائمة اليوم إالّ وليدة الفترة المعاصرة حيـث السـالح الّرابـع     - المسموعة والمكتوبة

يات تعرف انتشارا ال حدود لها، وكّل فضائية تعـرش  يعرف قفزة خارقة، فنجد الفضائ
على قوم، وتفرض عليهم قيما وسلوكًا وأسلوب عـيش ولغـة مـزيج مـن األنمـاط      
المتشابكة، والتي ال حدود لغوية تحكمها، وكان همها في سلوكها هذا التّواصـل الـدائم   

ت، وعند ذلك يكون البقاء وكسب الجمهور، وبيع أكثر عدد من عناوينها، وبأية لغة كان
للّغة األقوى، وبخاصة لغة اآللة المعاصرة؛ لغة الصحافة السريعة، وقد جر ذلك بعض 
الوباء والوبال والمسخ اللغوي على لغة البالد العربية، ومس ركنًا ركينًا فـي الهويـة   

لتّسـامح فـي   والمواطنة اللغوية. ولم تقف المسألةُ عند هذا الحد، بـل تعـدت إلـى ا   
الخصوصيات  إن لم نقل الذوبان بدعوى المهم الفهم، والغرض من هذا هو االنجـذاب  

  اللغوي للغة العولمة، أو اللغات األجنبية التي تأتي بها اآللة في برمجياتها.
 1تتداخل المصطلحات فـي هـذا الموضـوع    ـ معنى التّهجين/ الهجين اللغوي :

ويكفي أن نشير بأن للمصطلحات بعض التّقاطعات في ما بينها. ومن حيـث المعنـى   
  اللغوي واالصطالحي:    

سيكون الحديث عن التّحديد اللغوي واالصـطالحي لكلمـة   معنى التّهجين:  - 1/1
  في اللغة واالصطالح:(التّهجين/ الهجين) من خالل المعاجم، وما وقع عليه اإلجماع 

جاءت من الفعـل الربـاعي    التّهجين)تنص المعاجم على أن كلمة (لغة:  - 1/1/1
هجن. فيقال: هجنت الصبيةَ هجنًا وهجونًا وهجانًا: تزوجتْ قبل بلوغها. هجـن هجنـة   
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بـل: كثـرت   وهجانة: كان هجينًا. وهجن الكالم وغيره: صار معيبا مرذوالً. أهجن اإل
   :األمـر ـنججعله هجينًا. ه :الشّيء نجها صغيرة. هججان إبله. وأهجن الفتاةَ: زوه
قبحه وعابه. استهجن: استقبح. ويقال: هذا يستهجن قولُه. الهجين: اللبن ليس بصـريح  
    .وال لبإ. رجل هجين: لئيم. والهجين من الخيل: ما تلده برذونة مـن حصـان عربـي

النّاس: الذي أبوه عربي وأمه غير عربية. والخُالسي: الولد مـن أبـوين:   الهجين من 
أبيض أسود، ويقال لمختلط النّسب في اللّغة = الخلْط. والخطّ غير الواضح يقـال لـه:   

. والهجنة في معجم اللّسـانيات الموحـد يقابلـه فـي     Cacographie تهجئة خاطئة 
  .Cacologieة وفي الفرنسيCacology اإلنجليزية 

هو استيالد لغة ال هي بالعربية وال هي باألعجمية، بـالمزج   اصطالحا: - 2//1/1
في الخطاب بين كلمات عديدة من اللّغات، ويحصل هذ أحيانًا بتعمد، وأحياناً عن غيـر  
تعمد، وتتم عملية التّهجين بشكل منهجي؛ لتصبح نمطًا مميزا ألسلوب الخطاب والكتابة 

معاصرة لدى الشّباب. وهي اللّغة الهجينة من تلك األلفاظ المستغربة والتـي تـوحي   ال
بوضع لغوي لدى جيل بأكمله، وهو واقع مر يؤسس لدالالت خطيرة علـى المجتمـع   

  حيث ينذر بضياع الهوية والتّميز، والتنكّر للذات الحضارية العربية واإلسالمية.
الكلمة وما يسري مسراها، ومما يأتي منه التّهجـين  وأما من حيث متعلّقات مدلول 

  فتلتقي مع مدلول المصطلحات التّالية:
) لغويين في آن واحد، للتّعبير أو للشّـرح  2وهي استعمال نظامين ( االزدواجية: - 

وهو نوع من االنتقال من لغة ألخرى. وهذا موجود كظـاهرة لغويـة اتّصـالية فـي     
ستعمار، وبقيت آثار لغة العدو باقية في التّواصل اليـومي  الشّعوب التي خرجت من اال

والذي أصبح بشكل من األشكال صورةً عفويةً للممارسات الكالمية العادية، ويدخل هذا 
  في باب ما المغلوب مولع بلغة الغالب.

  - :ة، تحصل عند مزدوجي اللّغة، حيث ينتقـل   االنتقال اللغوينوع من االزدواجي
اللغوي من لغة إلى أخرى، كأنّه انتقل من مستوى إلى آخر، وهـذا بسـبب    المستعمُل

. ويكـون االنتقـال   Code switchingالشّرح أو المقام أو الحال، ويلقّبه الغربيون بـ 



Ö]êÂ^Ûjq÷]<Ø‘]çfljÖ]<Øñ^‰æ<»<ëçÇ�×Ö]<°rãflj< <
 

     
162162162162 

    

        

في بعض المقامات محبوبا كونه يعمل على تأدية المراد والمقصود، بل يعمـل علـى   
  الشّرح.
 - ة أخرى من باب التّقارب واالحتكاك بين اللّغـات  : ظاهرة لغاالحتكاك اللغويوي

وينجم عن ذلك استعمال مصطلحات أو أساليب لغة في قالـب لغـة أخـرى وأثنـاء     
االحتكاك تأخذ اللّغات من بعضها البعض. وهذه سنّة اللّغات التي يستعملها شعب مـن  

ط المعاصـرة  الشّعوب، بغرض التّواصل، أو بغرض التّمدن، وما يلحق ذلك من الوسائ
التي تفرض بعض األنماط والمصطلحات. وعادة أن االحتكاك يحصل في البداية عـن  
طريق توظيف أصوات أجنبية، ثم ألفاظ مفردة، وأحيانًا يجلـب بعـض المسـكوكات    
اللغوية من لغة أجنبية؛ فتدخل في جسم اللّغة الوطنية. وهـذا المجـال يمـس بعـض     

  لغة ما أنماط لغة أخرى ولهذا قيل: التّرجمة خيانة.عمليات التّرجمة التي تعطي 
 - التّداخل يحصل بين لغتين التّداخل اللغوي إالّ أن ،هو نوع من االحتكاك اللغوي :

تأخذ الواحدة من األخرى؛ فاللّغة األضعف تأخذ من اللّغة األقوى، والعكس يصح، بينما 
:خْل اللغويون   حيث تأخذ اللّغة األضعف من ا الدف اللّسـانيللّغة األقوى فقط. ويعـر

 ,Skiba الغربيون التّداخل اللغوي "بأنّه تأثير اللّغة اُألم على اللّغة التي يتعلّمها المـرء ( 

)، أو إبدال عنصر من عناصر اللّغة اُألم بعنصرٍ من عناصر اللّغـة الثّانيـة   1: 2001
)MacKay, 1969 : 109 ا. ولكنَّنا ننظر ). ويعني العنصر هنا صوتًاأو كلمةً أو تركيب

إلى التّداخل اللغوي بوصفة انتقال عناصر من لغة (أو لهجة) إلى ُأخرى في مستوى أو 
أكثر من مستويات اللّغة: الصوتية والصرفية النّحوية والمفرداتية والدالليـة والكتابيـة   

ية أم بالعكس، وسواء كان هذا االنتقـال  سواء أكان االنتقال من اللّغة اُألم إلى اللّغة الثّان
   ةُ الفصيحةُ التي يتكلّمها الطّفـل العربـيا. فإذا تأثَّرت اللّغةُ العربيا أم ال شعوريشعوري
   ذلك من باب التّـداخل اللغـوي ة التي يتعلّمها فإنّنا نعدة أو باللّغة األجنبيبلهجته العامي

  ".  3كذلك
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 -  :اللّغة األضعف في العادة هي التي تقترض من اللّغـة  هو أاالقتراض اللغوي ن
األقوى   وهي سنّة جرى العمل بها في كّل اللّغات، إالّ أن االقتراض اللغـوي يأخـذ   

  شكل إدماج المأخوذ في قالب اللّغة اآلخذة، ويصبح منها، وقد سماه العرب بالمعرب.
سن متباينة أو متقاربة فـي مجتمـع   يعني استعمال مجموعة ألالتّعددية اللغوية:  - 

واحد، وهذا ما يوجد في الدول التي عرفت االستعمار، وبالخصـوص اسـتعمال لغـة    
  المستعمر/ المستدمر إلى جانب اللّغة الوطنية.

من هذه المصطلحات التي تتعلّق بقضايا التّعدد اللغوي نقـول: إن هـذه   والخالصة: 
إطار البحث اللغوي العلمي، وما يتعلّق بـالبحوث ذات   الظّواهر اللغوية لها مزاياها في

العالقة بعلم اللغة االجتماعي، بل إن الواقع الذي عاشته الدول العربية التـي خضـعت   
لالستعمار فَرض أشكاَل هذا التّواصل، فهي نعمة إن لم تتعد حدودها العلْميـة؛ والتـي   

تعميم اللّغة الوطنية والرسمية والقضـاء علـى   يراد بها التّواصل المرحلي في انتظار 
  فهي تبعية يجب شجبها.    وطنيةالاألمية، وأما إن كان يقصد به التّنازل عن اللّغة 

تنشأ من ويمكن إجمال كّل هذا في أن التّهجين اللغوي لغة متعددة في خطاب واحد، 
كـالم  . أو هـو  مجموعتين لغويتينفاهم بين ستخدم للتّتُ؛ فردات لغتين أو أكثراختالط م

خليط ينتج في العادة في مجتمعات خليط، أو في التّجمعات التي تحصل في البلدان التي 
تفد إليها العمالةُ األجنبية، وتحصر العمالة في تجمعات سكانية خاصـة وعـن طريـق    

السـاكنة  احتكاكها بغيرها تظهر لغة مزيح/ هجين مستوحاة من َألْسن العمالة وألسـن  
األصل، ويجمع بين تلك الكلمات النّغمة والتّرنيم واالقتراض وصوالً إلى لغة المصـالح  
المرسلة. وهذه اللغة هي مجرد قاموس محدود األلفاظ ال يحتكم إلى قواعد واعية مـن  

عندما تتطور أكثر تصبح هجيناً كبيراً لجماعات لغوية موسـعة.  ومنتوج لغات متعددة. 
تُعـرف عنـد   نـوع مـزيج   الوافدة ى أن هذه اللغة التي تستعمل مع العمالة وهكذا نر
ين باللغة الهجينالمختصPidgin Language  جنة وامتزاجاً ألنبين عـدة لغـات    بها ه
ـ  (Pidgin Language) اللغة الهجين تعدو .مختلفة   (Créole Language)دة واللغة المولّ
 .   علم اللغة االجتماعياللغوية التي يدرسها واهر ظّالضمن 
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2 :هناك العديد من القنوات التي يـأتي منهـا الهجـين    ـ مصادر التّهجين اللغوي
اللغوي، وأهم مصدر له هو اإلعالم بمختلف قنواته، وبخاصة الفضائيات الخاصة ومـا  

المقامات، فعـن  تحمله من إبداعات لغوية تعمل على كسب الذوق أو السرعة في بعض 
طريق وصالَت اإلشهار مثالً تأتينا حمولة ثقافية مرنة بسيطة سهلة على الحفظ، ولهـا  
ترانيم خفيفة؛ تعمل جاهدة على االقتناع بما تحمله من مضمون وباللّغة الحاملة لها، كما 

للغويـة  ترغّب المستقبل/ المستمتع/ المشاهد أن يكون طرفًا مساندا لها. وأثناء التأديـة ا 
تعمل لغة اإلشهار أو هذه القنوات على تجاوز المألوف والتّحرر إلى حد ما من سـلطة  
اللّغة الثّابتة (القوانين النّحوية) فتعمل على إحداث الكسر اللغـوي أو االنحـراف عـن    

في كثير من وصالَتها، بل تلتجـئ إلـى الهجـين     - كما في العربية –سلطة اإلعراب 
  سالة، وهو لغة الجمهور، وتلك إلى حـدي الرذلك هو الذي يؤد وفي نظرها أن اللغوي
  .ير في غير المنوال النّحـوية، والسما وسيلة تعتمدها هذه الوسائل لخرق العادة اللغوي

هذا الخرق اللغوي ي أحيانًا إلى توظيف بعض الكلمات التـي قـد ال    ومن هنا، فإنيؤد
تليق بالقانون وال بالحياء العام ولذلك حذّر تقرير الممارسات الصـحفية العالميـة مـن    
استخدام مفردات لغوية غير الئقة   وهذا التّقرير يشير إلـى تفـادي اسـتعمال تـدنّي     

م عناوين والتي ال تعبر عن مضـمون  المفردات، كما يشير التّقرير إلى أن كثرة استخدا
األخبار والموضوعات المنشورة بهدف اإلساءة واإلثارة والتّجريح، فهو أمر مرفـوض  
وتمثّل من الناحية الموضوعية تضليالً للقارئ وألح ذات التّقرير بقوة على عـدم إدراج  

. إذن حـذّر  4األخالقيـة كلمات تخدش الحياء العام، والتي تتعارض مع التّقاليد المهنية و
تقرير الممارسات الصحفية من خدش الحياء العام؛ باستعمال ألفاظ ال تليـق بالمشـاهد   
فماذا يقال عن كسر القواعد النّحوية والمزج بين اللّغات لخلق لغة ثالثـة هجينـة مـن    

ـ  ى لغتين أو أكثر، فإلى أين تنتمي تلك اللّغة وما هي خصائصها؟ وماهي أصولها؟ وإل
  أي أرومة تنتمي؟  

ومن مصادر التّهجين كذلك الشّابكة؛ وهي وسيلة من وسائل اإلعالم؛ حيـث تتـيح   
التّواصل بين أشخاص لهم لغات مختلفة، ويصطلحون على لغة تجمعهم، وتتميز هـذه  
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اللّغة باالقتضاب الذي ال يراعي جوانب النّحو، وخصائص لغات التّواصل. وهذا نجـده  
التي يتبادلها العامة والخاصة فـي مـا بيـنهم فـي      Les sms صيرة في الرسائل الق

المناسبات، والتي تحمل في طياتها اقتضابات لغوية، وعرفًا خاصا في كتابة الرسـائل  
اإللكترونية، ويضاف إليها ما يخترع من حروف التينية تسهيالً للتّواصـل بأصـوات   

هجـين األرابـيش:    sms . ومن منتوج لغة محلية دارجة أو غربية في أغلب الحاالت
وهذا التّهجين اقتضته ضرورة االتّصال بين عرب وغير عرب، أو بين عرب وعرب 
من الجيل الثّالث، وهو مصطلح يستخدم في مواقع الدردشة اإللكترونية، ولدى الذين ال 

  ن الكتـابي يجيدون اللّغات الغربية، وتجمعهم الشّابكة، وهو نوع من التّهجـين/ الهجـي  
 + Englishالنّاتجة مـن كلمتـين:    Arabish حيث تكتب العربية بأحرف التينية بـ 

Arabic    وهذه الطّريقة في الكتابة تُتيح للمستخدمين التّواصل بشكل كامـل، وبأحرفهـا
التي تنفرد بها دون غيرها من اللّغات، وتعود هذه الظّاهرة إلى بداية عصـر الشّـابكة.   

ج الجديد سببه عدم وجود أحرف مماثلة في اللّغات األجنبية؛ من مثـل تلـك   وهذا النّات
األحرف/ األصوات التي تنفرد بها العربية. إذن هو كتابة منطوق األحـرف العربيـة   
ودالالتها الصوتية بأحرف وأرقام إنجليزية/ فرنسية، وجاء الحّل اإللكتروني في إيجـاد  

لعربية؛ والتي ال يوجد لها مقابل في الالتينيات، واصطلحوا بدائل التينية لكّل األحرف ا
، ثـم  9، وللصاد بـرقم  3، وللعين برقم 6لتقارب رسمها، وللطاء برقم  7للحاء برقم 

إضافة نقاط في أعلى هذه األرقام للتّعبير عن الضاد أو الظاء، ويمكن أن تخاطب مـن  
، وتُعـد  5كذلك كلمات األغانيشو mar7abaليس في لغته حرف الحاء بهذا المكتوب 

من المالذ الذي ظهر فيها الهجين اللغوي؛ فتعمل كلمات األغانيش على اإلثارة والمتعة 
الخفيفة، وتؤدى بصورة جماعية، وتحمل في متنها مزيجاً من صور األغاني التـي ال  

موسيقى الهادئة، بـل  يتحكّم فيها حسن األداء، وال انتقاء الكلمات النّظيفة، وال ترنيمات ال
نجد في بعضها ذلك اإلسفاف، وسقط الكالم الذي يخّل أحيانًا بالحياء العام بلْه الحـديث  

  عن السقوط األخالقي الذي أحدثته هذه األغاني في كافّة أغراضها.  
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وهناك صور أخرى لمصادر التّهجين من مثل اللقاءات بين الجاليات اإلسالمية فـي  
، فهناك يجمعهم: السكن/ المواسم الدينية/ الزيـارات/ التّجـارة/ القواسـم    بالد المهجر

المشتركة الكثيرة... وعن طريق ذلك يأتي االحتكاك العفوي بين الشّباب ومـنهم يـأتي   
التّهجين بفضل اللغة القاسم المشترك المصـطلح عليهـا بصـورة عفويـة (اإلسـالم      

  المشترك= اللغة المشتركة).
إن أغلـب المتـابعين   ات اللغة العربية في عالم التّواصل االجتماعي: ـ مضايق3 

للدردشات وللتّعليقات وكتابة بعض االستفزازات، وما يتعلّق بها من متابعات، تعود إلى 
  شباب العصر ويبدو لي بأن لهم المالمح التّالية:

  ـ يحملون المستوى اللغوي البسيط.1ـ3
  اللغوي، بسبب كثرة األخطاء في المكتوب، وفي المسموع.ـ غياب االحتراز 3/2
ـ اختراع حروف التينية لبعض األصوات العربية، وهي غيـر قـارة، بـل    3/3

  اجتهادات فردية.
  ـ أكثر الموضوعات التي تقع عليها التّعليقات سياسية.3/4
  ـ األخطاء التي يكثر دورانها هي:  3/5
  بين الضاد والظّاء.ـ أخطاء عدم التّفريق 3/5/1
  ـ البداية دائماً باالسم.3/5/2
  ـ أخطاء في رسم الهمزة.3/5/3
  ـ غياب تام لعالمات الوقف.3/5/4
  األجنبي. ـ الدردشات المتحركة كلها تعمل بالدوارج وبالخط3/5/5ّ
  ـ التّسويق للغة جديدة تبتعد في بعض خصائصها عن الفصحى.3/5/6

يكمن في هذه اللغة الخليط، وهـو مـا يسـميه المختصـون      ومن هنا، فإن الخطر
التّهجين/ الهجين اللغوي، ويقع الحذر منه في كّل لغات العالم، وبخاصـة عنـد تلـك    
الشّعوب التي تعرف استقرار الجاليات األجنبية. ونرى برامج التّربية في بعض الـبالد  

تفرضه في البداية، واالعتراف بالمواطنة أنّها تولي أهمية خاصة بمنع هذا الخليط ومما 
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هو تعلّم جيد للغة البلد المستقبل. وهو تعلّم يتم بصفّة نوعية سريعة وفق برامج مكثّفـة  
  فتعمل اللغة على اإلدماج االجتماعي، ونيل حقوق المواطنة. ولهذا نرى التّحـذير منـه  

يعمل على تفتيت ذهني يؤدي إلى  إن لم نقل إن التّهجين يشكّل خطراً على لغة البلد، بل
  تفتيت اجتماعي، فله مخاطره التي يجب العمل على تفاديها.

 4 :ة في شبكات التّواصل االجتماعيال يمكـن نكـران أثـر    ـ واقع اللغة العربي
وسائل التّواصل االجتماعي على الفرد ولغة الفرد، هي ثورة تكنولوجية حديثة قـدمت  

اتّصالية جديدة من مثل: التّفاعلية، التّمكين، االنتشار التّفتيت... وهذا لـم  للمستخدم مزايا 
يكن في وسائل التّواصل القديمة. وكما نعرف أن اللغة تؤثّر فـي مضـمون الرسـائل    

فيقـع التّـأثير والتّـأثّر      وتتأثّر بالحراك الداخلي الذي يتطلّبه مجال االرتقاء والتّجـدد 
ت، فاألقوى هو الذي يتغلّب "تبين من استقراء الكثيـر مـن الدراسـات    وتتبادل التّأثيرا

والبحوث التي تناولت عالقة اللغة العربية بمواقع التّواصل االجتماعي، وتأمل النّتـائج  
التي توصلت إليها من خالل مناقشة وتحليل هذه العالقة أن اللغة العربيـة فـي هـذه    

  مكن اختصارها في:المواقع تعاني مشكالت رئيسة؛ ي
: تتعلّق بمساحة انتشار اللغة العربية ونسبة استعمالها علـى  المشكلة األولىـ 4/1

  شبكات اإلنترنت عموماً، مقارنة باللغات العالمية األخرى.
: تتعلّق بأشكال التّواجد والحضور ومظاهره، وطبيعة خدمـة  المشكلة الثّانيةـ 4/2

  هذه المواقع للغة العربية.
تتعلّق بطريقة استعمال اللغة العربية وتـداولها مـن قبـل     المشكلة الثّالثة:ـ 4/3

مستخدمي شبكات التّواصل االجتماعي العرب، ونشأة ظاهرة التّهجـين بـين العربيـة    
والعاميات، أو بين العربية واللغات األجنبية؛ ذلك أن حضور اللغة العربية في شـبكات  

 يعد حضوراً ضعيفاً مقارنة بعمق هذه اللغة وعراقتها واإلمكانـات  التّواصل االجتماعي
  ". وأمام هذا، وأنا أتابع الكثيـر مـن المواقـع والصـفحات    6التّواصلية التي تتيحها...

أدركت أن حجم الضرر الذي لحق ويلحق العربية كبير، ويعود إلى سـوء اسـتخدامها   
من قبل الغواصين وأكثرهم شباب "ويرجع الباحثون انتشار هذه الظّاهرة وهيمنتها إلـى  
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". 7كثير من األسباب؛ منها ما هو متّصل بتغيير ثقافة المتواصلين ال سيما الشّباب مـنهم 
في ضعف اللغة العربية في الوقت الراهن وهجنتها فـي وسـائل   وهناك أسباب أخرى 

  التّواصل االجتماعي، ويمكن اختصارها في:
أسباب تعليمية: مثل: سيادة المدارس األجنبية+ استيراد المناهج األجنبية+ غياب  - 

 استعمال الفصحى+ ضعف المهارات اللغوية+ سيادة الضعف اإلمالئي؛

 االنجذاب اللغوي؛ - 

 سباب نفسية+ كثرة اللهجات+ كثرة التّعبيرات والمصطلحات األجنبية؛أ - 

 أسباب تقنية؛ - 

 دعوات استبدال الحرف العربي بالالتيني؛ - 

 ضعف وازع خدمة األصالة اللغوية. - 

ولهذا ال نبكي على ضعف لغتنا العربية في وسائل التّواصل االجتماعي، فلغتنا ليسـت  
اللغوي العربي، وقبولنا لآلخر في زيه وفـي لغتـه   ضعيفة نبكي على ضعف وازعنا 

دون مناقشة. وكّل هذا يحتاج منّا إلى مراجعة ذاتنا العربية، وإلى أين نحن سـائرون؟  
أليس فينا رجل رشيد يقول: ال للتّسامح اللغوي المؤدي بنا إلى الذّوبان. إنّنا نحتاج إلـى  

ين العربية ومؤسساتها الرسـمية، ووضـع   مرجعيات عربية لسانية تكون عروة وثقى ب
خطط استدراكية في صلب اهتماماتنا، والسهر على تنفيـذها بـدءاً مـن المؤسسـات     
التّعليمية، وفي ذات الوقت نحن بحاجة إلى إنشاء حسـابات فـي شـبكات التّواصـل     

ية تجعـل  االجتماعي باللغة العربية، والعمل على تطوير المحتوى الرقمي بطريقة علم
النّسق العربي هو الموجه. ومن المهم كذلك أن تعنى مؤسسات اإلعالم بلغة التّواصـل  
الصحيحة عبر تطبيقاتها في قنوات التّواصل االجتماعي  مع ضرورة تضـافر جهـود   
الباحثين المختصين، ومطالبة المجتمع المدني بالعمل على اإلسـهام فـي مـا يخـدم     

بمحاربة التّهجين، وتنشيط فعاليات وندوات فكرية ولغوية ومسـابقات  المواطنة اللغوية 
  للمحافظة على صفاء العربية.
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يشكّل التّهجين نوعا من االغتراب الثّقافي، الذي يؤثّر سلبا مخاطر التّهجين: ـ 5   
على توافق الفرد مع محيطه وثقافته ولغته، ويضع التّهجين الشّخص/ الفرد في عالمين 
متناقضين؛ حيث يستخدم لغة األم، ولغة المستعمر/ الوافد/ األجنبي فـي وقـت واحـد    

ي التّواصل، وهو نـوع مـن االسـتعمار/    ولغات أخرى، ويؤدى به هذا إلى هشاشة ف
االستدمار الثّقافي الذّهني األعمى التِّبعي الذي قال فيه البشير اإلبراهيمي: "إن الشّـيطان  
قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنّه رضي أن يطاع في ما دون ذلك، فهو قد خرج 

من ألسنتكم، ولم يخـرج  من أرضكم، ولكنّه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج 
من قلوب بعضكم، فال تعاملوه إالّ في ما اضطررتم إليه، وما أبيح لضـرورة ويقـدر   

". وهكذا نرى هذا الهجين يتعلّق بالقوة والفعل مع لغة اآلخر، فيجـب تـدارك   8بقدرها
الوضع قبل استفحاله؛ ألنّه يقضي على المواطنة اللغوية. وأول خطورة يمكن اإلشـارة  

ها هي تلك اآلثار السلبية على لغة أطفالنا، ومن هنا فالقضية تعنينا جميعاً، بل تعنـي  إلي
مصير شبابنا الطّموح، فكيف نعمل على الحد من مظاهر هذا التّهجين، وكيف نجعـل  
    نه من هكـذا الغـول اللغـويوسليم، وكيف نُحص الشّباب يتالغى بلغته بشكل طبيعي

، وما هي الحلول التي نستعملها لحماية أطفالنا من الوقوع الجارف لخصوصيات اللّغات
أسرى ثقافات غير عربية، وكيف نُرسخ في أذهان أطفالنا وشبابنا أن هـذا الهجـين ال   
يحقّق لهم التّواصل العالمي، وال األمل في التقدم، وال االنسجام الـوطني بـل يـبخس    

  مواطنتهم وال يذهب بهم إالّ مذاهب قددا.
 هـذه يجمع المختصون بأن سبب نشوء التّهجين اللغوي تدمير أو حسن تدبير:  ـ6
الظاهرة في اللغة العربية ليس تدمير العربية كمـا هـو شـائع لـدى بعـض       اللغة/

المرسلة واصل وقضاء المصالح بين للفصحى، بل للتّالمتعصـة  بين متحدثي اللغة العربي
كان   ولغرض التّواصلث عشرات اللغات المختلفة. وهذه األقليات التي تتحدمـن   ال بد
ومن هنا نشأت هـذه    الجديدةات قافثّطة لتتواصل مع لغة هذه التطوير لغة سهلة ومبس

عمرية الفئات الالتي نسمعها ونستخدمها حينما نتواصل مع هذه البسيطة السريعة واللغة 
تسعى لالندماج اللغوي وتشتد عليها اللكنـة  ت المستوطنة التي ااألقليمن الشّباب، ومع 
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   أمـراً ال مفـر ولهذا يكون الهجين اللغوي ،األولى، بل يصعب الخروج من اللغة األم
 ،فما العمل تجاه هذا الهجـين/ التّهجـين؟ ومـا هـي     منه. وها نحن أمام واقع لغوي

ـ  دى فئـة الشّـباب؟   الوسائل التي يمكن الحد منه؟ وكيف يمكن التّعامل مع الظّاهرة ل
وهي الفئة المستهدفة، وهل نرفض استعماالتهم اللغوية ونفرض عليهم لغتنا القديمـة  

أم نترك الحبل على الغارب، والزمـان   باإلجبار؟ وهل يمكن ذلك؟ وهل اللغة تُفرض؟
كفيل بتصحيح الوضع اللغوي، وقد يفرض لغة هجينة ليس لها أصول يمكن تعليمها أو 

ميمها. تلكم هي إشكاالت نروم التّفصيل فيها، والحديث عـن مفـارقتين   العمل على تع
  المخاصمة أو المرافقة.  اثنتين: 

يجـب الـوعي   ـ وسائل التّواصل االجتماعي قبول توجيه، ال رفـض تنكيـر:   7
بالمسألة المعاصرة وأنّه ال يجب الرفض أو االنغالق دون االنغماس في الحداثـة ومـا   

بـل إن    رة، والحكمة هي النّظرة إلى محاسنها في المقـام األول لها من وسائل معاص
محاسنها أكثر بكثير من هناتها، فالعبرة تكون دائماً لألحسن واألقوى. أن يقـع نكـران   
فائدة هذه الوسائل، وننقطع دونها؛ يعني العودة إلى العصر الحجري يعني البقـاء فـي   

ف والبعد عن الرقي... ومن هنـا كـان علينـا    البداوة؛ يعني الدنيا جامدة؛ يعني التخّل
التّماهي في هذه الوسائل، بل يجب تشجيع الفئات الشّبانية على استيعابها والـتّحكّم فـي   
برمجياتها. وفي كّل هذا يحصل الوعي بمداها وكيفية استعمالها، فهي ملك فـي أيـدينا   

آلة صماء يعطي لك ما أعطيته وجهاز التّحكّم يكون في وعينا وفي مخيالنا. إن الجهاز 
وهـذه ميزتـه، ولكـن أنـت المـتحكّم فيـه         وخزنته، وهو سريع أكثر من اإلنسان

وباستطاعتك غلقه عن برامج ال تليق بك، كما أن الرقابة علـى األوالد تتعلّـق بـك.    
أضف إلى ذلك أن هذه األمور قد ال تليق بنا باعتبارها خلقت لجيل غير جيلنا، وكـذلك  

الجيل له خصوصياته التي يجب أن يمارسها، وليس من الصواب إجبـار أوالدنـا    هذا
، فهم لهم موضتهم، وكذلك كنّا أهل الهيبز في السـبعينيات  همعلى لبس لباس ال يليق ب

نربي شعورنا، وكان ذلك من خصوصياتنا. فبدل شن التّنكير على فعـل أوالدنـا فـي    
ا التّفعيل والمرافقة بالتّوجيه السليم المقنـع الـذي   انغماسهم في هذه األجهزة كانت علين
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يخدم التّواصل بين األجيال، وهي سنّة خلقية ال راد لسنّته، بل علينا أن نحسن التّوجيـه  
بدل التّنكير يحصل النّهي بالرفق عن النّكير. وهي من المسلّمات التي نراها تعمل على 

  ربح هذا الجيل في المسألة اللغوية.  
هـي  اللغـات  يجب اإلقرار بأن أية لغة من ـ لغة الشّباب المعاصر: مخاصمة: 8

التّاريخ والتّميز والهوية فال تسامح في اللغة، أو في موتها أو في اختالطها لتصبح شذر 
مذر وتكون من الماضي، وما هو من الماضي محكوم عليه بالزوال والنّسيان. وأمـام  

خ محكوم على الجيل أن يعمل على المحافظة عليهما فأمـة بـال   هذا فإن الهوية والتّاري
بسياج نحوي لغوي يلتزم به  - عند األمم الراقية–تاريخ ال مستقبل لها. ولهذا تحد اللغة 

الجميع، بل كما حافظ عليه األولون وتميل في قواعدها إلى الثّبات. فـال مجـال إلـى    
للخليط اللغوي المؤدي إلى الفناء اللغوي وال محـّل  التّبسيط المخّل بالقواعد، وال مكان 

للتسامح اللغوي إالّ في حدود التّبسيط التّراتبي الـذي يفرضـه تعلّـم اللغـة حسـب      
المستويات. فاللغة كّل متكامل، فالوافد األجنبي عليه أن يتعلّم، وعلى أصـحاب اللغـة   

ى أصحاب اللغة أخذ اللغة كمـا  وضع قواعد تعليمية بسيطة لقبول لغوي لألجانب، وعل
هي، دون التّعليل بالتّبسيط المؤدي إلى حـذف الخصوصـيات، أو التّسـامح بـدعوى     
المعاصرة. ولهذا نرى لغة الشّباب العربي المعاصر تميل إلى التّبسـيط، وإلـى محـو    
خصوصياتها، والعمل على انحرافها إلى خليط هجـين ال محـّل لـه. وكـان يجـب      

ض المقامات بدافع علمي، وهو أين أنت من لغتك الوطنية والرسمية؟ مخاصمتهم في بع
أين أنت من اعتمادك على دافع لغة المغلوب مولع بلغة الغالب أو بـدافع التّجـارة، أو   
التّفتّح أو استقبال الوافد األجنبي؟ أين أنت من األجانب وهـم يصـدرون لـك، وأنـت     

يجب االنتباه إليها وهي التّعامـل  مواقف هناك  تستورد فقط، فما محّل لغتك إذن؟ ولكن
واالتّصال الضروري الذي يفرض مستوى لغوياَ مبسطاً وهذا مرغوب فيه كما يفرض 
أنماط لغتك التي هي البضاعة التي كان يجب أن تكـون فـي بـاب التّصـدير قبـل      
   واالقتصـادي االستيراد. لغتك التي يجب أن تكون مقبولة سهلة قابلة للتّعامل العلمـي

  الخطاب النّظيف، وما له عالقة بالمصالح المرسلة.  و
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ومن هنا، نخاصم بعض الشّباب العربي المعاصر الذي يدعي القبول باألمر الواقـع  
ويحتج بأن العربية صعبة، وأن لها أكثر من مستوى، وأن هناك فرقاً بـين المكتـوب   

ألجنبية غير موجـودة  والمنطوق، وأن بعض الحروف التي يكثر ترجمة المصطلحات ا
في منظومة الخطاطة العربية، وأن أنماط الجملة العربية واسعة، كما أن التّرادف فـي  
العربية بحر، وأن تعليمها يحتاج إلى سنين وسنين، وفي كّل ذلك ال يمكـن السـيطرة   

ـ  ن عليها... بالفعل بعض من األشياء من الواقع الذي يحتاج إلى عالج أولي األمر، ولك
نخاصمهم بأن التّسامح اللغوي هو الذي أضاع الفردوس المفقـود وجعـل المسـلمين    

ا الشّـرقية دون أن  پيعودون من الصين، ومن آسيا الوسطى والقوقاز، ومن تركيا وأور
يتركوا العربية تولد أطفالها وتفرخ هناك. بكّل أسف بقي في هذه األوطـان المفتوحـة   

اإلسالم، ولم تبقَ العربي  ل في تاريخنا المجيـد؛ ألنةُ، وهنا من النّقص الكبير الذي سج
العربية لم تكن في اعتبار الفاتحين المسلمين أنّها تعمل على تطوير اللغة، وما ال يتم به 

    الواجب فهو واجب.
ومن خالل هذا، أين يكمن الخلل يا شباب العصر؟ هل في غياب تخطـيط لغـوي؟   

سة؟ وهل لإلعالم دور في هذه االنتكاسة؟ وهل للشّـابكة دور  وهل الخلل تتحمله المدر
في تسهيل ظهور هذا الخليط؟ وهل للمحيط أثر يمكن أن نعمل على توجيهه وعالجـه؟  
وهل يمكن ردم هذه الفجوة بالعودة إلى بناء لغة الطفل بناء لغويا متينًا؟ وهـل يمكـن   

سة وعينا اللغوي بصورة عفويـة  عالج الظّاهرة وحصرها، وإيجاد آليات العالج لممار
   تـرقستعمل هـذا الهجـين مم ة التي تنظر إلى أنقَد النفسيواعية صحيحة، ونزع الع  

  وهو ممن مسهم الرقي الحضاري، ومن ال يمارسه فهو غارق في التّخلّف.
 أيها الشّباب العربي المعاصر، أال ترون تشويهاً في لغة الضاد علـى يـد األحفـاد   
أليس هذا نوعاً من األسلبة والمحاكاة الساخرة؛ باستعمال الكريول العربي في الفصـحى  
العامية واللّغة األجنبية واللّهجات المحلية، دون وعي بما ينتجه هذا الخليط الذي ينخـر  
المجتمع من داخله ويقلعه عن موروثاته، و"إن اإلحصاءات تؤكّد أن األسـرة العربيـة   

"  وربما ال تدرك ُأسرنا خطورة (التّشـويه  9ر عالميا في االنبهار بلغات الغيرهي األكث
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اللغوي) النّاتج عن ثقافة العولمة، وال تعرف أن هناك مشكلةً في استعمال هذا الهجـين  
حتى داخل األسرة المقتنعة بهذا الخليط، على أن ذلك عامالً من عوامل التّحضر، وهي 

أبناءها في موضع الحائر، وتتركهم ينظرون إلى اللّغـات األجنبيـة    ال تدري أنّها تضع
من حيث التّشدق بها فقط، وعلى أنّه حضاري من الطّراز العالي  ال بما تحملـه تلـك   
اللّغة األجنبية أو الخليط من عقدة كبرى تجاه لغتهم الوطنية، وما تحملـه تلـك اللّغـة    

تجاه لغتهم الوطنية، وما تحمله احتقار لكّل مـا هـو   األجنبية أو الخليط من عقدة كبرى 
  أصلي ووطني ولتاريخ الوطن ولغة هذا البلد.

وما دام الوضع بهذه الصورة ستظّل العربية في أجيالنا حبيسة التّخلّف علـى شـتّى   
المستويات ولن تعود إلى سابق عهدها إالّ بالعمل على ترقيتها، وعـدم التّمـاهي مـع    

األجنبية بنوع من التّراخي في استخدام اللّغة األم، وتشهد المصـادر بـأن   المستحدثات 
عصور المد اإلسالمي لم يرصد فيها أي مظهر في تراجع اللّغة العربية مهما تعـددت  
اللّغات في البلدان المفتوحة، وصدق المؤرخون حين تنبؤوا بسقوط األندلس مـع بدايـة   

  .انهيار اللّغة العربية فيها
9:مـن    ـ لغة الشّباب المعاصر/ العولمة اللغويةّ= االستعمار اللغوي بعـض يظن

النّخبة أن هذا شيًئا طبيعيا في اللّغات، ويحصل فيها باستمرار، وهو نوع من تثاقف، أو 
نوع من العولمة اللغوية التي تَفْرض هذا النّمط، وفي نظر اآلخرين؛ هي طفرة لغويـة  

التّواصل بين الثّقافات، فال يشكّل خطـرا يمكـن أن نقـيم عليـه      نوعية ومن ثمرات
     لَم األحمر لخطورته. وفي الحقيقـة هـو تواصـل اسـتعماريمؤتمرات، أو نرفع الع
بامتياز، أو استعمار فكري لغوي جديد، وإن هذا الكالم حقّ وال يراد بـه إالّ االهتمـام   

لحقيقة بأن التّهجين اللغوي يحصـل فـي   بالمواطنة اللغوية. ومن هنا يجب أن ندرك ا
الشّعوب المستعمرة سابقًا أو حاليا، يأتي نتيجة لغزو ثقافي للدول االسـتعمارية؛ حيـث   
تقوم بتعزيز الدونية لدى المستعمرين، وتزيد من اغترابهم عن لغتهم الوطنية، ويعمـل  

طني، ولم تسجل لنا المصادر أن ذلك على تفكيك وحدتهم الثّقافية، وفي خَبو انتمائهم الو
الشّعوب المتقدمة يحصل لديها هذا التّهجين، وإن حصل؛ فإن صـاحبه سـوف ينـال    
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العقاب، بينما نتمسك نحن بدمج لغتنا ببعض الكلمات األجنبية كمعتقد بليد ندعيه؛ وهـو  
هـم أركـان   لغة الشّباب أو لغة العصر الحديث، وفيه تنازل ثقافي في الصميم، وهدم أل

دعائم هذه األمة وهويتها واستقاللها. وإن التّهجين اللغوي يشكّل خطر االنتقـاصِ مـن   
العربية، والتّشكيك في قُدراتها، وله مظاهر يتّخذها عبر مسـارات ظاهرهـا محبـوب    

  وخفيها مسموم، وإليكم مظاهره ال المخفية:
  العربية؛كثرة الالفتات االجنبية في البلدان  - 
 - خلطة غريبة في األغاني واألداء، إلى درجة تسطيح الفن ،يبأغاني الفيديو كَل  
  هيمنة اللّغة األجنبية على خطاب بعض النّخبة، بمعنى هيمنة لغة المستعمر؛ - 
السلوك النّمطي في تهجين الخطاب العربي العاكس للدونيـة، وتجسـيد بعـض     - 

  تها، والعمل على التّفاخر به؛اُألسر لهذا الهجين في بيو
  هجران تام للّغات الوطنية؛ باعتبارها لغة التّراث ال الحداثة ولحاق العصر؛ - 
عدم اعتماد الموروث الثّقافي الوطني كمرجعية دالّة في التّاريخ وفي العلوم وفـي   - 

  اآلداب؛
  غربية...افتقاد المرجعية اللغوية الوطنية، والجري وراء المرجعيات ال - 

يجب النّظر إلى المسألة اللغوية مـن زاويـة   ـ لغة الشّباب المعاصر: مرافقة: 10
التّطور اللغوي، وهي سنّة لغوية، وظاهرة من الظّواهر اللغوية تـدرس فـي سـياقها    

التّ االجتماعياريخي بمنهج وصفي ـ وتّمن التّ خاٍل ؛حيادي ر واالنطباعات السة. وإذا لبي
ارئة على اللغة العربية واالستعاضـة  اهرة اللغوية الطّالحديث عن تقليص هذه الظّأردنا 

سات التّعنها باللغة الفصحى، فعلى المؤسعليمية في العالم العربي   التكفّـل بتـدريس أي 
ة ببرنامج لغوية أخرى، يجب العلـم  مكثّ وافد للبلدان العربية، ومن جهف، هذا من جه

 غات يثبت لنا أنّتاريخ اللبأن    ن ه منذ ظهور الكتابة في العـالم أضـحت اللغـة تتضـم
المستوى و ،مستويين: المستوى األدبيـ  المحكي العربـي   ارع. فال أحد اليوم فـي الشّ

بالعربية ولكـن  ما ينطق به ال صلة له  وهذا ال يعني أنبلغة األعراب القدامى، يتحدث 
ـ   اللغة المحكية تستوعب أكثر أنالفرق  ةالمفردات والمصـطلحات األجنبي،  ر وتتطـو
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رها النّبسرعة أكثر لتحرمن قيود قواعد النّ سبيحو والصوما هذا األمر ارمة. رف الص
إالّ من األشياء التي ليس لها موقع في الخوف على اللغة، وهي سنّة األخـذ والعطـاء   

الوسطى وسيلة أولـى بغيـة   وتحصل دائماً بين اللغات وأن الشّباب يستعمل هذه اللغة 
التّحكّم في الجهاز الحديث؛ ألنّه جاء ببرمجية غير عربية، واختـرع فـي بلـد غيـر     
عربي، وكان ذلك حتماً مقضياً السير باللغة األجنبية في حدود التّواصل العفوي بما لها 

مكـن أن  من مستوى لغوي، ويمكن اإلفادة من ذلك في العربية المعدلة. ومع كّل مـا ي 
يقال، بأن العملية اللغوية في وضعها الحالي تشكّل ظاهرة تحتاج إلى عالج، وبخاصـة  
  لدى هذه الفئات الشّبانية التي تتحكّم في تقنيات أجدر بها أن تستعمل في تطـوير اللغـة  
ال في التّردي اللغوي. ولهذا هناك محاذير ال بد من االعتبار لهـا، وهنـاك ومخـاطر    

كان علينا الحديث عنها. ويجب االحتراز بقوة من هذه الظّـاهرة، كـي ال نجـد     كبيرة
جينة غريبة األطوار: جزء منها عربـي  أنفسنا في الحق من الزمان أنّنا نستعمل لغة ه

ومفاصلها أجنبية؛ فهي لغة جديدة برطانات أجنبية وبخليط مـن الـدوارج، وبعضـها    
أو الدائرة التي وضعته. وهكـذا يكبـر الخطـاب     كشكول ال يكاد يفهم خارج المحيط

المحكي الهجين بسبب وسائل اإلعالم في المقام األول، ثـم وسـائل التّقنيـة الحديثـة     
السريعة وينزاح إلى تهجين المكتوب؛ حيث بدأت معالمه تظهر في كتابـات تالميـذنا   

د يؤدي إلـى التّنصـل   وطالبنا، وأخاف أن يستفحل هذا األمر المشين بلغة تواصلنا، وق
ن لغة أجدادنا، فالكارثة قد تكون كبيرة إن لم توضع لها الحـدود. فمـا بالـك بقـوم     م

تسمعهم يرطنون رطانات جامعة أللْسن الهويات المختلفة التي ال تجمعها أرومة لغويـة  
وبكّل تبجح، وما رأيك في هذا الخليط غير المفهوم إالّ في إطار االصـطالح الضـيق   

في سياق ومقتضى حال مخصوص. أليس األمر عارا علينا ونحن نبتعد عـن لغتنـا   و
باعتبار ما يحمـل هـذا الخلـيط      الجميلة، أال نرى أنفسنا أنّنا تُبع للّغات أجنبية عولمية

ب مولـع بلغـة   لوغمالأكثره مصطلحات وكلمات أجنبية وكأنّي به يعيد تجسيد مقولة: 
، فهل ما نزال لم نخرج من دائرة المغلوبين، بعدما حصلت كّل الـدول العربيـة   لغالبا

على استقاللها، وما بقي لنا المشجب الذي نعلّق عليه ضعفنا ونقائصـنا وتقاعسـنا إزاء   
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االهتمام بلغة تواصلنا الطبيعية إالّ التّعلّق بالهجين المدر للرداءة اللغوية. أال يجـدر بنـا   
التّواصل الذي يصبغ علينا أنماطًا ثقافية تعصف باللّغـات المحليـة ومنهـا     الوعي بهذا

العربية، أال يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة لغة القوي قوة ولغة الضعيف ضعفًا ووهنًـا  
أال يجوز لنا أن نجلو القذي عن عيوننا ونهيَئ أسباب التّغيير في لغتنا، ونعمَل من أجل 

يا في حياتنا اليومية باستعماالت وظيفية بسيطة سـهلة، أال يجـوز   أن تنال وضعا طبيع
  للغتنا أن تنال موقعا في هذا العالم تحت إمرة خصائصها...  

) هذا الواقع اللغوي ـة     الهجينوإنـات المعنيينذر بالخطر إذا لـم تتـدارك الجه (
الظّاهرة، وقـد تسـتفحل    والجمعيات المدنية وربات األسر، والمجتمع ككّل َأمر تنامى

ذات يوم؛ ألنّها بدأت تدخل في الممارسات اللغوية العفوية، دون ضابط يعمـل علـى   
توقيفها، ودون بيان أوجه الخطأ فيها، بل ودون وازع ينذر بخطرهـا علـى التّناسـق    
 االجتماعي، أليس فينا رجل رشيد، أال يؤدي هذا إلى التّعددية اللغويـة المتوحشـة، أال  
يخلق عوائق اتّصال بين شعب واحد، أال يمكن أن يخرق االنسجام االجتماعي الـذي ال  
يحصل إالّ بوجود لغة آحاد بين ساكنة جغرافية بلد واحد، واألحـرى إن كانـت هـذه    
  الجغرافية اللغوية تتجاوز حدود الوطن مثل اللّغة العربية التي ال حدود جغرافية تحدها.

من األهمية بمكان اإلشارة إلى منهجية المرافقـة التـي   رافقة: ـ كيفيات الم10/1
تعتمد في االنتصار للغة الشّباب، بتوجيه يضمن التّحسين والتّطوير، وصوالً إلى خدمـة  

  لغوية نوعية في لغة الشّباب، ونقترح الكيفيات التّالية:
 - 10/1/1:ـ االعتزاز اللغوي ة إالّ وتحترم لغتها وتعتزم على  ما من أمبها وتقد

اللغات األجنبية، ويمس االعتزاز ما يقدم لها من تعليم واستعمال وتحسـين ومحافظـة   
على الخصوصيات، وهذا باب كبير يدخل في باب الوعي اللغوي الذي يجب أن يتسلّح 

به الشّباب المعاصر في محيطنا العربي، وكي نؤدي رسالتنا اللغوية على وجه صـحيح     
ن نماذج وقدوات لهذا الجيل الذي بدأت مالمح ضياعه في لغته والتي أصبحت ال ونكو

 تجذبه، بل يبتعد عنها.  
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مع ما لها من خصوصـيات جامعـة     ـ تبليغ العربية الفصحى تبليغاً سليماً:10/1/2 - 
ولغة الدين اإلسالمي، وما لها من عالمية في أطالس جغرافيـة ممتـدة مـن المحـيط     

 پانياً إلى المحيط الهادي صينياً، مروراً بأفريقيا وروسيا.األطلسي إس

وهو أمر يدخل في باب بقاء اللغـة محافظـة    ـ االستعمال اللغوي الصحيح:10/1/3 - 
على نحوها وقواعدها، وتبليغها لألجيال في تواصل تكاملي في عقد سلسلة نقل السـلف  

 لغتهم للخلف.

وهذا يـدخل فـي بـاب التّوجيـه      السلف والخلف:ـ فتح أبواب الحوار بين 10/1/4 - 
والمرافقة وحض شّباب الجيل الصاعد على المحافظة على الهويات المقدسة (الـوطن+  

 الدين+ اللغة+ التّاريخ) التي تُقدسها كّل شعوب العالم.  

ويدخل هذا في باب التّحسـين فـي االسـتعمال     ـ تكثيف النّشاطات اللغوية:10/1/5 - 
 اللغوي ة، واالنغماس اللغويحالت اللغوية، وإقامة الروالدعوة إلى إنجاز ورشات لغوي

  من خالل المنتديات والجامعات الصيفية.
يبدو لي بأن للمجمعيـين  دور المجمعيين في توجيه لغة الشّباب المعاصرين:  ـ 11

، وهذا مخاصمةالمرافقة قبل الدوراً كبيراً في توجيه لغة الشّباب المعاصرين من حيث 
طريق كسب ود هذه الفئة الكبيرة، وهي فئات قيادات المستقبل وصنّاع الجيـل القـادم   
  العمل على توجيههم وتنبيههم. ومن هنا، فـإن بهم أوالً، ومن ثم فعلينا أن نحسن الظن

بيخ التّنبيه في المقام األول يقتضي التّوجيه ثم التّوجيه، وإذا استحال األمـر يـأتي التّـو   
ولكن ال يكفي هذا؛ ألن العملية تستدعي ربط القوة بالفعـل. وهـذه العمليـة ال يجـب     
االستهانة بها، حيث نرى تكريس األخطاء بشكل غير مقبـول، ويعنـي هـذا تجسـيد     

لتّهجين، فأن نقبل استعمال هذه الوسائل وهو منطقي وطبيعي، ولكـن ضـمن أنمـاط    ا
لغتنا، وال يهددها بالزوال. ولهذا نريد مـن المجمعيـين   لغوية حديثة بما ال يزلزل كيان 

اللغوي وذلك ما يجعلهم يعملون على وضع خطّـة    النّزول إلى الميدان لسماع التّردي
عربية مركّبة محددة في الزمان للحد أوالً من هذه الظّاهرة، ومـن ثـم محوهـا مـن     

واألحرى صياغة مشروع عربي  ـة    االستعمال اللغويول العربيم إلى جامعة الـديقد
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لوضع استراتيجية شاملة؛ للحفاظ على أهم مكون جامع وهو المواطنة اللغويـة. كمـا   
  يمكن اقتراح ما يلي:  

ـ أن نكون نحن المرجعية اللغوية، والمثال النّموذج الـذي يحـرص علـى    11/1
  احترام اللغة في كّل مستوياتها.

ز بالعربية واستعمالها شفاهياً وكتابياً في كـّل المحـال   ـ غرس ثقافة االعتزا11/2
  والمناسبات.

11/3.ـ نشر الوعي بخطورة التّهجين اللغوي  
ـ العمل على أن تصبح العربية أداة فعالة في التّواصل الدائم وإحياء منظومة 11/4

  المعارف.
اللهـا تعلـيم   ـ العمل على إعداد برامج تعليمية تثقيفية بسيطة يسهل مـن خ 11/5

  العربية بيسر ألهلها ولغير أهلها.
ـ على المجمعيين التّحكّم في هذه التّقنيات المعاصرة، ومن ثم الغـوص فـي   11/6

  بحرها بغرض التّنبيه والتّوجيه؛
ـ العمل على االستجابة للمضايقات التي تُعانيها اللغة العربية في التّعامل مـع  11/7

  ائل النّوعية لربط شّباب العرب بلغتهم العربية؛هذه الوسائل، وتقديم البد
ـ العمل على ربط العربية بهذه المستجدات، والسماع لكّل اقتـراح مضـيف   11/8

  يعمل على تطوير العربية بآخر ما وصلت إليه هذه التّقنيات؛
وضع آليات إجرائية للتّحكّم في اللغة عبر وظائفها اليومية، وما تقتضيه لغـة   11/9

  لتّواصل اليومي.ا
ـ تجسيد برامج حاسوبية لكّل الفئات العمرية، تحسباً للمنافسة اللغوية التـي  11/10

  تفرض اللغة األحسن واأليسر، واألقّل جهداً في التّعلّم.
11/11  األجنبـي نافس الكتابي ة في محتوى الكتاب المدرسيـ اقتراح بدائل نوعي

  في المضمون وفي الشّكل.
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ـ استغالل مقام الجاليات في البالد العربية، بتقديم تعليم مجـاني لألجانـب   11/12
  ومدهم بكّل اإلغراءات التي تُحبب لهم تعلّم العربية.

ـ توجيه الكتّاب إلى العمل على نشر العربية بمنهجية حداثيـة وبمضـمون   11/13
.ة، وفي إبداعها األدبيرغّب في جمال العربيي  

مكثّف للمجمعيين عن طريق السفارات العربية في نيـل العربيـة    ـ تواجد11/14
  المقام األوفى في التّعليم خارج مواطنها.

إن القوة اللغوية جزء ال يتجـزأ مـن القـوة الحضـارية      ـ الحلول المقترحة:12
وإن التّنازل في القليل يغري ويدفع بالتّنازل عن الكثير لمن ال شـأن    والتنمية الشّاملة؛

  له وال شخصيةَ، وهكذا يكون التّهجين اللغوي ضربةً في عيون لغتنا العربيـة الجميلـة  
بل التّهجين ضرةٌ ثالثة رغم الحاجة البخسة والظّرف السـريع الـذي اسـتدعى هـذا     

ولكن هذه الحاجة أحيانا تحصل بثمن غاٍل، بل بتنازالت قـد تكـون   التّواصل المحدود، 
في العمق، وقد تمس الثّوابت، وهذا ما فعله التّهجين اللغوي الذي مس أصـوَل اللّغـة   
العربية في بعض من المقامات، بل عمل على هجران اللّغة األصل، وهذه هي المشكلة 

  إيجاد الحلول لها.  الكبرى التي تحتاج منّا جميعا البحث عن 
وإن الحلول التي نراها تعمل على ردم هذا التّهجين اللغوي يكمـن فـي وجـوب    
محاربة التّهجين من قبل الجميع، وهذا األمر مسؤولية مشتركة؛ ألنّه فوضـى لغويـة   
بقيمة بخْسة، وستؤدى هذه الظّاهرة إلى عدم القدرة على التّواصل، بل هو هروب مـن  

الالواقع، وهو الالمباالة الفوضوية. وعلى اإلعالم أن يكون طرفًا فعاالً فـي   الواقع إلى
تقديم الحلول عن طريق التّوعية بأهمية اللّغة كوعاء شفاف، أو لبـاس حميمـي لكـّل    

  ذواتنا، وهذا ما عبر عنه الشّاعر زهير بن أبي سلمى:
  

ه ونصـف   نصـفٌ  الفتـى  لسانفـؤاد  

ــدمِ اللحــمِ صــورةُ إالّ يبــقَ فلــم       وال

     
وعلى المدرسة أن تعمل على إيجاد توازن يتيح للطفل أن يتعلّم اللّغة األجنبية كلغـة  
معارف حديثة، وفي الوقت نفسه يتمكّن من التّفاعل مع مجتمعه ومحيطه باستعمال لغته 



Ö]êÂ^Ûjq÷]<Ø‘]çfljÖ]<Øñ^‰æ<»<ëçÇ�×Ö]<°rãflj< <
 

     
180180180180 

    

        

العربية األصلية التي تستطيع أن تستوعب الحداثة؛ وتقطع في سـبيل ذلـك خطـوات    
الجزء األكبر في محاربة الدخيل بصـورة مـن الصـور     طويلة. كما تتحمل المدرسةُ

المسموعة والمكتوبة، فكان على الهيأة التّدريسية شن حمالت تنظيف لغوية في منطوق 
المتعلّمين، ويعضد الكُتّاب تلك الحمالت بالحديث عن مخاطر التّهجـين اللغـوي بأنّـه    

 آن؛ فظاهره موبوق، وباطنـه مـأفوق  ، بل احتقار لغوي للغة القرعقوق لغوي بامتياز
ووسطه مسروق، فكيف تَعتَلي اللّغةُ بالموبوق والمأفوق والمسروق والتّهجـين، صـفة   
   ا بالنّفس من العقوق. كما يجب أن تبـرز جهـودخطر من صفات شرار األفّاق، وأشد

جنيـد  المجامع اللغوية، وجمعيات المجتمع المدني في محاربة هذا الوبـاء، وعليهـا ت  
  األطفال والتّالميذ والطّالب في الحفاظ على لسان ثقافتهم؛ وهم الحاملون لرايتهـا، وإن
هذه األجيال مطلوب منها الرقي بالعمل؛ حيث الصعود إلى العال عمل ذاتي ال يتطلّـب  

ـ  ة أن تتجنّد وراء ردم الفجوة اللغويقرارٍ، وعلى كّل الفئات الطّالبي ة استشارةً أو انتظار
التي يسببها التّهجين، وما يأتي به من هجين يفقد األصل الرصين، ويؤدي إلـى كـالم   

.بشجبل مزيج يحتاج أن ي ،وال هو بعيد فيشذّب ،هين، فال هو قريب فينشدم  
ولذا كان علينا جميعا إدراك العالقة الحميمية بين األمة واللّغـة، فبينهمـا عالقـة    

اآلخر، وإنّه ال يمكن أن تعكس وجهك الحضاري إالّ لغتُـك   عضوية  وكالهما يعكس
الصافية الخالية من العيوب والشّوائب، ولذا وجب االهتمام بالقوة بالعربيـة الفصـحى   
السليمة، فهي مستقبلنا التّقديم والجامع ألشتاتنا، وكان ال بد من خدمتها بـالخروج مـن   

ن الفعل، والعمل للحد من الحطّ من قيمـة العربيـة   الكالم العفوي والمنافحات إلى ميدا
 12والعربـزة  11والعردجـة  10هات العرنسةاووضع حد للفوضى اللغوية، ومحاربة إكر

، والرجوع إلـى عربيـة التّصـريف    العولمة، وما تدره علينا مصطلحات 13والعرتنة
وأصفى من الحلَـي  واإلعراب؛ فهي من كالم العرب العاربة أنقى من اللّيالي البيضاء، 

النّحساء، فال تتركوا سعفَ النّخيل يسقط من لغتنا العربية؛ لغة دقيقة بسيطة سهلة؛ كـان  
همها التّدقيق، وسبق اللّغات في التّحقيق ومجاراة اللّغات في التّسويق، بغير تزييـف وال  

  تلفيق. وأقترح ما يلي:
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كالمهم التّواصلي، والعمل علـى  البحث عن الحلول المجدية لمرافقة الشّباب في  - 1
 كسب ودهم المتين؛

  البحث عن كيفية الرقي باألداة الرئيسية األولى التي هي اللّغة العربية. - 2
قيام وسائل اإلعالم بالتّوعية المستمرة في حثّ الجماهير على النّطـق بالعربيـة    - 3

  الفصحى.
لإلعالم من تأثير على الرائـي  التّعويل على لغة اإلعالم في الرقي اللغوي، لما  - 4

  والمستمع.
حثّ وكاالت اإلشهار على العناية بالجانب اللغـوي فـي إنجـاز الوصـالت      - 5

  اإلشهارية.
دعوة المدارس إلى التّفعيل اللغوي داخل األنماط اللغوية السـليمة، وأن يكـون    - 6

  المعلّم قدوةً في االستعمال اللغوي السليم.
  لغوية في لغة األطفال؛ عن طريق تنظيم نشاطات لغوية.تفعيل المكنونات ال - 7
إنشاء عالقة صحية وإيجابية بين التّالميذ وبين أعالم اللّغة وروادها، من أمثـال   - 8

   ونثر مصطفى صـادق الرافعـي ،شعر المتنبي، ونزار قباني، ولغة البشير اإلبراهيمي
  وصحافيات أبي اليقظان، وحكَم رضا حوحو.

اإلعالم للمساهمة الجادة من الرفع من القيمة اللغويـة المضـافة ألدائـه    دعوة  - 9
     ـلوك اللغـويليم؛ بالحرص على احترام قواعد اللّغة، وعـدم مجـاراة السالس اللغوي

  الغريب، بل العمل على تهذيب ما هو خارج لغة التّواصل السليمة؛
مع أفراد مختصـين   تخصيص حلقات أسبوعية إلجراء مقابالت وحوارات حية - 10

  يدرسون المفردات واألساليب المستحدثة، ومدى قبولها أو تعديلها أو رفضها.
معالجة األساليب المهجنة في لغة العامة والخاصة، وفي الفتات الشّوارع وفـي   - 10

  لغة اإلعالم، والعمل على تهذيبها، ومراقبة األلفاظ الجديدة بصرامة؛
سنوية، وإجراء سبر اآلراء للنّظر في التّحسين اللغوي وفـي  توزيع استبانات  - 11

.نات التي يأتي بها التّهجين اللغوياله  
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العمل على إنجاز مدونات بخصوص التّهجين اللغوي، والعمل على تصـنيفها   - 12
.واب اللغويها إلى الصودراستها ورد  

، وترشيد المعنيين إلى لغـة  ـ إجراء البحوث الميدانية على لغة المحيط واإلعالم13
  وسطى.
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 الهوامش:
                                                           

ياض: . الر1ـ إصدار مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمات اللغة العربية، ط 1
2014. 

ـ "االنفتاح اللغوي وهجنة العربية" بحوث المؤتمر الدولي للغة العربية والنص األدبي على  2
كلية العلوم  ،أعمال الملتقى في جامعة الملك خالدجرت ، 2017عودية: ة العالمية" السالشّابك

 .47، ص ، المجلد األول2017فبراير  16-14اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها بأبها: 

 2010علي القاسمي "التدخّل اللغوي والتّحول اللغوي" مجلة الممارسات اللغوية. الجزائر: - 3
وزو، العدد - منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمري، بتيزي

.التّجريبي   
4
  .2009أفريل  3جريدة (اليوم السابع): بتاريخ  - 

5
مصطلح مأخوذ من: األغاني+ الشّارع. أي تلك األغاني التي ينتجها الشّارع والغوغاء، وتأتي  - 

بصورة عفوية من خالل تجمعات المالعب لمناصرة فريق رياضي، وهي خليط لغوي يأتي عفو 
  الخاطر، وله طقوسه وما يصاحبه من إثارة ومتعة آنية. 

اقع اللغة العربية في شبكات التّواصل االجتماعي" مجلة ـ ناصر بن نافع البراق العتبي "و 6
خاصإصدار 2017. باريس: 2017ديسمبر  18ة ة باالحتفاء باليوم العالمي للغة العربي ،

 .71-70ص ، 1، طفي مقر اليونسكو بباريس المندوبية الدائمة للملكة العربية السعودية
 .72ـ نفسه، ص  7
8- حدباوي العلميمركز البصيرة للبحوث 2009ادرة المواعظ الباهرة. الجزائر: لسلة النّ، الس ،

74ة، صواالستشارات والخدمات التعلّمي   
9
  .2010جانفي  10بتاريخ:  islamonline.netموقع - 

10
  كلمة مركّبة من: العربية+ الفرنسية.العرنسة:  - 

11
  كلمة مركّبة من: العربية+ الدارجة. العردجة: - 

12
  : كلمة مركّبة من: العربية+ اإلنجليزية.العربزةـ  

13 ة بالحرف الالتيني. وهناك من ييه (العربتيني).ـ كتابة العربيسم  
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كّل الشّكر للهيئة الوطنية لحماية الطّفولة على كّل المجهودات التي يباجة: دالـ 
تقوم بها من أجل ترقية التّنمية البشرية، وهذا هو القاسم المشـترك بـين المجلـس    
األعلى للغة العربية، والهيئة الوطنية لرعاية الطّفولة، فيجمعنا خدمة االستثمار في 

تي ال تكون دون سالمة بدنية، فََأنْعم به مـن تعـاون   السالمة البشرية واللغوية وال
مثمر سبقَ وأن تجسد في مؤتمرنا المشترك في المكتبة الوطنيـة بالحامـة حـول    

) وهـذا  (الحقوق اللغوية للطفل الجزائري بين المطالب االجتماعيـة والتّربويـة  
ي هذا المحفل الخاص بمـرض  بمناسبة اليوم العالمي للغة األم. وإنّنا نكون معكم ف

التوحد عند األطفال، ونحظى بمقام أنزلتنا معالي الرئيسة ضيفَ شَرف. فيا صاحبة 
الفضل أنت أولى وأهل لهذا التّكريم؛ لما تقومين به من خدمات من أجـل طفولـة   
جزائرية كاملة الجسم، سليمة العقل، خالية من االضطرابات، بلـه الحـديث عـن    

وهو مرض موجود في مجتمعنا  Autismا اللقاء، وهو الطّيف الذانوي موضوع هذ
ال يعلم عنه إالّ القليل، رغم أنّه مرض عاد، ولكنّنا نُخفيه في بعض المقامات خوفاً 
من معرفة وجود اإلعاقة/ المعاق في العائلة؛ ونتحرج من إذاعته بسـبب بعـض   

  من الطّابوهات التي يتكتّم عنها.القضايا االجتماعية التي تُعد عند بعضنا 
فل في سـن مبكّـر   اضطراب يالحظ على الطّعبارة عن  ـ مرض الذانوية:1

ـ ظْطبيعي، وي ه غيررنموه المختلفة، فيكون تطو جوانب ر على تطورحيث يؤثّ ر ه
خلالً في تفاعله االجتماعي ويتمينة، وبضعف تواصـله  ز بتكرار أنماط سلوكية معي

ن. وله أسباب عديدة متعلّقة بالوراثة أو بالوالدة في مع اآلخري وغير اللفظي لفظيال
الغالب، ومن ذلك تحصل اضطرابات في سوء التّواصل بكّل أنواعـه. وهـذا مـا    

                                                           

 1ـ الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في النّدوة التي أقامتها الهيئة الوطنية لحماية الطّفولة في  ♥
  بإقامة القضاة، الجزائر.   2019أفريل 
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  يؤدي إلى أعراض سلوكية واجتماعية، وقد تصحب بـبعض التّشـوهات الخلْقيـة   
المصاب كونه ليس سوياً مثل اآلخرين. وهذا أهم عامـل يجعـل   فتؤثّر أكثر على 

  الطّفل منعزالً، فال يسمح له ذلك بالمشاركة الجماعية مهما كان نوعها. 
إخواني لستُ هنا في مقام الطّبيب لتشخيص مرض التّوحد، بقدر ما أقول: إنّـه  

زيارة عمليـة   من االضطرابات التي تحصل في كثير من المجتمعات، ومؤخّراً في
قادتني إلى مدينة سطيف، وزرتُ مركز إعادة تهيئة هذه الفئة في أحد مستشـفيات  

 حصاة، دون الحـديث عـن    4000ذات المدينة، وُأبلغتُ بأنة مة ذانويحالة مرضي
. باب الخطـر الحاالت المتكتّم عليها، وهذا العدد كبير جداً، بل إن المسألة تدخل في 

بأن حاالت معتبرةً أدمجت في المجتمع بشكل طبيعي بفضل جهود ومع ذلك ُأبلغت 
القائمين على مرافقة هذه الفئة؛ سواء من األطباء ومن المعلّمين ومـن الجمعيـات   
المدنية. وفي احتكاك ببعضهم اتّضح أن بعضهم يملكون حواساً تعويضية مذهلة في 

التّمارين البهلوانية، وفـي سـلوكات   جانب العمليات الحسابية الصعبة، وفي بعض 
عجيبة ال تجدها عند األسوياء. ووقفنا عند بعض المطالب التي تحتاج أن توفّر لهم 
مثل: خلق الجو التّفاعلي+ توفير الكتاب المتخصص+ الخَرجات السياحية اللغويـة.  

المجتمعـي، وتمتلـك   وانتبهنا إلى أن هذه الفئة لها استعدادات فيزيولوجية لالندماج 
قدرات تعويضية بديلة عن القدرات المصابة، ولبعضها ذكـاء حـاد فـي بعـض     
الحواس التي تحتاج إلى استغالل، وكان على المعنيين تنبيـه وتوجيـه وتـرويض    
األجهزة البيولوجية الهشّة لتعود إلى وضعها؛ أي ال بد من سـرعة العمـل علـى    

إن هذه الفئة هشّة لكن بعض المجتمعات استطاعت  التّكيف في الوقت المناسب. إذاً
صابين بهذا ياة األطفال المإيجاد عالج يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً وجدياً في ح

الكثير من المرضى وتجعلهم منمـدجين طبيعيـين بسـلوك    ، وأن تنقذ االضطراب
فية والخطابيـة وفـي   تفاعلي عن طريق عالجٍ دائمٍ في التّدخّل في السلوكات المعر

  المهارات عامة. 
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دلّتنـا الدراسـات علـى أن    ـ وصفات دول يكاد ينعدم فيها مرض التّوحد: 2
مقاطعة إيرلندا+ ودول إيسلندا+ السويد+ النّرويج+ اليابـان+ كوريـا الجنوبيـة+    
 ماليزيا، وهي من الدول النامية إلى وقت قريب، ولكنّها امتلكت وصفات انمازيـة 

فاستطاعت بذلك أن تخرج من التّخلّف، ويصـبح اقتصـادها    التّنمية البشرية،في 
يحتّل األولية من بين الدول الراقية، وتتقدم في التّرتيب العالمي على تلـك الـدول   
التي كان لها ترتيب عالمي يعتد بها. وتشير الدراسات بأن مـرض التّوحـد شـبه    

  التّالية: منعدم للوصفات العلمية
2/1 لي في سلّم المجتمع، وله احترام جمعير التّرتيب األوـ جعل المعلّم يتصد

قوي  باعتباره يعمل على صناعة األجيال. ويصل احترام المعلّم لدرجـة القدسـية   
وهم الذين يقولون: اجعْل بينك وبين معلّمك مسافة كي ال تدوس علـى ظلّـه، وال   

وال تمسح طاولته بذات المنشفة التي تمسح بها طـاوالت  تقعد على كرسي المعلّم، 
  القسم.

ـ اعتبار مساحات المدارس االبتدائية حرماً مقدساً؛ حيث ال تسيج بأسـوار  2/2
بل يحيطها اللون األصفر، وال يجرؤ أحد على الدوس عليه؛ احتراماً للمدرسة، وال 

خـروجهم مـن البـاب    يجرؤ األطفال على الدوس على الخطّ، بل يكون دخولهم و
  المعلن عنه بواسطة الصبغ فقط.

ـ اهتمامها بالتّربية أوالً، ثم بالتّعليم عامة. والتّربية تحتّل الرتبة األولى في 2/3
اهتمامات تلك الدول، وميزانية الوزارة المكلّفة بالتّربية أعلى من كـّل الميزانيـات   

.ة البحث العلميويضاف إليها ميزاني  
الطّفل من السنة الثّانية إلى سن السادسة من عمره ال يدخل المدرسة، بل ـ 2/4

  يزاول اللعب في حدائق األطفال المتوفّرة في كّل األحياء.
ـ يربى األطفال بدنياً واجتماعياً فـي األجـواء الطّبيعيـة/ االصـطناعية     2/5

  واالعتماد على الذّات. باختالطه مع األقران، وهذا ما يعطي له الصفة االجتماعية
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2/6   ومجـاني ادسة. والتّعليم إلزامـينة السة التّعليم ال يكون إالّ بعد السـ بداي
  ومنع الدروس الخصوصية في كّل مراحل التّعليم.

ـ ال توفّر للطّفل الوسائل التّقانية المعاصرة قبل سن الثّانية عشرة، مثـل:  2/7
إالّ أجهزة مزودة بألعاب لغوية مشتركة. وال يشاهد  اللويحية/ المحمول/ الحاسبات؛

األطفاُل التّلفاز إالّ ساعة في اليوم؛ نصف ساعة في الصباح+ نصف سـاعة فـي   
المساء؛ على أن تكون برامج/ ألعاب لغوية رياضية فقط، وتحت رقابـة األسـرة/   

  المعلّم.
2/8ـ في رياض األطفال ال يتلقّى األطفال إالّ التّربي  ة بالسلوك العـامة الخاص

عمال الي يعيشـها فـي واقعـه    ونطق اللغة والمحادثة الحساب واالشتراك في األ
اليومي. ويهيئ لهم الجـو االجتمـاعي اللغـوي لالنغمـاس اللغـوي الطّبيعـي/       

.االصطناعي  
 ـ بعد سن الثّانية عشرة تُترك لهم حرية استعماِل بعض الوسائل التّقنية مثل2/9

  الحاسبات وبعض األجهزة المزودة ببرمجيات تزيد من التّكوين العقلي للطّفل.
المناعـة الجسـدية واللغويـة     -في هذه الـدول –وبكّل هذا أصبحت للطّفل   

واالندماج الجمعي وكّل ما يقيه من العوارض المّؤدية لالضطرابات. وكالمي هـذا  
االستفادة من بعض الوصفات أو التّجارب  يعني تطبيقه على مجتمعنا، بل أدعو إلى

النّاجحة التي نقلت مجتمعها من التّخلّف إلى التّقدم. قد يصعب هذا فـي مجتمعنـا   
ولكن تعاِل نبدأ بمراعاة ظروفنا، تعاِل نشد العزم لنتحسن تعاِل نحاول، تعاِل معـاً  

تاج إلى توجيه ورعاية نُسهم في تنمية بشرية مستقبلية عمادها هذا الشّباب الذي يح
  ال إلى مخاصمة وتجريح.   

ال نستهين بهذا المرض الذي يتنامى إذا لـم يعـالج   أخطار مرض التّوحد: ـ 3
الشّخصـي   طـابق انعدام التّسريعاً حالة ظهوره، فاالضطرابات الذّانوية تؤدي إلى 

خصـية، وقـد   وإلى االعتالالت الوراثية وإلى الخلل في الدماغ، وانفصام فـي الشّ 
تظهر أمراض ملحقة ال تفارق المصاب نظراً لخلل في هرمون التّوازن المسـؤول  
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عن السوية الخلْقية. وفي كّل ذلك ينشأ المصاب رخْواً قابالً ألمراض أخـرى دون  
مناعة طبيعية. وأمام هذه الخُطورة فماذا نحن فاعلون للحد من هذا المرض الـذي  

ي مدننا، دون الحديث عن قُرانا التي يوجد فيها هذا المـرض  نسجل حاالت كثيرة ف
  أكثر؟ وهنا نرى من الضروري أن نعمل جميعاً في تقديم التّوصيات التّالية:  

  ـ ال بد من التّشخيص المبكّر للمريض لتقديم العالج قبل استفحاله.  1
  ـ تقديم العالجات الطّبية الممكنة.2
ختصاص في العالجات السلوكية والتّربوية التّعليميـة  ـ االتّصال بأصحاب اال3

  التّعلّمية   وفي عالج عاهات الكالم.
ـ يوصي المختصون بضرورة إبعاد الوسائل التّقنية والتّلفاز عـن المصـاب   4

  حيث ال تعمل إالّ على عزلته، وربما تزيده إعاقةً، وقد تُفقده صناعةَ القرار.  
ة بطريقة خاصتتم معاملته حيث  ؛دوحة بالتّمدارس خاص ـ تعليم المصاب في5

والمشاركة مع  ،جاوب مع األطفال اآلخرينعامل مع غيره. والتّعلى التّاً تجعله قادر
  .هاة المحيطة بهم كلّة والمرئيوتيرات الصالعالم المحيط بهم وأيضاً االستجابة للمؤثّ

تشجعيهم على السليم لألحرف والكلمات، وـ على الوالدين تعليم األبناء النّطق 6
 .ث مع اآلخرين ومشاركتهمحدالتّ

نظمة ، وأة ومستحدثةعالجات إبداعيـ االلتجاء إلى العالجات البديلة، وتشمل 7
غذائية بهمة خاص. 

 

تنص األبحاث ذات العالقة بهذا المرض أن المصاب يجب أن يتـابع  ـ خاتمة: 
  في ثالثة أمور هي:  

  .تبادلةة الماالجتماعيـ ترتيب العالقات 1
  ـ ترتيب أمور اللغة.2
3  .اخليلوك الدـ ترتيب الس  

وهذا بِوصفة مكثّفة في المهارات االجتماعية، فهي بـاب حـّل قضـايا اللغـة     
والسلوك العام  وكلّما تقدم المصاب في السن؛ يمكن أن يصبح أكثر قدرة واستعداداً 
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مكن أن يظهـروا  حيطة، ومن المة المواالندماج في البيئة االجتماعي االختالطعلى 
ة أقّلاضطرابات سلوكي من تلك التي تميرض التّز مد حتى وح بعضهم ينجح في إن
خير عـالج يمكـن أن   نمط حياة قريبفي ة أو عيش حياة عادي ة. وإنة من الطّبيعي

م لهؤالء هو تشجيع التّواصل الخطابيقدحادثة مع اآلخـرين بدرجـة كبيـرة    يالم /
تكفيهم ألن يكونوا أسوياء؛ ويشمل التّواصل كّل أنماط الصوت والكلمات والعبارات 
وألفاظ التّحايا واألقوال واألمثال والمسكوكات، وكّل متعلّقات ما يحيط بهم، وحتـى  

المحادثـة   اإليماءات تدخل في تقويم العزلة االجتماعية، بله الحديثَ عـن قضـايا  
  .ائد في المحيط المدرسيالس الطّبيعي والتّعبير، وما يلحق بعالم الخطاب العفوي  
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  أيها الجمع الكريم، السالم عليكم؛  
لقد قمتم بالفعل النّبيل الذي ال يقوم به إالّ الكبار، قمتم برد الجميل لشيخنا الجليل 

شيخ وهران بارتياض، ومدرس الفئة الكبيرة من هؤالء الـذين   عبد الملك مرتاض،
أصبحوا أنجماً في سماء بالد الجزائر. وكلّنا درسنا عنه من قريب أو بعيد، درسـنا  

جات الجزائرية، والنّقد الحـديث، والنّظريـات اللغويـة.    عنه األدب العربي، والله
وأخذنا عن كتبه معلومات عن الشّعر القديم والحديث، وأخذنا عنه أخوات صـناعة  

  األدب، وفنّون مهارات العرب.
إخواني ماذا عساني أقول: وأنا واحد من الذين عرفوه عن بعد، ودريـتُ مـن   

من الجزائر، ناقد أديب يستعمل لغته الشّـاعرة   خالل ذلك أنّني أدرس كتباً لناقد فذّ
في أعلى تجلّياتها. وعلمت بعد ذلك أنّه عصامي؛ كسب حالله من تلك الـرحالت  
العلمية من الكتّاب، ومن األب الفقيه   ومن أسرة محافظة متبدية في البداوة الفحلة 

نـا القـدامى الـذين    التي ال تُساوم في ُأرومتها. وتمثّل لي المحتفى به   في علمائ
يشدون الرحال حيث حواضر العلم، فيغترفون من كّل علم بفن، وبتلـك الـرحالت   
العلمية كانت لهم في كّل حقل يد؛ ألن أقدامهم ال تحـطّ إالّ علـى عتبـات العلـم     
وحياتهم مجموعة علوم موسوعية، وذهبت بهم عصاميتُهم مدى بعيد، والمحتفى به 

  ع العنيد، ومن صناعة ذلك الجيل الصنديد.  اليوم من هذا النّو
 العالم أحكم حلقات البحث، ووضعها إلى جانبه يوزعها علـى طالبـه   مرتاض

أراه  مرتـاض  ومن أخذها أخذ بعلم وفير، ومن استوعبها تراه نال العلـم المنيـر.  
 يخرج شعاعات تُضيء طالبه؛ شعاعات العلم تفتح الحياة على دفق المبتغى وتحمل

                                                           

، والتي أقامهـا مركـز   عبد الملك مرتاضـ ألقيت الكلمة في النّدوة التّكريمية لألستاذ الباحث ♥
   م.2019أفريل  29روبولوجيا االجتماعية والثّقافية بوهران، يوم ثالبحث في األن
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األمل مطية في غير المنتهى، فمن ركبها نال مراده، ومن تخلّف عنها عجز عـن  
 عرفته بشوشاً يزرع األمل، وباألمل يعلـو البيـان   مرتاضتلمس مواضع قدميه. 

ويخضر الجنان، وتتسامى األغصان، وتتمايل األفنان  وتتزوج النّسوان وصدقاً يـا  
   إخوان لقد جمع بين هذه المحاسن بإتقان.  

عرفته عن قُرب يوم تنصيب المجلس األعلى للغة العربية، ذات  مرتاضأستاذنا 
م، وصار منّي على القرب ما 1998) من سبتمبر 26يوم من السادس والعشرين (

تراه العين وليس ما يحكى عنه، أو ما في خبر كان. عرفته وآلفته؛ ودوداً مشـجعاً  
دبية، يجالسنا بنُكتة أو رواية أو قصة، ويبـدع  مكرماً، يدعو دائماً إلى األريحية األ

في روايتها، وأراه دائماً في روضات األدب يسجل فيهـا دائـرة إبداعـه، وتـراه     
يستظهرها من خالل نوافذ تقربها للفهوم والعيون، مع الظّهور الميمون، ويرميهـا  

ظر إلـى الـدنيا   إلى القارئ ليجد فيها أحلى الكالم، وما تنشده لغة األنام. وتراه ين
بمنظار السعة واألمل، مقرونة بأسباب العمل، وفي كّل مرة يتمثّل لي أبا إسماعيل 

  هـ، القائل في الميته العجمية: 514الحسن بن علي الطغرائي 
ــا    ــال أرقبه ــنّفس باآلم ــل ال   أعلّ

   

  ما أضيقَ العـيشَ لـوال فسـحةُ األمـل    

ولكن عندما تشتغل الدائرة، ويأتي الوقت الحاسم، نراه يدعو إلى العمل والبحث     
والسرعة فنكون نحن طوع اإلرادة، ويكون هو صريح العبارة، فنرى األوامر تأتيه 
مطواعة أريبة، وهو باإلشارة يكون لبيباً، ويدعونا جميعاً إلى تمثّل الحال؛ ليكـون  

. ا يرام، وما تقتضيه أحـوال الخـواص والعـوام   المجلس في كّل األحوال، على م

المسؤول المسير والممثّل للمجلس في المحافل والمؤسسات، وتراه يجمـع   مرتاض
بينها باالستضاءات، وهو الباحث في أضابير الكلمات  يزبرها زبـراً، وينسـجها   

  باسقة التّعلي.   دهراً؛ لتقوى على تحمل المعاني في مقامات التّجلّي، فنجد لغته راقية 
لقد علمتُ أنّه اشتغل فترات في التّأليف، وفترات في التّصـنيف، بـين كُتـب    
المعالم، ومصنّفات المعاجم، واستغّل فيها فترات الذهاب واإليـاب بـين الجزائـر    
وخارجها، طائراً في تصيد آللئ اللغة من العالمين والعارفين، وذلك مـا أداه إلـى   
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لى عرينها القديم، فأتته طائعة مثمرة، وحسبي بها قالت: يـا سـيدي   اقتياد العربية إ
أنت فصل الخطاب، وبالصدق اللغوي المناب  جئت أرصع المقام حسـب  مرتاض 

ما يقتضيه المرام، فأسلوبك ال يشوبه الفتور، وال يعجـزه عـن إيفـاء القسـطاس     
من باطن الشّعور. وفـي   اللغوب، وأنا اللغةُ أرضي لك الضمير، وأخمد لهيب الكلم

كّل تلك المقامات، أراه يعلي من الهامات، لعربية لها صيتُ اللغـات. وأقـرأ فـي    
توليفاته أديباً من نوع ال يرضى إالّ باألمور المستحيلة، وما يدخل فـي السـامقات   
المضيفة، وهذا ما تلمسه من مشاهير العلماء؛ الـذين يمارسـون اللغـة بـالخيالء     

ارس األدب من غير نَصب، ويبدع بكّل أدب، وهو دائمـاً فـي مقـام    يم ومرتاض
  الفاعلية؛ مرفوع القامة الماضية والحاضرة والمستقبلية.  

يستغّل اإلرادةَ الفاعلةَ، على ذات الروح العاقلة، وهي ديدنه  عبد الملك مرتاض
هما كانت واطية، فمن الغالية   فينحو باتّجاه الحرية الطّافحة، ويرفض كّل عبودية م

يطّلع على كتبه يجد في كّل منها أبواباً لإلبداع اللغوي، وينحو فيها منحى التألّق في 
سماء العربية العالي، وكأنّي به ينشد اآلفاق والتّعالي. وإنّه يقدم شريعة التّحرير في 

أهل الفضـل  ثوب التّنوير؛ وكأنّي به من أولئك المجددين في اإلبداع، أو من أتباع 
واإلمتاع. وأراه أحياناً يدعو إلى االستبصار والتّبصر بالشّخصيات الكبار، وكـأنّي  
به من أولئك الكبار الطّيبين اإلنسانيين الذين يقولون: إنّنا بشر متكاملون؛ فأخٌ فـي  
الدين، أو نظير في الخلق المبين، وال يجب أن تفرقنـا العـادات، أو الـديانات أو    

  وما يدخل في خاصيات اللغات.  المعتقدات، 
إخواني: ال أجد الكلمات التي تأتي على وصف الباحث، وُأعجب أيما إعجـاب  
وأنا أقرأ بإمعان مقدمات كتبه، وأراه فيها ينسجها نسجاً، ويحيك خيوطهـا خيطـاً   

، ويشذّب كلماته وفق الكالم المسطور، ويفرغها في إناء البصـيرة المعمـور   خيطاً
 فيأتيه البيان المنطوق، محتشد المقام المرفوق، فكأنّه خطيب من الدرجة الممتـازة 
   حيث جمع بين الخطبة والخطيب والمستمع والمادة في ديباجة، وقادها إلـى محـك

كان. وفي تجليات أعماله يتمثّـل لـي   الزمان، وهي من سمات حسن الشّاهد في الم
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من أولئك األدباء الذين عملوا على انتشال قُرائهم من جهل العوام ومـن   عبد الملك
خطب أهل القوام، فكم من أديب انتشل األمةَ من جهلها، وقادها إلى بحبوحة أرادها 

 هذه الفئـة  يكاد يتنكّر له، لوال وعبد الملكأهلها   ولكنّه ضاع اسمه، وزال رسمه، 
التي ال تنسى رد األفضال لذويها، وأنتم أيها الحضور تشهدون معناها، والحمـد هللا  

    الخير في هذه األمة قائم وسيبقى ما دام الخيرون ال يتنكّرون لما هو سالم.  
أيها الجمع الكريم، هي كلمات أقولها بهذه المناسبة التي أسمح لنفسي أن أكـون  

مخاطبكم في مقام رد الجميل، لصاحب القامة السامقة الفضـيل، وآمـل أن   أمامكم 
المجلس األعلى قد أدى الواجب، بحضوره في هذا اليوم الراتب، تعظيماً وتكريمـاً  
لمن وضع األقدام األول، في مجلس كان عليه العول، ألن الطريقَ صنعته أقدام هذا 

 !كة علمه الكريم، فأنعم بكم أيها الفُضالن الخـالن الرجِل العظيمِ، واللهم أنفعنا ببر
  فشكراً لكم ألف شكر بامتنان، ودمتم لخدمة الوطن الولهان.

وأختم بما كنتُ قد قدمت كلمتي ذات مناسبة وطنية تكريمية لرؤساء سبقوني في 
أردد كان أوَل المؤسسين، وقلت: " وعبد الملكتسيير المجلس األعلى للغة العربية، 

ما ورد في األثر من عبارة أحسبها نور القمر، إن أحسن الالحـق، فـإن الفضـَل    
للسابق. ورد األفضال يكون لذويها؛ ألنّه لوال األسـاس مـا كـان وسـطاها، وال     

كان التّأسيس، وبالسيد الـرئيس   عبد الملك مرتاضيتواصل بعداها، بالسيد الرئيس 
سيس، وبالسيد الرئيس عز الدين تواصَل التّحميس... فهذا محمد العربي حصل التّر

العفيف؛ شيخُ األدب العربي المضيف، هو اسم كبير فـي األدب   عبد الملكاألستاذُ 
وقد أبدع فيه بكّل أرب، أستاذ بامتياز، وعلمه غزير بارتكاز، وأشـهد أن مؤلّفاتـه   

ى، وحقُّه علي وصفُه بالمشتاق، فهو طاهر روائع ال تُنسى، وأن أعمالَه درر ال تُمس
القلب راق، ولما راقَ قلبه راق، ومن ثم ذاق، وتاله االشتياق، ويا أستاذي غابـتْ  
أيدينا عن مصافحتكم، ولكن دائماً كنّا نُرسـل قلوبنـا تُعـانقُكُم". والسـالم علـى      

 مجالستكم.
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 الذي تنجزه األكاديمي هذا الفعِل العربية األعلى للغة المجلس يباركيباجة: دالـ 
الموضوع في لغـة  هذا اختيار جانب في جانبين: بمدينة تيارات ابن خلدون  جامعةُ

وتغييـر.   تـأثير وتوجيـه  بيان وحيحة الفصيحة من الصاإلعالم الصحافة لما للغة 
لتقى المتعددة المشارب وتستوقفنا الكثير منها فـي أسـئلة   حاور الماختيار م جانبو

قاربات وخطابات متجددة؛ تمس كّل أشـكال عمليـات التّواصـل    تحت م ،الراهن
قتضـيات  اله التّقليدية أو المعاصرة، وما ينجر عن ذلـك مـن م  اإلعالمي في أشك

خطاب اإلعالم في واقعه وحراكه نحو تحقيق هدفه بلغة عربية تعمل على حمايـة  
نوطة برجل اإلعالم المعاصر. رجـل  المالكبرى رسالة هي التلك األمن اللغوي؛ و

بدع للغة التي قيق والمويكون النّاطق الد ،لغتهصاحب صره وابن عصره وميكون 
    .  هولةسر وسبي يستعملها وسيلة لتوصيل خطاباته

عن لغة اإلعالم  مقتضبةً توضيحات عطيبمكان أن نُ من الضروريمقدمة: الـ 
التي نالت مداتحد طلقت ، ورأينا أن نجمل ذلك في تلك المصطلحات التي ُأكثيرات

 فصحى العصر ، أوالتي تتوسط الفصحى والعامية؛ وهي اللغة الثّالثةعليها بدءاً من 
بـين لغـة األدب    لغة النّثر الفنّـي؛ ، أو طور االجتماعي والمعرفيالتي تواكب التّ
ـة    والنّثر العاديونظر إليها الـبعض مـن زاوي .؛ باعتبارها لغة التّخاطب اليومي

عاصـرين بأنّهـا   تصين المخ. كما صنّفها بعض المالسالح الرابعالتّأثير، وقال إنّها 
واصـفاتها  ومـن م . مع ظهور الفسبكة والتّوترة السالح الرابع والخامستجمع بين 

، بل تنقل لغته فـي  البساطة والوضوح واالختصار والسرعة، وال تنبتّ عن الواقع
م ر قاعديضبوط في اللفظ وفي التّركيب. ومن وراء ذلك حـدثت  بساطتها دون تقع

                                                           

ُأعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (لغة الصحافة ودورها في تحقيق الرسالة اإلعالمية) ـ  ♥
 م.2019أفريل  30-29جامعة ابن خلدون بتيارت، تنظيم قسم العلوم اإلنسانية. في 
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الحـديث عـن   بمن اللهجات الموظّفة بغرض تحقيق رسالة اإلعالم  يةٌلسان حوادثُ
الواقع بلغة الواقع، فجاءت بعض الشّروخ التي أحدثت مساراً لغوياً جديداً كان سبباً 

  بدالً من حلّها.  الفصحى في تعقيد اللغة 
في كّل رسالة له خطابه يحمل اإلعالم رسائل كثيرة، ورسالة اإلعالم: مهام ـ 1

فيد أن نشير بأن من مهام الرسالة اإلعالمية القيام بدور النّقل في من المف الخاص به
ل (الوصف) وهي المالمقام األوهة الكبرى. وهنا يكـون االلتـزام   م ة بالموضـوعي

ولكن إلى جانـب  وباحترافية تنأى عن المبالغات والتّهويل.  وتحليالَ والحدث توصيفاً
أخرى من مثل التّواصل+ التّوعية+ التّثقيف+ التّربية+ التّرويح+ ذلك هناك وظائف 

...ة+ التّطوير اللغوية اللغويـات المنوطـة برسـالة     التّرقيولهذا ينظر إلى المهم
عقل قول من يقول "من جاهد بلسانه فهو مؤمن" ألن اإلعالم أداة تنوير  اإلعالم من
سـائل  هبها العدو. غيـر أن هنـاك مـن الر   الصداقات، وال يريلها ال تستماإلنسان 

رف عن اإلخفاقـات، وكـذلك   تعمل على تضخيم األمور، وغض الطّاإلعالمية من 
ـ بالصوتسمى  ،فرقةوما يخدم التّ ،ونقل الضارحمل خطاب التّيئيس ت فراءحافة الص 

ـ  ؛حفصحافة مثيرة للفتنة؛ وهي من أخطر الص اس وإبعـادهم  تعتمد على إلهاء النّ
اء ومكر ودهاء مـن منبـر   فومن هنا تتحول الصحافة في خ ،عن مشاكلهم الرئيسة

وتحريض وزرع فتنـة   إلى منبر تسطيح وتسفيه وتجهيل قافيوالثّ مكين المعرفيللتّ
  .وبثّ حقد..

 ، وأناماًهد ي دوراًيؤدعن الجادة؛  اإلعالم إذا انحرفَ ـ اإلعالم واالحترافية:2
الخطر يكمن في شساعه الحقل الذي يستهدفه بنشره ذاك، فمـن وظـائف اإلعـالم    

، بما يحفـظ للمجتمـع   ماسك االجتماعيعايش والتّثقيف وتعزيز روح التّربية والتّالتّ
غليط في والتّإلى وظيفة نشر الفتنة والعصبية والتّجهيل كيانه ووجوده واستمراريته، 

وتفرض االحترافية هنا دورهـا  . ادم وليس البانيدور الهلممارسة أوساط مجتمعه، 
ضرورات المسؤولي االجتماعي تجاه الوعي مير العينيـة في الضالتـي   ة األخالقي

ومـن هنـا    .يتحملها اإلعالمي بصدق نحو البناء ال الهدم، نحو التّسامح ال البغضاء
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المفـتن، وتحيـد   ويكثر اللوم على التّوجيه الخاطئ أو التّحـريض   ،تكبر المسؤولية
مسؤولة عن كافة المجتمـع فـي حفظـه    من مهامها النّبيلة؛ ألنّها  رسالة اإلعالمي

بمراعاة أخالقيات  ورعاية مصالحه، وهنا يثبت اإلعالمي دوره في التّغيير اإليجابي
ألخبار، بل حامل رسالة في تنـوير  المهنة، وتظهر رسالة اإلعالمي ال مجرد نقل ا

  م واالحترافية.  بما يتوافق مع القي المجتمع
من اإلنصاف أن نقول إن اإلعـالم  ــ إيجابيات اإلعالم في خدمة الفصحى: 3

جوانبها ونقلها نقلة نوعية، بـل عمـل علـى تحبيبهـا     كثير من خدم الفصحى في 
 اشـابه اس، على ما ة النّأفهام عامقريبة من ، واالرتقاء بها، وأصبحت سهلة التّداول

 . والمهم في المسألة أن اإلعالم عمل على نشـر الـوعي  أحيانًا من بعض األخطاء
. إذاً ال هـا العاميـات  تزاحمالفصحى، وحرص على أالّ ة بأهمياللغوي، واإلحساس 

خير أداء بمـا   يمكن جحد دور بعض الصحافيين الذين كانوا لمعاً في تأدية الفصحى
 ،للسانهم من فذلكة ناجعة في االزدهار اللغويما في عصر ثقافة االسـتماع وال سي 

ورة المصاحبة بالكلمة المنطوقة، واسـتعالئها  ، ثقافة الصوربط الصورة بالمسموع
وإن المسألة ال تحتاج إلى وقفات تمجيدية، بـل إلـى إعـادة     .على الكلمة المقروءة

الذي خدم الفصحى خدمة تليق بمقامها، واستطاع فرض ة  االعتبار لإلعالميالعربي
الكبير فـي   الفضُل، فكان للغة الضاد قافياالستعباد واالستعمار الثّبتخلّصه من لغة 

ة لشريحة كبيرة وعير الفكر والتّمن مصاد ل مصدراًوواعد شكّ نهوض إعالم مستقّل
بفضل اإلعالم الفصيح الذي جعـل  رين العديد من المفكّ، بل أشاد من قطاع المثقفين

  العربية تنال موقعها بين اللغات.  
ـ ظاهرة ثقافيليست اللغة  اإلعالم ودوره في تطوير اللغة العربية:ـ 4 ة ة وعلمي

أهلهـا، وتتراجـع    ةة، تَقوى بقواجتماعي ة،ة، سياسيها ظاهرةٌ حضاريفحسب، ولكنّ
وما هيمنة اللغات األجنبية في واقعنا إالّ بقوة أهل تلـك اللغـات   ه، بضعفهم وانحدار

وضعفنا أهل اللسان العربي. وتلك هي مشكلتنا اللغوية اليوم، وال يعود ذلـك إلـى   
بها، ونتج عن ذلك اللغة العربية في ذاتها، بل إلى ضعفها في أنفسنا وعدم االعتزاز 



flëçÇ�×Ö]<ð]�ù]<àŠu<»<ÝøÂý]<íÖ^‰…<ÐéÏ�< <
 

     
198198198198    

    

        

سوء استعمالها. وكّل منّا أسهم بقسط من هذه المشكلة التي أضحت ملة لدى أهل عض
وقـع االهتمـام بالعربيـة     وعهدي بالمسألة يعود إلى قناتين إن. فما الحّل؟ العربية

قنـاة  ستعود األمور إلى حالها، وتصبح العربية أحسن من ماضيها التّليد، وهمـا:  

قنـاة  وهـي  ، وهنا ليس المجال مجال الحديث عنها. وأما القناة الثّانيـة  ،المدرسة

، فنحن مع أهل اإلعالم وفي مؤتمر يخص محاور لغة اإلعـالم. وسـوف   اإلعالم
في ضرورات النّظر  تّفصيلوهنا نحتاج إلى بعض ال أعطي كلمتي في هذا المجال.

  إلى:
وتحتـاج   في الواقع اإلعالمـي: تحديات اللغة العربية النّظر في مسايرة ـ 4/1

ة إلى مالعربيواجهة التّحديات المدورها الم عقود عليها، للتّعبير عـن  عاصرة؛ لتؤدي
المرعة، وعمليات التّرجمة وما لها من المالعالم ستجدات، وعالم الس نافسة. علماً أن

للتّأثير والتّوجيه والهيمنة واقع هيمن أن تنال لغته كّل الميسعى فيها اإلعالم المقرية 
ة، ومحاربة كّل اللغات التي تخرج عن التّنميط.  والتّبعي  

وهذا عامل مهم كان علينا عالجه بطريقـة  عالج أسباب غياب الفصحى: ـ 4/2
تخرج من مخابر اللغات، والحديث عن المستويات اللغوية، ومراعاة المقـام   ؛علمية

ـة  تعلّقات الخطاب وقووالحال، ومسالة اإلعالميفي توجيه الر اعد االقتضاء اللغوي
ة مبها سموحبما لها من حدود لغويوما هو من الم ،  .منوع اللغوي    

إن  اسـتعمال العاميـات:  لتّقليل مـن  إيجاد الوصفة الالزمة لالنّظر في ـ 4/3
 عدا في نشـرات األخبـار. بـل إن   استعمال العاميات ظاهرة متفشية بشكل قوي، 

حتـى مسـت    األفالمفي المسلسالت وفي للعاميات في التّمثيليات واألعالم يروج 
  بعض األمور الثّقافية والتّربوية.

لب اللغات وهي كارثة أخرى تمس ص التّهجين اللغوي:محاربة النّظر في  ـ4/4
ذات اللغة، فيحدث الهجـين الـذي يقلـع    غير التي تدخل فيها أنماط ليس من جسم 

  اللغات من جذورها، بدعوى المهم الفهم.  
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بعـض اإلعالميـين   أو تسـامح  ومن وراء هذا يمكن تلخيص الوضع في جهل 
اآلخر، والتّكاسل في التّرجمـة والتّعريـب   بلغة واالنبهار  ،العربية الفصحىبأهمية 

وعدم ثقة قوم ممن مال انتمـاؤهم   في الحفاظ على شخصيتنا،الفصحى  وسوء تقدير
تقع فـي   العواملومن الواضح أن هذه  .فن وثقافةالحضاري للغة حضارية علمية و

  سوء الظن بمقام العربية الفصحى.  دائرة 
نزعم أنّها حلول  ـ حلول عملية لحسن استعمال الفصحى لدى وسائل اإلعالم:5

اإلعالم، ويكون ذلك عـامالً مـن    أهلوقع في االعتزاز بالفصحى لدى يكون لها 
ت بمجموعة مـن األفكـار   رصالفصحى. ولقد بعوامل حسن األداء اللغوي للعربية 

  إليكموها في هذه المقتضبات:  
هي مـن متعلّقـات الـوعي    أهمية اإلعالم في غرس االعتزاز اللغوي: ـ 5/1

اللغوي ة لما لها من موقع في الوعية العربيالمنوط بأهمي لـدى العـرب    الجمعي
والمسلمين، ويضاف لذلك ما تعمل على تحقيقه من وحدة انسجامية ال توجـد فـي   

ومـن  العاميات، وهي الكفيلة بوسيلة اتّصال ناجعة لتحقيق الوحدة داخلياً وخارجياً. 
ومن هنا نحتـاج   ،قديمأو بسالح  بسالحمعركة العولمة بدون نخوض المؤسف أن 

إلى أرمادة من تشريعات وقوانين واستعمال لهذه اللغة لتكون في مستوى معركـة  
واالنتماء  العصر. ومعركة العصر ال تكون دون االعتزاز بالذات اللغوية الفصحى

 .اإلسالمي العربيواستعمال  ،اءةهى التى تصنع العقول البنّالفصحى ة فاللغة العربي
الفصـحى   هـي الفصحى فى لغة اإلعالم ليس مطلباً عسير المنال، فلغة اإلعـالم  

فيطة المبس المرونة والعمقفي و مستواها العلمى  .  

االنغماس اللغوي في محيط العولمة اإلعالمية بما يحفظ لنا الخصوصيات ـ 5/2

ة:الهة، ونكـون  وإنّها الزمة ننأى بها عن قبول ما يأتينا من الفضائيات  وياتيالغربي
روريعاً ال غير، فكان من الضة النّاعمة في حسن التّ تُبلس، باستعمال القوخلّص الس

ة الفصحى فـي   ؛بين مطرقة الفضائيات وسندان العولمة التّعامل النّفعيلتكون العربي
وسائل إعالمنا قادرة على تربية الملكات اللغوية ورعايتها بما ينعكس إيجاباً علـى  
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بوصفها الوحيدة القادرة على المواجهـة   ؛فقط اإلعالم نفسه. ويتأسس هذا بالفصحى
وأؤكّـد   بما لها من مرونة وعمق وخصائص تنبض بصالحيتها لكّل زمان ومكان.

المتنـامى لثـورة    فجيـر المعرفـى  لمواجهة عصـر التّ صحى هي المؤهلة بأن الف
 من هنـا فـإن  . والمعرفى صال اإلعالمىماء المفتوحة، وأداة لالتّصاالت والستّاال

للوقوف نـداً  فع دالقوة ز وسائل اإلعالم من تحفّ التيهى الوسيلة الوحيدة الفصحى 
  للند أمام اللغات القوية.  

ليس المطلوب من اإلعالمي التّقعر اللغـوي   تّخلّص من العاميات:ـ حسن ال5/2
بالمبالغة في التّفاصح، وإنّما أقصى ما يطلب منه احترام قواعد الفصحى والمعـايير  

ا يضفي على أسلوبها مسحة من األناقة، وينأى بها عـن اإلسـفاف   نظِّالممة لها؛ مم
وتعود إلى وضعها، واحترام مقاماتها.  ها،وتكون العاميات سنداً في ترقيتوالرداءة. 

وهنا ال يمكن أن ننكر ما يـرتبط   .فالعاميات لها حصصها ومقاماتها التي ال بد منها
   يؤكّـد أن رف اللسـانية، فالعبالتّأثير والتّأثّر المتبادل بين مستوى الفصحى والعامي

 ؛ بمعنـى أن اليـومي  عبيـري المستوى الفصيح ينحو منحى التكيف مع المستوى التّ
فاعل يحدثان انطالقاً من المستوى الفصـيح، وصـوالً إلـى المسـتوى     القي والتّالتّ

هو شكل من أشكال الفصيح، وعليه فقط أن يعمل العامي ويعني استعمال اإلعالمي ،
  على ترقيته.  

 ة في الكثير منى طغيان العاميأدلقد ـ عدم التّساهل مع األخطاء الشّائعة: 5/3
ـ   برامج وسياسات المواد اإلعالمي سـائل  ائعة فـي الر ة إلى تفشـي األخطـاء الشّ

اإلعالميـ في اب فيين والكتّاحة، وهذا ما نجده في كتابات ومراسالت الص حف الص
إدراجها ال  فحها فالكثير من الكلمات التي تمالدوريات التي نتصفي المجالت وفي و

الحظنا الكثيـر  ، والمعنى المراد توصيلهلصلة ال من قريب وال من بعيد  ةبأي تمتّ
ـ   الفصيح الذي يعد حيح لالستخدامالمعنى الصمن العدول عن  ة. وعاء اللغـة العربي

وهنا يجدر القول بأن الضرورة اللغوية تستدعي عدم التّساهل في تلك األخطاء التي 
الخـرم  مـن الضـروري   وفي كّل هذا . امحبفعل التّس تصبح يوماً ما من الصواب
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اللغوي من قبل اإلعالميين، وهي مسؤوليهم الكبـرى التـي يتحملـون وزر هـذه     
دعونا إلى إدراج مادة تصـحيح  كم األخطاء التي تعلق بالعربية وهي بريئة منها، و

رأينا أنّـه  كوينات التي ألقيناها في ندواتنا، واألخطاء الشّائعة وقواعد النّحو أثناء التّ
  العالج السليم لضعف األداء اللغوي لدى رجال اإلعالم.   

تداولـة بـين   ة مأبدية أزليملة إن اللغة عـ اللغة العربية وضع واستعمال: 5/4
زويـر  ملة من التّشريعات لحماية العول تُنشئ القوانين وتسن التّوإذا كانت الد اس،النّ

ض العلم والفكـر  حتى ال يتعر دليس،دنيس والتّن التّفمن باب أولى أن تُصان اللغة م
الذي تحمله إلى اإلفالس. واللغة العربيـة   ة باعتبارها مكوناً ارتكازياً للثّقافـة العربي

كان علينا صيانتها باستعمالها الذي يعمل على سالستها وتواصـلها عبـر مختلـف    
ر. التّطورات التي تعرفها سنن التّطوة فحياةومن ثم اللغة العربيتها رهـن  ة وحيوي

ر استعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالها، وحملها على االستجابة لحاجاتنا ال يتـوفّ 
  إال بقدر ممارستنا لها وتحميلها لتجارب بشرية جديدة.

ويمكن توضيح ذلـك عبـر   ـ اقتراحات لحسن أداء لغوي بسيط في العربية: 6
  هذه المحطّات:

فـي  ويسـهم   ،ةيخدم اللغة العربيرسالة اإلعالمية لقنواتنا بما ـ استغالل ال6/1
  ة:  املة الشّربويوإخضاعه للسياسة التّنشاط البثّ، ضبط  لمن خال االرتقاء بها،

ـ إنتاج المصطلحات العربية في لغة اإلعالم، ومتابعـة منتـوج المجـامع    6/2
ية، والعمـل علـى تطبيـق    والمؤسسات العلمية التي تعمل على حماية اللغة العرب

  قراراتها.  
6/3ة من مستوى األفكار إلى مستوى التّطبيـق   ـ نقل الوعيواالعتزاز بالعربي

تفكيـر   الجماهير، ولغةَ ودفع العربية إلى الجماهير لتحتضنها؛ لتصبح العربية لغةَ
  إعالمي يتكيف مع التّحوالت   وتفي بغرض الواقع.  



flëçÇ�×Ö]<ð]�ù]<àŠu<»<ÝøÂý]<íÖ^‰…<ÐéÏ�< <
 

     
202202202202    

    

        

اإلعالمي حسن استثمار في تعزيز المواطنـة اللغويـة   ـ استثمار التّفجير 6/4
رجال اإلعالم  تراص، من خالل استثمار قدراتسيج اللغوي الموبعث االنسجام للنّ

     وبان فيها.  على االستفادة من القنوات األجنبية دون الذّ
الفصحى مرآة صادقة تعبر عن ديواننا، وهـي أحـد   العربية تظّل  :خاتمةالـ 

القالع الحصينة المتأبية على االستسالم، وتستنفر أهلها للنّهوض والتّقدم، ويحسـن  
، على ها بإنصاف على ركح وسائل اإلعالمة لم تنل حقّاللغة العربي اإلقرار بأنبنا 

قنـاة بـين عامـة     2000يصل إلـى  ة ة العربيعدد القنوات الفضائي من أنالرغم 
نفيذ واإلخـراج  سيء التّ، وأغلبها البرامج التي تُقدم بالفصحى قليلة أنوخاصة، إالّ 

ويفتقد عنصـر التّ ، ةويغيب فيه االهتمام بجماليات اللغة العربي  شـويق اإلعالمـي .
سـن أداء  ال بد أن تتجسد لحتفصيح لغة وسائل اإلعالم  إنإذا قلنا ولذلك ال نبالغ 

  لغوي جيد.  
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) 15هذه المدونة المشكّلة لخمس عشر ( )ياسر آغا(: قدم لي الفاضل يباجةدالـ 
مقالة أكاديمية لبحثة جزائريين لهم قدم راسخة في البحث اللساني. وسـعدت أيمـا   

الجزائريـون  سعادة بكتابة تقديم حول هذا العمل الذي يهمني أن يصـل البـاحثون   
دهار فـي  بالدرس اللساني إلى ضبطه والعمل بآلياته لجعل اللغة العربية تنال االز

  بالدها وفي خارج بالدها.
يتعلّق باختصاص سـبق أن   عمل أكاديميفي كلمات  لقد نالني الشّرف أن أكتب

من مثل (اللسـانيات   في وقتها فيه بعض االجتهادات التي كان لها وقع علميدمت ق
فـي الدراسـات   عليهـا  يعـول   األخرى التي كان وبعض االجتهادات التّطبيقية)
ة عندما يأتيني الفاضل ة. األكاديميم من كتابة/ كتابات وبخاصوإنّي مسرور بما أقد

األستاذ (ياسر آغا) من المركز الجامعي أحمد صالحي، بوالية النّعامـة؛ ليعـرض   
ويقترحني لتصديره بكلمة خاصة. وكانت استجابتي سـريعة؛ حيـث    ،علي العمل

عبد الرحمن الحـاج صـالح   في ملتقى وطني حول األستاذ  (ياسر) عرفت الباحث
-بمناسبة الذكرى األولى لوفاته، وكان ذلك في جامعة جياللي اليابس فـي سـيدي  

في الدرس اللساني وعلّقت بما يلي: "مـا دمنـا    بلعباس. وأذكر يومها أن قدم عمال
نملك مثل هذا الباحث فاللسانيات بخير، والجزائر تفتخر بباحثيها ومثقّفيها فأنعم بك 

" بالفعل كان ذلك فراسة علمية صدرت منّي، وبعدها عرفت الباحث أنّـه  !سريا يا
راه يأتيني بهذا العمل الذي استكتب فيه مجموعـة  دراية علمية باختصاصه. وأ على

                                                           

قـراءة فـي   –ـ كلمة تصدير لكتاب جماعي موسوم (الكتابة اللسانية في الجامعة الجزائريـة   1
 م.2019مايو  6جمع وتنسيق (ياسر آغا). كتب التّقديم بتاريخ  -االتّجاهات واألنماط
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ن كبيـر مـن   جاهات واألنماط. وبعد تمعمن اللسانيين الذين قدموا أفكارهم في االتّ
  إلى ما يلي: خلصتُخالل إعمال النّظر في هذه المدونة 

1يشكّل ع جزائري نجز لسانية لها مواصـفات:  ـ هناك ممدة بناء نظرية لساني
  البعد الزماني+ البعد المكاني+ قابلية التكيف. المريد+ الشّمول+ االتّساق+ المنطق+

ـ هناك بحثة جزائريون مهتمون بالدرس اللساني، وقد استوعبوا كّل تجلياتـه  2
ته األم وبعضهم حاول تمثيل ذلك في العربية، بمراعاة خصائصها، وكأنّي أمام بلغا

أحمد محمد فهمي حجازي/ كبار الباحثين من أمثال: الفاسي الفهري/ الحاج صالح/ 
   المتوكّل/ مازن الوعز/ المزيني/ مصطفى غلفان/ إسماعيلي علوي...  

ين الذين اجتهدوا فأصابوا اكتشفت مواهب شابة من البحثة الشّباب الجزائريـ 3
     !فأنْعم بهذه الفئة التي نأمل أن يكونوا من المريدين

هناك سيطرة علمية للسانيات بما لها من تنظير وتطبيق علـى  الحظت أن ـ 4
  .  حديثقديماً والمدونات التي أنتجت 

ـ تبين لي أن خطوات جبارة أنتجت في ظّل البحث اللساني الذي مس مختلف 5
االختصاصات وقدمت اجتهادات نوعية في مقام اللسانيات، ومختلف المجاالت التي 

  نالتها.
6ة استطاعت أن تبدع في البعد الرياضي للدرس اللسانيـ هناك مقاربات علمي 

مع تطبيقات دقيقة على العربية. وكأنّي ببعض الباحثين أنّـه علـى درايـة قويـة     
ة والنّحويرفيالت في الفروع.ة وباألصول الصة من تحوما تملك العربي  

الباحثين الذين أعملوا فكرهم في الدرس  جاءت على يد ةلمست أفكاراً نوعيـ 7
الفقهي /وقد أجادوا في فهمه وتحيينه، وفي تقديمه للمعاصرين لما للعصر اللغوي ،

  .تستدعي التّعامل معها بالعلمية من آليات
همة وهي في تعليميات اللغة العربية، وقـد  ي مسألة مالحظت إبداعاً كبيراً فـ 8

قدمت طروحات تحّل الكثير من قضايا اللغة العربية؛ ألن القضية األسـاس التـي   
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 ة في وقتنا هي تطوير تعليمها. ونجد بعض المقاربات تمستعاني منها اللغة العربي
  ع، وتقدم له الحلول.والموض

للسانيات الخطاب عند  كثيرة من المنظور التّداوليـ وجدت نفسي أتعلّم أشياء 9
بعض الباحثين الجزائريين الذين يبدعون من خالل كتبهم، أو من خـالل طالبهـم   

  الذين يعملون على تطوير أفكارهم.
لقد لمست في هذه المدونة ما هو من التّفكير الجاد والجيد في خطاب علم ـ 10

ي التّفكير اللساني عن السكاكي. وهذه من المسـائل  الداللة ورؤية العالم، وما جاء ف
التي نرى فيها اإلبداع وقراءة ماضي السلف قراءة معاصرة. وهذا مـا نريـده أن   
يكون في البحث األكاديمي؛ بتسليط األفكار التي تجعل الماضي يعـيش الحداثـة.   

  وهذا هو صورة اإلعجاز اللغوي في مدوناتنا القديمة.
الجامعة الجزائرية تعيش حراكاً علميا انمازياً لما لها من أفكـار   أشهد بأنـ 11

حكر على اللغات الغربيـة، ويخـص   أنّه في اللسانيات التي كنّا نحسبه ذات وقت 
  الجامعات الغربية العريقة.

ـ تنماز الجامعة الجزائرية بمثل هذه االجتهادات التي يمكن أن تعطـي لهـا   12
  الجادة التي تجعلها تنال معيار الجامعات المعيارية.صفة امتالك البحوث 

الس ة بأنومن خالل هذا العمل، فأنا على ثقة تامرس اللسانيتأخذ  يطرة على الد
جهود هؤالء الباحثين سوف تنضاف إلـى  أبعادها في البحث اللساني وأحسب أن ،

، وهـي  الوطن العربيالقائمة الكبيرة لجهود زمالئهم في الوطن العربي، وفي غير 
جهود تعمل على ازدهار العربية في مختلف مقاماتها. وتبقى الجهود اللسانية لهـا  

ة بما للدرس اللسانيمها في خدمـة   المعاصر من تلك األفكار التي مكانة خاصيقد
عليميات+ التّة من زوايا: التّالعربيراسات االجتماعية+ عالج أمـراض  رجمات+ الد

لحوسبة+ العالج اآللي للغات... وهذا ما تقوم به اللسـانيات فـي وقتنـا    الكالم+ ا
من كفيل بتقديم فتوحات كبيرة في تقديم حلول إجرائية لمختلف القضايا الحالي، والز

  العالقة للغة العربية.



íflè†ñ]ˆ¢]<l^ÃÚ^¢]<»<ífléÞ^Š�×Ö]<íe^jÓÖ]< <
 

     
206206206206 

    

        

  من خالل زاويتين:: أراني أزكّي هذا العمل ـ الخاتمة
موعة من الباحثين والمنتجين للـدرس  أريخ للبحث اللساني عند مجـ زاوية الت1ّ

ي الجزائر.ف اللساني  
ـ زاوية االهتمام بأمثال هذه األعمال التي تعمل على تقديم العربيـة تقـديما   2

، كلغة حضارة إنسانية، وهي اللغة القُدمى التي تماهت مـع  نتها العالميةايؤهلها لمك
  إعجازية في هذه اللغة. كّل اللغات، ولكنّا ما انقرضت وال تالشت، وهذه صفة

فـي  ولهذا، ونتيجة ما جاء في هذه المدوة، أرجو أن تتطبع المدونـة، وتكـون   
أن ين، وال شكعداً أكاديمياً للسـانيات  هذا العمل  المكتبات وعند المختصسيضف ب

ة قريبة مويشكّل مرجعينحي فـي   ة لكّل باحث يبتغي الخروج عن العرف اللسـاني
وهـي   ؛، وعن طريقه يرى المجاري التي أخـذتها اللسـانيات  صاصيإطاره االخت

  .  تشرف على أن تكون أم العلوم في عصرنا
له بإعطاء قلمي شهادة التّ )ياسر(ميل أشكر الزقـديم، وهـذا شـرف    على تفض

للمجلس األعلى للغة العربية، ويعني شرف لدولة الجزائر، على أن المجلس يعمـل  
ة، وكـذلك  كنولوجي، ويقوم بتعميم استعمالها في العلوم وفي التّعلى ازدهار العربية

نأمل أنّنا وصفنا المدونة بمحاسنها العلمية   يقوم بعملية الترجمة لذات الغاية. ولهذا
وال تخرج من المقالة إالّ بأفكار    وهي كثيرة. فال تغادر مقالة إالّ وتشدك األخرى

ضيفة، وال يمكن أن تقف عند مقالم اتـه.  ة واحدة، بل هي سلسلة عقد تناسـقت حب
ـ فشُ كر ألصـحاب  كراً للباحثين المستكتبين، وشكراً لمن يعالجون األفكار، وألف شُ

بادرات، وهكذا نكون أو ال نكونالم.  
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، وددت أن أخاطبكم بهذه الكلمات علّها تصل إلـى  أيها الطّالبات، أيها الطّالب
بعدما بصرتُ ببعض األمور التي تحتـاج   ؛قلوبكم، وعهدي أنّها صدرت من قلبي

علّق عليهم األمل في نقل األمانة، ورعاية المهابة، وزرع إلى نقلها لطالبنا الذين نُ
ها رسالة أمل؛ التـي تـدفع   ووسمتُيئيس، واالستعداد للترئيس. الثّقة، ومحاربة التّ

  وال دعوة نصرة الخذالن.    الملل، وتدعو إلى العمل، دون التّكالن على الثّقالن
) مواقـع  7(سـبعة  هي كلمات صدرت منّي بعد تلك اللقاءات التي قادتني إلى 

 ة في رمضان هذا العامهـذه المواقـع بـدعوة مـن      هـ. وزرتُ 1441جامعي
 وفي كّل مساء يقع اإلفطار الجماعي (الطّالبي التّضامن الوطني)  الـذي  العـائلي

لتقيـيم  قام جلسات حـوار  شاربهم، وفي كّل مساء تُمن مختلف م يحضره الطّالب
الـذي أعـاد    يالشّـعب األوضاع التي تعرفها بلدنا من خالل الهبة الكبيرة للحراك 

    .بالمعدودالثاء ثّالوقفات بمصاحبة األمل المفقود، 
وأستمع إلى بعضهم على انفـراد، وأحـثّهم    ،ألتقي الطّالب في الجامعات كنتُ
بـه  من أصحاب القرار، ولكنّي أملـك قلمـاً أنقـل     بالمكنون ولستُح على البو

ة التي تـأتي  المسائي أستمع لكّل المداخالت كما كنتُ األصوات إلى أصحاب القرار
، وبـين  وذاك باك ،حليالت، بمختلف اإليقاعات، بين هذا مشتكاألفكار والتّبطرح 

تكـون   ؛بين هذا وذاكعاث. وغير يرسم المستقبل من ، وبين ور آتمن يرى النّ
أن إلـى  أدعو من البدايـة  للحديث عن ضرورة معالجة الصعوبات، وات لي الكلم
ن الظّالم، وأن طريـق النّجـاح تصـنعه األرجـل     من لع الشّمعة أفضُل إضاءةَ

                                                           

لبة بمناسبة للقاءات العلمية مع الطّ هي الكلمات التي أعدها رئيس المجلس األعلى للغة العربية ـ ♥
غليزان+ جامعات: من:  هـ، وكان هذا مع التّضامن الوطني الطّالبي في كّل1441رمضان 

  م).2019مايو  30 -21( األغواط+ ورگلةالجلفة+ معسكر+ أسعيدة+ تلمسان+ 
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السالص ي أزمة تنفرجي، بر مفتاح الفرج، اعيات، وأنجزيئيـة  والنّظـرة التّ واشتد
نسيك مـواطن القـوة   والتّركيز على مواطن الضعف يي الحقيقة، لألشياء ال تعط

  والعبرة في األخير بالنّواتج.   وتسويد األمور داللة الفشل
من انعكاسات، وما يأتي من كالم ه الطّالب كنت أستمع للمداخالت، وما يطرح
إلى تلك وة، تقديم الحلول اإلجرائيأستمع إلى حول القضايا االجتماعية والتّربوية، و

وفـي   ،عالجية للمضايقات التي يعرفها الطّالب في كراسي الجامعـة الوصفات ال
ه مـن طروحـات   سجلتُ. وما نظّمات الطّالبيةقررات الموفي مالجامعية، األحياء 

  ين هما:  رفي محويمكن تلخيصها 
سـواد  جمعـون علـى   من طالبنـا ي بعضاً  الحظتُ ـ أوالً: محور التّيئيس:

 غيـر طبيعيـة، وأن  الجزائرية الطّرح، بالتّركيز على نقاط الضعف، وكأن الحالة 
إالّ الشّكاوى الالئمـة  وال يقع ، البشركافة ا توقّفت، ونحن خارجها على غير الدني

بـاط.  القنوات والفيديوهات التـي تلـتقط اإلح  األفكار وبعض  ها بعضالتي زرعتْ
   بما يلي:   بصرتُو

تسيء، فال أمل  الجزائرـ هنالك استثمار في زرع ثقافة اليأس، وأن أوضاع 1
عافاة.في الم  
  ـ لزوم التّفكير في الهجرة واالهتجار، وأن الحالة تسير إلى االفتقار.2
  ـ قياس الحاضر على الماضي، وأن الحاضر أسوء من الماضي.3
  ينال موقعاً أمام الغني. غياب العدالة االجتماعية، فيصعب على الفقير أنـ 4
  ـ طغيان الطّبقية والمحسوبية والمعرفة في نيل المراتب حسب االستحقاق.5
  ـ غياب التّشجيع، وال كرامة للمواطن في بلده.6
  تهميش الطّالب، وال كرامة تحفظ له المواطنة، وال من يصون له المكانة.ـ 7
التّسيير في كـّل اإلدارة، وكأنّهـا   طغيان الرداءة وسيطرتها على دواليب ـ 8

أخطبوط لفّ أذياله على مفاصيل الحركة، فال حركة مقبولـة إذا لـم تُستصـحب    
  بالسكوت عن الرداءة.
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بصرت وهو المحور الذي نال نصيباً من األفكار الغنية، و ثانياً: محور األمل:
  بما يلي:  

1ـ هناك وعي ة مجيدة، على  ، وغيرةٌوطنيهذا الوطن الذي يجـب  نوفمبري
  خدمته بالمجان.

ـ حفظ المرجعيات الثّورية من الحركات الوطنية إلـى مرجعيـات ثـورة    2
  التّنوير. منارةالتّحرير التي أقامت لنا 

ـ هناك أفكار علمية تكاملية من خالل رد االعتبار للذين يخـدمون الشّـأن   3
.العام  
للتّضحية كفعـل السـلف الصـالح، وهـم     من قبل الطّالب ـ استعداد كامل 4

  دّل.رشد وتُينتظرون فقط المرجعية التي تُ
الوطن كّل ال يتجزأ، وكل والية داخل مرآة زجاجية، فأي إجماع على أن ـ 5

  خدش يمس والية يحدث الخدش في كّل الواليات.
ـ شباب جامعي طافح يقول: إنّا على عهد األوائل بـاقون، ومـع الحـراك    6

طالبون، وللعدالة منشدون، ولكرامة الطّالب محافظون.   تفاعلون، وللحقّم  
ألفكـار  نيرة آراء ب بصرتُلقد أيها الطّالب: ـ وعيتُ الدرس أيتها الطّالبات و

ه تلك التّنظيمات الطّالبية التي استثمرت في ترسـيخ مفـاهيم   ما غرستِْلطالبنا، و
كالم الطّلبة بضرورة اإلسـهام فـي االنتقـال     وعيتُ. حقّواجب والالمواطنة وال

المناسبة إلجراء القاعدية الديمقراطي، والمشاركة في اإلصالحات التي تخلق البنية 
في عمليات اإلصالح بإسهامه دور في هذا التحول للطالب انتخابات حرة نزيهة، و

  فكـان  باإلجابة عن سؤال إصالح المدرسة ومنظومة التّكوين والبحـث العلمـي .
ـ  ة التي ترتبط بالتّنمية االقتصادية الشّـاملة المطلوب من الطّالب البحث عن التّنمي  

من كّل تلـك   وخلصتكي ال يحصل لنا بناء العمارات على رمال ودون أساس. 
نـا  البَأنْعم به من مزايا يتحلّى بهـا ط : الهموم واألماني إلى نتيجة منطقية إيجابية
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بتلك التّنظيمات التي تنقل األمانة لألجيال القادمـة  !الجامعي مالجزائـر أوالً   وَأنْع
  !وثانياً وأبداً
تستحكم حلقة الحيـاة  عندما : أيتها الطّالبات، أيها الطّالبنزرع األمل ـ تعاِل 

أفكاره باحثة عن شعاع نور  صب تظّلة النّوتعصره وترميه في جبالشّخص على 
ويدور فـي ذهنـه    ،أن تفتح الحياة حلقتها راجياً ؛عيفةور الضالنّخيوط يتلمس بها 

عاش لحظات األمل يصـل مبتغـاه وإن   فمن  تلك المقوالت التي ركبها المبدعون
مس فـي  ور، ومن مات فيه األمل عجز عن مبتغاة وإن كانت الشّضاقت نافذة النّ

  .  هاررابعة النّ
ــل ــنّفس أعلّ ــال ال ــا باآلم   أرقبه

  األمـلِ  فسـحةُ  لـوال  العـيشُ  أضيقَ ما   

     
ــاقتْ ــا ض ــتحكمتْ فلم ــا اس   حلقاتُه

ــتْ    ــتُ فُرِج ــا وكن ــرج ال أظنُّه   تف

    
لوال األمل لما عال بنيان، وال اخضر الجنان، وال تسامت األغصان، وال وإنّه 

 . تعاِل نزرعِضعانأنثى الى الراقت سوان، وال اشتوال زوجت النّ  تمايلت األفنان
فاألمل بال عمل كجسد بال روح، وعمل بال أمل كآلة خرساء، ومن األمل بالعمل؛ 
م) المشـفوع  1931 -1847توماس أديسـون  (ور، ولوال أمل د النّتالحمهما يتولّ

ـ  جارب المضنية لما اقترن اسمبالعمل والتّ وكـلّ  .وئيه باختراع المصـباح الض 
ن إن لم تقطعه قطعك، واألمـل  ممفردة في حياة اإلنسان هي سيف ذو حدين كالز

األجوف هي بطالة مقنَّعة وإن أشغله بالعمل، واألمل المفعم بالحياة يحيل البطالـة  
العمل وندر، ألن إلى حركة وإن عز غيـر ظـاهرة    وحركةٌ األمل المثبت سعي

واألمل السلبي هو موت سريري وإن كان صاحبه كثير   ل الحركـة، فاألمـل األو
والثّ ،نتجمحبط، والبركة في الحركة الهادفة.اني م  

لنحقّق  ، ونرفع سقفه في السماءأيتها الطّالبات، أيها الطّالب، تعاِل نزرع األمل
وكّل تيارات النّقص في الثّمرات، فنجد  ،سمو األمة بعلو الهمة، تعاِل نسد الثّغرات

 م هو ضمير كـلّ كلّوضمير الجمع المتاألمل في قارب يأخذنا إلى ساحل األمان، 
اإلخالص. تعاِل نزرع األمـل بـدل   يبحث عن األمل وطالب ، ضمير كّل إنسان
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صـاحب نفـس    األمور وتأخذ الحياة مجراها ويأمن كّلزجر األمل، وبه تستقيم 
ال أطلب من األشواك أن تفـوح   أن. تعاِل نزرع األمل، وقد علّمتني الحياة وروح

حراء أن تنبتبالعطور، وال من الص الز   هور، وال من فاقد اإلحسـاس أن يهـتم
كـّل مـا   صدق نولكنّي ال بد من زرع األمل لكي ال نخسر بعضنا، وال  بالشّعور

األمـل   . ولهـذا فـزرع  قدر ما ترغـب  تمنّىنوال  ملك،ننفق كّل ما نسمع، وال ن
فإن أهملنا األمل يموت فينا  ؛مطلوب أيها الطّالب؛ ألنّه باب التّغلب على الصعاب

الضمير، وال تقوم لنا األخالق. فويل ألمة ال تصارع موج الحياة، وال تنير درب 
ف لهم ضاع. ونحذر أنفسنا مـن  خلالمشاة. وويل ألمة طالبها بال شعاع، وما استُ

وهو  المساومة على األصالة بالمتاع. وويل ألمة يقبر فيها الضميرالضياع، ومن 
  لخطر الجارف المستطير.  ا

أيتها الطّالبات، أيها الطّالب، ما أحرانا بزرع األمل، وعسى أن األمل يوِلد في 
الصحراء االخضرار، ما أجدرنا أن نجمع تلك األحجار المعيقة، ونبني بها سالليم 
لالرتقاء، ما أجمل أن نكون في مستوى من قال "يا شباب الجزائر، كونـوا أو ال  

، وكذلكم أريدكم أن تكونوا كما تصورناكم في مستوى خدمة األمانة؛ أمانـة  تكونوا
  الشّهداء، فكونوا أو ال تكونوا".  

؛ يهدي للتي هي أحسن فـي  رشيد أيتها الطّالبات أيها الطّالب، أليس فيكم رجٌل
الصمود والثّبات وبذل الذات، وفيكم من ينظر إلى قمم األشياء، ومن ينظـر إلـى   

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. أليس فيكم من يقول من  األشياء يدركهاقمم 
أجل بلدي تهون قريتي؟ إن البلد هو المصير الذي ينتظركم، مصيركم في بلـدكم،  

وعهد الشّهداء يحاسبنا، وضـمير األمـة    وبلدكم ال يرتقي في غيابكم. بلدنا ينادينا
الحاضر، على شباب مكتهل في شبابه   أو علـى  يدلّنا، وعلى من نتّكل يا شباب 

  شباب متشبب في زمانه.
   إن األمل غير مفقود، والسعي إليه هو المودود، وكيف السبيل إلى بذل ثقافـة 

�mz�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p{����¤��£������¢��¡������~��}����|
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¦��¥§���°��¯��®��¬��«��ª��©��¨±���µ��´��³��²���¹��¸���¶l  ّفيجب ع�دالر .
أن نُغير أنفسنا لنُغير التّاريخ. تعاِل نبدأ بثقافة األمل التي يصاحبها العمل، تعـاِل  
نضع الخطوة التي تقرب األلف ميل، تعاِل نكون مرجعية في التّفاني، تعاِل لنبـذر  

  البذرة التي تكون شجرة، تعاِل نسق الشّجرةَ التي تُعطي الثّمرة.  
دعوة أيتها الطالبات، أيها الطّالب، مـن شـخص ال يريـد إالّ التّرقـي     هي 

والتّطوير ضمن مرجعيات هذا الوطن الذي أعطى لنا الكثير، وما نقوم بـه مـن   
خدمات ال تُعادل ذرةً من ذلك الفيضان الخيري المغدق من هذا الوطن المعطـاء.  

من مكنون الكون الذي به  فأن نكون أحسن من أن ال نكون، فنكون جميعاً بما هو
نكون. فيا أيها الطّالب تحملوا مسؤولياتكم، فأنتم النّخبة، وال بد من التّخلّص مـن  
كّل القابليات المحبطة، ومن األفكار المسبقَة، فعندما تسيطر عليكم تلـك األفكـار   

طـاطُ.  المحبطة تأتي األصنام للعبادة، وعندما تغيب األفكار الجميلةُ يحصل االنح
وعليكم أيتها الطّالبات أيها الطّلبة أن تصنعوا التّاريخ، وهو ال يصنع من الصدف. 

 فالتّاريخ ما يصنعه الطّالب في أوطانهم.
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 إن المجلس األعلى للغة العربيـة فـي إطـار نشـاطه العلمـي      يباجة:دالـ 
وبخصوص قانونه الذي يقر بالعمل على ازدهار اللغـة العربيـة، فإنّـه يواكـب     
األحداثَ العالميةَ وبخاصة ذات العالقة بالهيآت الدولية. وفي هـذا اإلطـار، فإنّـه    

األمـم  منظّمـة  يحتفي باليوم العالمي للتّنوع الثّقافي ألول مرة وهذا منذ إقراره من 
مايو من كّل سنة. وفي ديباجة األسـباب   21وربطته بتاريخ م، 2012المتّحدة سنة 

التي ذَكَرتْها مطويةُ الجمعية العمومية لليونسكو، تقول: يأتي سن هذا اليوم لتأكيـد  
النّسق الكوني لألشياء أحياناً متكاملة، وأحياناً متضادة، وكّل عنصر مسير لما خلق 

يعة المادية، واختالف النّاس في ألسنتهم وفي قـيمهم  له؛ رغم تعقيدات تركيبية الطّب
وهذا التّنوع هو الذي أوجد أوجه التّكامل، وكان سبباً في االنتقال من السكون إلـى  
الحركة، كما أن سر فكرة اإلنسان هو تحقيق التّوازن بين المتخالفين؛ وصوالً إلـى  

م حمل مادةً تُفيد أن 1954نسكو لسنة تدبير التّنوع في كّل األنساق. وإن دستور اليو
التّنوع في ثقافات العالم، والتّنوع داخل الثّقافة الواحدة حقيقة ال غبار عليها، وهـو  

ــ  2ةــ  ـ حماية وإنعاش الثّقافات الوطني1تنوع مثمر وخالّق. وكان ال بد من: 
ع الثّقافيسـتفادة مـن كـّل    ـ اال4ـ تمكين األجيال للعيش معاً. 3ـ   تفعيل التّنو

 الثّقافات. وقد توسعت هذه المادة في ما بعد إلـى األخالقيـات العالميـة الجديـدة    
وااللتزام بالتّعددية اللغوية واإلقرار بالخصوصيات وبقضايا األقليـات وفـي ذات   
الوقت االتّفاق اإليجابي في قضايا الشّأن العام العالمي مثـل: االهتمـام بالطّفولـة    

ة واللغات األم والصحة والتّعليم... ثم تواصل األمر إلـى اإلقـرار بـبعض    والبيئ
الحقوق من مثل الحقّ في االختالف، وقبول الرأي المضاد، والسعي لتأمين التّوازن 

  بين المجتمعات داخل المجتمع الواحد.
                                                           

ألقيت الكلمة في اليوم الدراسي حول اليوم العالمي للتّنوع الثّقافي الذي سنّنه األمم المتّحـدة.   ـ♥
   م.2019جوان  17المكتبة الوطنية: 
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يأتي احتفـاء   ـ لماذا يحتفي المجلس األعلى للغة العربية بهذا اليوم العالمي؟
المجلس بهذا اليوم في إطار الشّراكات التي أقامها مع اليونسكو، على غرار اليـوم  
العالمي للغة العربية+ اليوم العالمي للغة األم+ العيش معاً بسالم، ومختلف أشـكال  
التّعاون العلمي مع هذه المنظّمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإن المجلس فـي  

ئل ذات العالقة بالتّعددية اللغوية، والتّالقح الثّقافي، والتّرجمة   قانونه يناقش كّل المسا
واالقتراض اللغوي، والتّنوع الثّقافي واالنسجام الجمعي، وكّل ما يدخل في المـادة  
الثّالثة من الدستور (يعمل المجلس على ازدهار اللغة العربية). وبذا يقع االحتفـاء  

ـة+     بالمناسبة تجسيداً للتّنوعربي) د اللغـويع الذي تعرفه بالدنا من خـالل التّعـد
أمازيغية) تعدد في الطّبيعة الجغرافية/ تعدد في أشكال التّواصل/ تعدد في السـلوك  
العام/ تعدد في نمط العيش/ تعدد في الشّعر الشّعبي/ تعدد في الطّبوع/ تعـدد فـي   

ملة على تعدد مضـيف؛ يجعـل الهويـة    إحياء المناسبات... وهي من األشياء العا
اللغوية والحضارية والتّاريخية تترابط أكثر فأكثر، وتتراص المواطنةُ فـي بعـدها   

". ولذلك في كّل مـرة نحـاول   نختلف ال نُخالف/ الهدف واحد، والطّرائق مختلفة"
ا البحث عن الحلول الجامعة بدل تسلّق األسوار، أو كسر أبواب النّصـوص، وهـذ  

رأيي صواب يحتمل الخطـأ، ورأيـك خطـأ يحتمـل     بلسان قبول اآلخر من مبدأ: 
ولذلك نعمل على تقليب اللسان لتترقَ حواشيه على ملكة النّقد التي تُثمـر   الصواب،

االمتداد في قبول االستماع للرأي المضاد، وتحطيم قالقل المتفيقهين، ودعم أسـئلة  
ن والممارسة ولو بمقولـة "بـئس المبـدأ وال حبـذا     الخطابات التّنويرية في التّكوي

المنتهى، بئس االختيار وال حبذا القرار". ومن هنا نعمل علـى تحصـيل مغالبـة    
اإليجابيات للسلبيات، بمبدأ التّربية لما أنت فهي مختار. وأملنا أن تكـون محصـلة   

  للتعدد.  هذا اللقاء يخرج بنتيجة إيجابية نحو التّحول المستقبلي الجامع 
يعمل المجلس األعلى للغة العربية على تجسيد المواطنة اللغوية بما أوتي مـن  
أفكار، واستكناه تجارب الباحثين الذين يدعوهم لتقديم أفكـار، وعـرض تجـارب    
ناجحة، واقتراح بدائل نوعية في إطار النّسق الجمعي الذي ال يلغي الخصوصـيات  
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وإنّنا بحاجة إلى مرجعية ناجحة، وإلى كفاءة عالية بل يعمل على تقريب الخالفات، 
"كفاية البحث العلمي والتّربوي، ثم الكفايات المهنية: كفاية التّخطيط/ كفايـة تـدبير   
التّعلّم/ كفاية تقويم التّعلّم. ال بد من المعاملة الطيبـة واإلقبـال علـى المتعلّمـين     

تهم وتفهـم مشـاكلهم ومسـامحتهم    ومحبتهم، واإلكبار بهم، والسهر على مصـلح 
ومساعدتهم، والتّمتّع بسحر الشّخصية وجاذبيتها، وأناقتها، وتقديم الـدروس بشـكل   
جذّاب ورائق ومؤثّر، فإحداث األثر اإليجابي في المتعلّم ال يصـل إليـه إالّ كبـار    
 المدرسين الذين يتعاملون مع شخصية المتعلّم في جوهرها وصفائها، ويحترمونهـا 

في أرقى معاني اإلنسانية التي تحملها وعلى األفق الممكن للنّموذج الـذي نكونـه   
ذهنياً عن المتعلّم الذي نريد، وعن اإلنسان الكوني المستقبلي الذي نتعـاون علـى   

 ".1صناعته يومياً كّل من جهته

هو سؤال أريد به استكناه تجارب ناجحة في التّنـوع  ـ سؤال النّهضة الغربية: 
ا؛ ليس كونها لها ثقافة مانعة أو محصـنة، أو لهـا   پالثّقافي، ويقع التّركيز على أور

ا، هذا موجود بالقوة، ولكن أريد طرح السؤال التّـالي:  نخصوصيات ال تتوفّر عند
، اهتمـت أوالً  المـيالديVI X   من أواسط القرنا؟ وكان بدايتها پكيف نهضت أور

: الحريـة+ التّعصـب+   طرح قضايا على موضوعاتبالعلوم اإلنسانية، وركّزت 
، وهـذا باعتمـاد مفتـاح    خارخوض ميدان ثورة البوالتّسامح+ االهتمام بالتّراث+ 

  التّطور في:  
إحياء التّراث الكالسيكي، وكان موطنه في إيطاليا، فعملت علـى إحيـاء    -

  ؛تراث الرومان
 ؛األبيض المتوسط موقع إيطاليا الذي جعلها على اتّصال بحضارات البحر -
 ؛هجرة العلماء اليونان إليها من كّل أورپا -
 ؛رعاية أمراء إيطاليا لآلداب والفنّون -

                                                           

1
ـ محمد باز، صحائف التّكوين، مدونة شاملة لكّل ما يحتاجه مدرس اللغة العربية وآدابها تمثّالً  

  .35-34ضفاف+ كلمة+ دار األمان+ االختالف، ص  ، منشورات2015. لبنان: 1وعمالً، ط
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 ؛الحركة اإلنسانية والنّهضة المعاصرة بصورة عقالنية -
 ؛نظرة إنسان العصور الوسطى إلى تخلّفه، وإلى ضرورة التغيير -
 ؛ضرورة إحياء العلوم اإلنسانية، فهي باب العلوم -
 .ج الكنيسة من حدود الممانعات في االجتهادإخرا -

الجانب الروحي/ اإلنساني  البداية بالعلوم اإلنسانية؟ ألنّه إذا قومتَولماذا كانت 
وهذا ال يكون إالّ بالجانب الثّقافي الذي يعـرف كيفيـة    يصبح اإلنسان مبدعاً ال آلة

ة األورپية تجربـة إنسـانية   ن النّهضاستغالل مواطن الوسط بين الروح والمادة. وإ
   دة وفذّة وخصبة، وكان محورها اإلنسان في تقويم سلوكه قبل منتوجـه اآللـيجي
 والروماني وسيطرته على اآللة ال سيطرة اآللة عليه. وبذلك تحقّق التّراث اليوناني
ودرس دراسات وافية أخضعته للنّقد، واستلهام قيم وأفكار جديدة أسهمت في إرساء 

بـة، وبخاصـة   پ. وكان قيام النّهضة على اللغـات األور اعد الحضارة األورپيةقو
اإليطالية في المنطلق، ومع ذلك عملت على نقلة حضارية شهدت ثورة البخار التي 

ي من التّخلّف إلى التّحضر. وإذا تحـدثنا عـن ثقافتنـا    پلها نتائج نقل العالم األور
عمادها اللغة العربي ة فإنة اآلن عاجزة أو تعجز عـن قيـادة   العربية، فهل العربي

  حراك نهضوي يدخلنا في عالم النّهوض المنشود؟ ليس ذلك مستحيالً وال ببعيد.
 إنبدايـة بالفلسـفة والمنطـق     العرب استلهموا حضارتهم في جانبها اإلنساني

بـدعاً  العقل مياضيات والجغرافية، وكان ثم الفلك والطب والر ،صوف واألدبوالتّ
منفتحاً على معةعارف مة التي ارتكزت تنوعلـى  ، وكان ذلك من العظمة االستثنائي

وصـلت  بما صاحبها من فكر رياضي عن طريق حركة التّرجمة وفسية عبئة النّالتّ
مع نهاية القرن العاشر إلى نهايتها بعد أن اسـتنفذت موادهـا، وبـدأت األعمـال     

ة تظهر وتزداد.األصلي ع الفكر العلميوكان توس واللغة  ،تمشياً مع انتشار اإلسالمم
ين، وأزاحت لغات إلى الص تالعربية بصفتها لغة تواصل جديدة بامتداد كبير وصل

ة مثل السةكانت قوية واليونانيهضة الحديثـة  بداية النّ. وذات الشّيء حصل مع رياني
ه... وهـذا  اوي+ األفغاني+ محمـد عبـد  هطكانت بالعلوم اإلنسانية، ومنطلقها الطّ
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عيل قطع شوطاً كبيراً في عملية التّالرـة العتيقـة   حديث في البنيات الفكرية العربي
بات الحياة المدنية المعاصرة، وبين الـدين  بفكر مستنير؛ عبر خلق توافق بين متطلّ

اإلسالمي وكانوا يغرسون الثّ، محةوقيمه السقافة العربيمن خالل الشّعر  ةة الوسطي
ة اغتنت بالتّ العربية؛ كون العرب كتلة قوميواللغة العربيوبان دون الذّ أثير اللغوي

... فكيف الحال في وضعنا الذي نجد فيه العربية في فكر فارس أو تركمان أو هنود
ال فيها الحاملة لثقافة أصيلة متفتّحة ال تكون مربية للتّنوع الثّقافي، هذه اللغة التي ق

) "اللغة العربية هي التي أدخلـت  Louis Massignonالفرنسي (لويس ماسينيون/ 
تفـردت فـي طـرق     دفي الغرب طريقة التّعبير العلمي، وهي من أنقى اللغات؛ فق

 Camilio Gozyيقول اإلسپاني (كاميليو جوزي سـيال/  و التّعبير العلمي والفنّي"
Silla لغات العالم تتّجه نحو التّناقض، وأنّه لن يبقى إالّ أربع لغات قادرة على ) "إن

  الحضور العالمي وهي: اإلنگليزية+ اإلسپانية+ العربية+ الصينية.
إن التّنوع الثّقـافي أداة معياريـة، وإرث ثقـافي    المواطنة والتّنوع الثّقافي:  ـ

وصياته وفنونه، ومـن  وإلزام أخالقي باحترام اإلنسان كّل في لغته وصناعته وخص
هنا يستلزم تأمين حماية ثقافية تحول دون انقراض ثقافة أو لغة مـا "فـال تكـون    
المواطنة ناضجةً في فعلها المجتمعي والسياسي إذا لم تكن على دراية بكّل أوجـه  

ة داخل النّسيج االجتماعيالمواطنة هي الثّقافة فـي مفهومهـا   2االختالفات الثّقافي ."
للسمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً عن غيـره   الجامع

وهي تشمل الفنّون واآلداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات واألعراف والقـيم  
والتّقاليد والمعتقدات. كما أن المواطنة ترتبط بالثّقافة في إطار التّفاعل مـع البيئـة   

يعيش اإلنسان ثقافته ويعمل على تطويرها. ولهذا كان علينا  والثّقافة األصلية؛ حتى
التّخطيط لثقافتنا الوطنية بما يعمل على تعدد االختصاص القائم على نظرية ثقافيـة  
معرفية، وال بد من التّعامل مع الواقع في تعدده وتعـدد أطرافـه. وعليـه فـنحن     

                                                           

2
. الرباط: 1ـ محمد مصطفى القباج، شذرات (نصوص ومداخالت حررت تحت الطّلب) ط 

  .63، دار أبي رقراق للطّباعة والنّشر، ص 2015
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يات مفاهيمية وطنية مسـتمدة  مدعوون لتطوير البحث في مجال الثّقافة عبر مرجع
من واقعنا الحضاري والثّقافي والديني، ووضع إطار للمؤسسات الفاعلة فـي هـذا   
المجال؛ بسن سياسة ثقافية تتّسم بالجدة وبالّتطابق مع الحاضر وآمال المستقبل، وأن 

ـ  ار منزلـة  تُصاغ سياسة ثقافية وطنية بصيغة استراتيجية إجرائية تحتّل فيها األفك
  الصدارة.  

إن التّنوع الثّقافي محلي، وهو الذي يكسـب  ـ التّنوع الثّقافي وجاذبية الواقع: 
مسحة المرونة والقابلية للتّفـتّح رفضـاً لالنعـزال، والتّنـوع الثّقـافي مربـوط       
بالخصوصيات وبالعالمية، وكان ال بد من وضع حد للهيمنة تحت أية ذريعة، وعدم 

ساس بالخصوصيات أو ما سمته الفرنكفونيـة (االسـتثناءات الثّقافيـة) ويقـول     الم
(مولود قاسم) "ال نغلق النّوافذ، وال نوصد األبواب، ولكن ال نقلع السقوف" كما قال 
(غاندي) "ال أريد أن تحيط بي الجدران واألسوار من كّل جانب، ال أريد لنوافـذي  

فة كّل البقاع أن تهب بنسـماتها حـول داري بـأكبر    أن تُسد وتُوصد، إنّما أريد ثقا
درجة ممكنة، لكنّي أرفض رياح الثّقافة أن تعصف بقدمي بحال مـن األحـوال".   
 علها التّقرير العالمي كما ينص العالمي ع الثّقافيمن االستثمار في التّنو وكان ال بد

ه للقارئ كمـا أورده  ، ورأيت أهمية ذلك، فأنقل2009الذي صدر عن اليونسكو عام 
  (القباج):

 التّنوع الثّقافي انشغال رئيسي في مطلع القرن الجديد؛ -

التنوع الثّقافي ليس مجرد ميزة إيجابية ينبغي الحفاظ عليها، بل هـو مـورد    -
 يجب تعزيزه؛

ثمة حاجة إلى اتّباع نهج جديد إزاء التّنوع الثّقافي؛ وهـو نهـج يراعـي     -
 وتحديات الهوية مما يرتبط بدوام التّغير الثّقافي؛ طبيعة الدينامية

 ثمة اتّجاه عام نحو ظهور هويات دينامية متعددة األوجه في سياق العولمة -

تشير الثّقافة إلى التّنوع المبدع الذي يتجسد في (ثقافات محددة) كمـا تشـير    -
 ي (الثّقافات)؛إلى القوة الدافعة المبدعة التي تكمن في صميم التّنوع ف
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يقتضي الحوار بين الثّقافات تمكين جميع المشاركين فيه مـن خـالل بنـاء     -
القدرات، ومن خالل مشروعات تُعزز التّفاعل دن إضاعة الهويـة الشّخصـية أو   

 الجماعية؛

ال تعتبر اللّغات مجرد أداة لالتّصال، فهي تمثّل النّسـيج الحقيقـي ألشـكال     -
 هي الحامل للهوية والقيم ورؤى العالم؛التّعبير الثّقافي، و

ثمة حاجة إلى حفظ التّنوع اللّغوي العالمي كواحد من مسـتلزمات التّنـوع    -
 الثّقافي والتّرويج للتّعدد اللّغوي والتّرجمة بغية تعزيز الحوار بين الثّقافات؛

تّعلـيم مـن   في المجتمعات متعددة الثّقافات ومتزايدة التّعقيد يجب أن يمكن ال -
 اكتساب كفاءات التّعامل بين الثّقافات؛

إن عدم مراعاة أشكال التّعليم غير السائدة من شأنه أن يؤدي إلـى تهمـيش    -
 الفئات السكانية التي ينبغي للتّعليم أن يعمل على تمكينها؛

إن من شأن االرتفاع في توريد المضمون اإلعالمي أن يؤدي إلـى (تنـوع    -
قع أن بعض النّاس غير مهتمين بالتّواصل إالّ مع من يشـاطرهم  زائف) يحجب وا

 نفس المرجعية الثّقافية؛

-  وجميع أشكال االبتكار التي تغطـي مختلـف   -يمكن أن نعتبر اإلبداع الفني
؛ -جوانب النّشاط البشرية للّتنوع الثّقافيأولي مصادر 

بين التّنـوع الثّقـافي    تفيد البحوث التي أجريت مؤخّراً بوجود صلة إيجابية -
 واألداء المالي واالقتصادي في الشّركات متعددة الجنسيات؛

إن نهج التّنمية الذي يراعي الفروق هو مفتاح التّصدي للمشاكل االقتصـادية   -
 واالجتماعية والبيئية المترابطة التي تواجه كوكبنا؛

الن أساسيان من عوامل توافـق  إن التّنوع الثّقافي والحوار بين الثّقافات عام -
 اآلراء بشأن األساس العالمي لحقوق اإلنسان والحكامة الديمقراطية".
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نروم من هذا اللقاء أن يسفر على جملـة مقترحـات بخصـوص     ـ الخاتمة:
موضوعه المهم (التّعدد الثّقافي) في إطار تقديم مـا يعمـل علـى التّمـازج دون     

لمن يـزعم   ااالنغالق، ويكون االهتمام بلغاتنا الوطنية تفنيدالتّصادم، واالنفتاح دون 
بموت اللغات الوطنية، ومعناها موت الثّقافة الوطنية، ومعناهـا كـذلك انقـراض    

السعي لوضع تآلف وطني من أجل التّنوع الثّقـافي  الذّاكرة الحضارية. وكان علينا 
  وهي صورة المواطنة التي تبقى قائمة وثابتة رغم الصعوبات في انسجام األفكار.  
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إن المناسبةَ جلٌَل وحدثٌ عالمي كبير، وفي ضوء مقترح الجزائـر   يباجة:دالـ 
حصل اإلقرار بترسيخ االحتفاء باليوم العالمي للسلم تحت بند (العيش معاً بسـالم)  
وإنّي أفتقر إلى كلمات معبرة عن هذه المناسبة التي نريد تجسيد ثقافتها في احتـواء  

نية أو الجيرة أو المصـير المشـترك. ويـرى    اآلخر الذي يقاسمنا الدين أو اإلنسا
المجلس األعلى للغة العربية أن يحتفي بملتقًى وطني عنوانه (المواطنـة اللغويـة   
ودورها في سبل تعزيز التّعايش السلمي بين اللغات الوطنية في الجزائر) وليسـت  

، وقد سبق لـه  المرة األولى الذي يعمل المجلس على تجسيد ثقافة المواطنة اللغوية
أن أنجز أنشطة وندوات وملتقيات تمس هذا الموضوع، وقدم فيها ومـن خاللهـا   

بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقـى  وصفات تكاملية بالثّالثي الذي كان يرافع عنه (
) تلك وصفة نريدها أن تتبلور على صـعد عديـدة   وباإلسالم نُشكّل العروةَ الوثقى

ءات وطنية لتقديم أفكارها بخصوص التّرابط اللغوي الوطني المـؤدي  باستقدام كفا
إلى االنسجام الجمعي، وال يكون إالّ بتلك الدراسات التي تأتي من المختصين  وهم 
  ي إلى التّمتين اللغـويبل والطّرائق والمناهج التي تؤدمون تلك الساليوم معنا؛ يقد

  الختصاص اللغوي.المفضي إلى التّعايش في إطار ا
إن موضوعي الذي أعددتُه في هذا اليوم هو رأي يطرح تخطيطـاً   مقدمة:الـ 

لسياسة لغوية تعمل على االنسجام الجمعي في إطار تعددية لغويـة وطنيـة، وقـد    
بصرتُ بها وأنا أشرف على أبحاث في التّخطيط اللغوي، وكانت لدي تجارب فـي  

خبـة وطنيـة علّهـم    هذا المجال، وأروم طرحها أمامكم باختصار، أمام بحثـة ون 

                                                           

 المجلسمايو من كّل سنة) ويحتفي  16عدت بمناسبة اليوم العالمي للعيش معاً بسالم (ـ كلمة ُأ ♥
عنوانه 'المواطنة اللغوية ودورها في تعزيز  وطنيملتقى األعلى للغة العربية بهذه المناسبة بعقد 

لمية في الجزائر). المكتبة الوطنية:  سبل التّعايش الس2019جوان  27 -26بين اللغات الوطني . 
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    يستفيدون أو ينتقدون؛ للوصول إلى تقديم أفكار مشتركة فـي تخطيطنـا اللغـوي
  المشترك؛ لبناء منهج علمي في تراتب اللغات الوطنية.

أيها الحضور، ما دام الموضوع الذي تُدار أشغاُل الملتقى حوله هو (العيش معاً 
وتدعو إلـى تحقيـق    ،لمعلى الس ت تحضياناالدبسالم) أبدأ حديثي عن السلم؛ فكّل 

صلي من أجله وتحمل شعارات على شاكلة "وتُ ،المالسفالعـالم   الم حليفك"ليكن الس
ة إلى أن يسود التّاليوم في حاجة ملحعايش السـ  وأن تعيش كّل ،لمي عوب فـي  الشّ

بيل إلـى  الس. وإن السالم والبناء والنّماءمن أجل أن يحّل عن الحروب  ةبعيد ؛سالم
). المواطنـة (وترسـيخ روح   )فطـر التّ(و )ةالعدائي(العيش في سالم هو محاربة 

ولتجسيد المواطنة ال بد أن يكون الحوار، وقبـول اآلخـر للتّحـاور وفـق رؤى     
ال فرض وال شـرط إالّ وفـق مقتضـى األهـداف الجامعـة      حضارية تؤدي إلى 

ووفق ذلك تحصل المواطنـة فـي    يـة. والمرجعيات الوطنية والحضارية والتّاريخ
شكلها العالي تنظيراً وممارسة، وفق المساحة المشتركة التي تُحقّق السالم الشّـامل  

ها من االنسجام ال تنال غايتَعلى ما يفهم اآلن من االنسجام ومن االستقرار. فالدولة 
الدلم همما بين مأنينة فيع أفرادها بنعمة األمن والطّإال إذا تمتّ وليوعن طريق الس .

تحصل المواطنة، وال تتحقّق المواطنة إالّ بوجود الديمقراطية. ويقول أحد المفكّرين 
"إن السة بِلم عمليناء مستمرة، وهذا يعني أن السـ لم ال يعني اله لم يحتـاج  دنة، فالس

ـ االجتماعيـة إلى وقاية، ووقايته تأتي عن طريق العدالـة   جـات  ة الحا، أي بتلبي
ـ  ة الثّوالمطالب وبتنمي ـ روة وتطويرها، مادامت هناك دولة مسـتقلة تتمتّ يادة ع بالس

واظم لتـدبير  م والنّيمكن اعتبار المواطنة مجموعة من القي". وعلى العموم المطلقة
المشترك الفضاء العمومي، االنتماء  :في أربع نواظم هيها ياتتجلّ ويمكن تحديد أهم

  .الواجبات – المشاركة –الحقوق  –
التي تجمعنا في اللغة المشـتركة، وهـي قسـيمنا     المواطنة اللغويةوأنتقل إلى 

المختار من قبل األجداد، بل إنّه اختيار استراتيجي مرِن؛ حيث المازيغيون تعربـوا  
وبقوا على مزوغتهم، والعرب تمزغوا وحافظوا على عروبتهم، وكان مـن وراء  
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ي أدى إلى فتح األندلس دون نكاية وال شـكاية، والكـّل   ذلك االنصهار الجمعي الذ
وراء الفتح اإلسالمي الذي اشتعلت فيه اآلفاق من أجل الدين اإلسالمي المصـحوب  
بلغة العرب، وما ال يفهم به فهماً جيداً يحتاج إلى لغـة التّنزيـل، وهـي العربيـة     

صـيات التـي ال تُخـّل    العدنانية التي انصهر فيها الجميع بالمحافظة على الخصو
وجميـع  بالمواطنة اللغوية التي تعني في أحد أوجهها ربط الفرد بدولته وبقوانينها، 

أبناء الوطن يتمتّعون بتلقّي لغات الوطن دون أي تمييز، مـع المحافظـة علـى    
وهي من متطلّبات الثّالثي العالمي: الحوار+ التّسـامح+ السـالم    التّراتبية اللغوية،

  ق خريطة طريق تعمل على تحقيق التّخطيط اللغوي المطلوب.  لتحقي
إن التّخطيط اللغوي يستدعي رسم األهداف ووضعه اآلليات ليكون له محّل في 

وألن التّخطيط اللغوي يسعى إلى رسـم األهـداف ووضـع آليـات     ... «المجتمع 
للتّأثير في المجتمع لتوجيهه إلى أداء لغوي معين، والنّهوض بالمنظومـة  ووسائل؛ 

اللغوية، المكتوبة والمنطوقة، فال بد أن يتوافر له جملة من العوامل التي تُعينه على 
رسم أهدافه، وتُصور وسائله وتُذلّل له العقبات، وتُمكّنه من القـدرة علـى التّنفيـذ    

طيط اللغوي يسهم فيه جميع عناصـر المجتمـع، وجميـع    األمثل. وألن تنفيذ التّخ
وسائل التّواصل االجتماعي الرسمية وغير الرسمية، الفرديـة والعامـة التّقليديـة    
والتّقنية، فال بد من األخذ بعين االعتبار سمات المنفّذين، وقدراتهم، وحاجاتهم مـن  

1التّعليم والتّدريب
  ط اللغوي في: كما تكمن أهمية التّخطي »

 تفكيك الخطابات اإليديولوجية؛ •
 السعي لخلق جو لغوي تكاملي؛ •
 الدعوة إلى إنزال اللّغات الوطنية المنزلة العليا؛ •
 عدم التّماهي مع اللّغات األجنبية لتنافس لغات الهوية؛ •

                                                           

، مركز الملك عبد اهللا بن 2017كلمة التّحرير من مجلة التّخطيط والسياسة اللغوية. الرياض: ـ�  1
  عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، السنة الثّالثة، العدد الخامس. 
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 الوطنية؛شكّل التّفكيك االجتماعي بقدر ما يقوي اللحمة يالتّنوع اللغوي ال  •
 استكناه التّجارب اللغوية النّاجحة من خالل األوضاع اللغوية الثّنائية وأكثر؛ •
تحفير المعنيين إلى اقتراح أفكار تحسينية في مجال التّعدد اللغوي لمجتمـع   •

 .اواحد اآحاد يملك منهجيات متعددة، وهدف
  هو تدبير لغـوي التّخطيط اللغوي إنAménagement linguistique   وبعـض

الغربيين يطلقون عليه مصطلح السياسة اللغوية، وهذا حسب طبيعة كّل بلـد وكـّل   
باحث، هو نوع من التّدخّل اللساني في عالج الظّواهر اللغوية بـرؤى مسـتقبلية.   

مجمل الخيارات الواعيـة المتّخـذة فـي مجـال     «بأنّه   L.Calvet ويعرفه كالفي
والحياة االجتماعية، وعلى وجه التّحديد بين اللّغات والحياة فـي  العالقات بين اللّغة 

  الوطن" ويقتضي وجود جماعة/ جماعات لغوية تهتم بوضع سياسة لغوية ناجحـة 
أو إحياء لغة بغرض استعمالها، أو العمل على إيجاد آليات التّعايش بـين اللّغـات   

  الموظّفة في البلد الواحد، وهذا يقتضي وجود:
 لغوي إرادة سياسية هيأة تنفيذية+ وسائل مادية+ مدة زمنية محددة.تخطيط  -
تخطيط السياسة اللغوية، تعني الخيار الجمعي للمجتمع، وإحالل لغة/ لغـات   -

 يرتضيها المجتمع.
إحالل لغات البلد يعني االهتمام بالتّنمية البشرية والتّنمية الوطنيـة الثّقافيـة    -

 ية لجميع المواطنين مهما تعددت أعراقهم وتباينت ألسنتهم.وتأمين الحقوق اللغو
وفي كّل هذا ستحصل األهداف المتوخّاة من التّخطيط اللغوي لتشارك العالقات 
التّكاملية وفق التّعددية اللغوية والتّنوع الثّقافي، وفي التّعايش السـلمي بـين لغـات    

العالقة بين اللّغة/ اللّغات والممارسـات الثّقافيـة   الوطن والثّقافات المتنوعة وإيجاد 
  الواعية، وربط الثّقافة بتكامل شخصية الفرد والتّنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة   

وحقّ المواطنة اللغوية في المؤسسات الوطنية. وكّل هذا يسـتدعي سـن قـوانين    
  ومتابعة تطبيقها مع المستتبعات التّالية:  

 عاون بين المؤسسات الوطنية في المجال.تعزيز التّ -
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- .ل اللغويللتكام الكافي عم الماديتوفير الد 
 تطوير سبل التّخطيط اللغوي في مستّجدات العصر. -
حماية التّراث اللغوي والثّقافي الوطني، وإبراز دوره في الهويـة الوطنيـة    -

.ة االنسان الجزائريوفي إثراء شخصي 
مية االهتمام باللّغـات الوطنيـة عبـر النّـدوات والملتقيـات      التّحسيس بأه -

 والمنشورات والمسرحيات.
وكّل هذا يستلزم العماد األساس في الوعي المجتمعي والفردي لمسأـلة اللغـات  

  ومن ثم القرار السياسي. كما يتبع بجملة من الخصائص الفنية، وهي: 
 بكرة؛حركة التّرجمة البينية السريعة والم    •
 تضافر كّل الجهود لخدمة المواطنة اللغوية؛    •
 ا الحضارية والتّاريخية؛متعزيز الثّقة في اللغتين، والرفع من قيمته    •
 ا تدريساً معاصراً؛متدريسه    •
 بثّهما في وسائل التّواصل المختلفة، مع تطبيقاتهما المتنوعة؛    •
 تعزيز المبادرات الفردية التي تصدر من المتخصصين في مختلف العلوم.    •

ال شك أن ثمرة التّخطيط اللغوي تظهر بتكامل المعرفة بـين  ـ حالة الجزائر: 
المخطّطين والمنفّذين الذين يجب أن تتوفّر فيهم شروط التّنفيـذ؛ لتحقيـق الغايـات    

بما يلي:   المطلوبة وفق معطيات مسطّرة. وهنا ال بد من اإلقرار في وضعنا اللغوي 
 الخصوصية اللغوية في الجزائر؛ -
 خروجها من االستعمار الجائر؛ -
 فرض المستعمر للغته في التّعليم وفي اإلدارة وفي كّل المرافق العمومية؛ -
 شساعة الجزائر جغرافياً ولغوياً؛ -
 تعدد األداء المازيغيات بشساعة البلد؛ -
 ؛.ةوالممارسات اللّغويتعدد الثّقافات  -
 التعددية اللّغوية موروث قديم؛ -
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 معرب/ ممزغ؛  -ظهور صراع لغوي بين: معرب/ مفرنس   -
تذبذب سياسة التّخطيط اللغوي والتي شابها بعض الضـعف فـي التّطبيـق     -

والممارسة وظهور ثغرات أدت إلى خلل لغوي. ومع كّل ذلـك، فـإن العالقـات    
بل تكاتفت وتمكّنت رغم أن بعضاً من النّخبة كانت تنظـر إلـى   االجتماعية جيدة، 

   ة في إطـار اجتمـاعية عربيسياسة التّعريب بعين الريبة وترى بأنّها سياسة قومي
 جزائري له خصوصياته.

ونظراً للتّكامل اللغوي كان من اللزوم تخطيط سياسة لغوية للغات الرسمية وفق 
سيد قرارات استعمالها في مختلـف مراحـل التّعلـيم    تراتب عربية تحتاج إلى تج

    واإلعالم واإلدارة وفي كّل مناحي الحياة. والمازيغية تحتاج في البداية إلى:  
 التّهيئة األولية للغات المازيغيات؛ -
 معرفة قضايا القصور اللغوي فيها؛ -
 معرفة القرارات اللغوية العالية لكّل أداء؛ -
 التّعرف على الحاالت اللغوية المستعصية والعمل على حلّها؛   -
 طويل؛ –متوسط –تخطيط لغوي متين على اآلماد الثّالث: مستعجل -
 وضع آلية فاعلة للتّقويم والتّقييم والمتابعة؛ -
 ضمان استمرارية عمل الجهات المعنية بالتّخطيط؛ -
 زيد من اإلنتاج والتّحسين.وضع حوافز للجهات المنتجة والمنفّذة بغية الم -

تعمل على تحقيـق السـلم فـي إطـار      مواطنة لغويةوبكّل هذا، يمكن تحقيق 
االنسجام الجمعي ووفق خريطة أجدادنا الذين أبدعوا في العربيـة، ومـا تناسـوا    
المازيغية. تلكم وصفة نعمل على تحقيقها وفق قوانين الجمهورية، وتطلّعات النّخبة 

يقوموا بقمع اللّهجات، وال فرض وهكذا فإن األجداد لم وم الجزائريين. الوطنية وعم
لغة ما، بل حصل تمازج تلقائي بين: اإلسالم والعروبة والمزوغة، وقد حصل فيها 

) تراتبياً "لم يوظّفوا القسر أو القهر في سياستهم 2قانون الغلبة عبر تساكن اللغتين (
دين متعدتهم    اللّغوية، فظلّوا مهـوي سـتعمر فـكتماسكين، ولم يستطع المدين متوح
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". فكان قلب المواطن الجزائري مع لغته؛ تسكنه دائماً، وقد يكون ضـدها  2المركّبة
إذا كانت ال تخدمه، وتكون قد ماتت، فإن ماتت لغته مات وانطفأ، ولم يحصل هـدا  
أبداً، ألن كّل مواطن يعرف أن كّل دولة تحيا بلغاتها؛ وهي سـيادتها واسـتقاللها   

في خدمة التّراتبية اللغوية. وعليه، فـإن  ولذلك حافظ الجزائري على لغتيه وتفانى 
هو تنوع ثقافي خالّق؛ يكسب مسحةَ  في الدولة الجزائرية لغتين رسميتيناستعمال 

المرونة البينية، والقابلية للتفتّح الوطني والعالمي، ورفضاً لالنعزال. وكان علينا أن 
 ع الثّقافيمن أجل التّنو ة؛ وهـي  نسعى لوضع تآلف وطنيفي مفهوم الثّقافة الوطني

ع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تُميز مجتمعاً عـن غيـره   ميج
وهي تشمل الفنّون واآلداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات واألعراف والقـيم  

طيافهـا وأنماطهـا   والتّقاليد والمعتقدات. وكان علينا التّخطيط للثّقافة الوطنية بكّل أ
بتخطيط علمي يبنى على تعدد االختصاص، ويقوم على نظرية ثقافية معرفية، مـع  

  استشراف كّل التّوجهات القادمة التي تزيد في تمتين الوحدة الوطنية. وإنّه:
 ليس عيباً أن نبحث في تراثنا ونستكنه محاسنَه، بدل أن يأتينا من الغير؛ -
 التّالحم الوطني باالعتراف بالهويات اللغوية في الجزائر؛ليس عيباً أن يقع  -
تحتاج المازيغية إلى التّحبيب والتّسهيل، وال يخـدمها إالّ الباحـث/ المبـدع     -

 المضيف للمكنز الوطني المكتسب؛
 تحتاج المازيغية إلى التّكامل مع العربية، ال إلى التّناحر أو التّصادم؛ -
سرعة اإلدماج الوطني في حـال التّواصـل بينهـا     تستفيد المازيغية من -

 والعربية؛  
المازيغية والعربية لسان حال هذا البلد، فال بد مـن التّعدديـة االسـتعمالية     -

المزدوجة، بدل التّعددية المتقابلة؛ ألن التّعددية المتقابلة تفتح المجال للغة األجنبيـة  
 وقد تُشْعل حرب اللغات؛

                                                           

2
، دار الكتـاب الجديـد   2013. ليبيا: 1ـ الفاسي الفهري، السياسة اللّغوية في البالد العربية، ط 

  .7، ص المتّحدة
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مل اللغوي؛ يعني العمل بفعل السلف، فهم لم يخطَؤوا فـي اسـتراتيجية   التّكا -
.االختيار اللغوي 
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إخواني في البداية كان المجد؛ مجد العظماء الذين ال يموتـون وإن  يباجة: دالـ 
أصبحت أجسادهم رموساً، مجد سطيف الكبرى التـي حملـت مشـعل الحركـات     

بوزيد) الذي حمل الراية الوطنية إلعالن االستقالل، سطيف  سعادالوطنية سطيف (
العالية بعلمائها الذين أبهروا العالم بمنتوجهم السابق أوانَه، سطيف المشهورة برحلة 
العلماء الذين يقودهم السكالوي إلى المشرق سطيف الفُضيل الـورثالني والبشـير   

ن التي تملك كنوز األجداد  نتـذكّر  اإلبراهيمي. فإذا ذكرنا سطيف نتذكّر بني ورثال
أمجاد بجاية من الغبريني صاحب الدراية إلى صالح البجـاوي الجزائـري الـذي    
أحدث ثورة فكرية في الشّام، وأسس لهم المكتبة الظّاهرية، سطيف العظمة بشهدائها 

هم في سبيل الـوطن، وأرى فـي المدينـة    ؤفي الثّورة التّحريرية الذين سالت دما
ارية كبيرة تحمل أسماء عبد الحميد حمادوش سي حمود مني... وفي كّل مدينـة  جد

وقرية تجد جدارية شارع الشّهداء في عين الكبيرة شارع الشّهداء، وشـهداء بئـر   
حدادة... شهداؤنا الذين نحتفي اليوم بالذكرى السابعة والخمسين لالستعادة الـوطن  

ي فينـا كـّل التّميـز والخصوصـية     من مدمر فرنسي سرش؛ حاول جاهداً أن يلغ
مستدمر يزرع الفتن في أي بلد دخله دمره. ولكن قضـى اهللا أن يكـون الشّـهداء    
والمخلصون على يقظة تامة أن الجزائر لن تكون فرنسا، وال تكـون فرنسـا، وال   
تستطيع أن تكون فرنسا، ولن نصافح الفرنسيين. وهذا شباب الحراك يقول: بتنـوع  

 ة واحدة، نعـم لالخـتالف ال   ثقافيلجزائر واحدة، وهوي الجمعي يحصل االنسجام
يـان "ال  ڤللخالف في جزائر حديثة. وقال شهداء الواجب الوطني في مفاوضـات إي 

الشّمال الرجل اليمنى للجزائريين، والجنـوب    تسامح في شبر واحد من هذه القارة

                                                           

والية سطيف بتاريخ: قاعة المحاضرات (رابح بيطاط) بعين الكبيرة. ُألقيت المحاضرة في ـ  ♥
 بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي: االستقالل والشّباب. .2019جويلية  6
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 تقبل التّجزئة وسـتندبنا أمهاتُنـا إذا   الرجل اليسرى للجزائريين، فالحرية تُؤخذ وال
قبِلنا التّجزئةَ". وقال مجاهد شهيد "الجزائر قطعة زجاج؛ فحيثُ حدثَ كسر في أيـة  
منطقة من الزجاج يحدث ذاته في كّل الزجاج". الجزائر وحدة واحدة ليست للبيـع  

الجزائـرِ وتعزيـز    وحدةُوال للتّجزئة. وكلمتي تصب في هذا المجال كما عنونتُها (
ةالوطني ةوياله  .(  

إنّه لحدث كبير أن نحتفي بمناسبتين عظيمتين هما: عيـد  ـ سؤال المناسبة: 1
االستقالل+ عيد الشّباب، وعالمة الجمع بين المناسبتين ليست فارقة، بقدر ما هـي  

مرحلة جامعة؛ جامعة في أن الشّهداء قَضوا وهم شباب، وأن المجاهدين آنذاك في 
الزهور، فمن تحمل األمانة هم الشّباب. شباب نراهم اليـوم قـدوة فـي التّحضـر     
 ر، وبكّل وعي يقول: ال قبايلية بوسائل التّحضيمقراطيوالعمل على االنتقال إلى الد
وال عربي وال شاوي وال شلحي وال صحراوي... كلّنا جزائري؛ في الجزائر التي 

الجزائر، نريد خدمة بلدنا لسيادة القـانون وسـلطة التّشـريع     تحتضن الجميع. أمنا
والمساواة في المواطنة، وخدمة الوطن واجبة وفرض عين مجبرة... شباب طـافح  

 ينشد التّغيير نحو األحسن فَأنْعم به من شباب في عيد االستقالل والشّباب!

مـاز بهـا   الهوية هي مجموعة مواصفات ينـ سؤال الهوية في هذا الوقت: 2
الشّخص عن غيره، فأنت خارج الوطن تقول: أنا جزائري، وفي الجزائر أنا مـن  
منطقة فالنية/ من والية فالنية وداخل الوالية تنتمي إلى الجهة/ القرية، وفي القرية 
إلى العشيرة/ القبيلة... تلك هي مواصفات تظهر انتماء الشّخص في البلد/ القـارة/  

في إطار العوامل التي تجمع النّاس (المشترك الجامع). وإنّه  الجهة... وتذوب كلّها
من الضروري أن نفتح باب النّقاش في مسألة الهوية لكن ال تكون علـى حسـاب   
البحث عن العرق، وال البحث عن األصيل واألجنبي، وال البحث عن نظرية العودة 

عليها بفعـل الحركـات    إلى حيث كان أجدادك، فهذه مسائل زئبقية ال يمكن القبض
التي تحدث للبشر من مثل: االنتقال+ التّصاهر+ الجيرة+ الزواج مـن غيـر ذات   
الجنس+ تبنّي الدين... فالمسائل من هذا النّوع من المحاذير والتي تُسبب الفراغات 
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بين المجزءات، كما تُسبب القالقل للمجتمع بدل أن ينحو نحو التّنميـة، فيبـدأ فـي    
من أنا؟ من أنت؟ من أي البالد أتيت؟ تُرهات تُؤدي إلى اسـتهالك الوقـت    سؤال:

الثّمين، وقد استهلكنا الوقت الضائع على كّل المستويات، ومـن ورائهـا بقيعـة ال    
تروي العطشان. ولتكن مراجعنا الغرب الذين تقدموا وعالجوا هذه المسالة بحكمـة  

" وكان علينا غلق بـاب  : "دعها فإنّها منتنَةاوأجدادنا عالجوا المسألة وقالولتّرك، ا
    ، أو توجيهها وجهة تدميرية.العواقبالبحث في هذه المسألة لصعوبة تقدير 

ونحن في مجتمعنا الجزائري لم نعرف إشكالية في المسألة إالّ بما زرعته فرنسا 
غـة العلميـة   في هذا األمر البربر والعرب والعرق واألجنبي واللغـة األجنبيـة الل  

والتحضر... وهي أفكار استدمارية ُأريد لها البقاء في دائرة االنطالق التي سـيجت  
بالحديد. وأشهد على نفسي من خالل قريتي في منطقة القبائل، وعندما نتحدث عن 

ونفتخر بذلك وليست معرة وال مذمـة   نحن العرب ان/پنَكْني َأسواعراأنفسنا نقول: 
إالّ في تسعينيات القرن الماضي حيث بدأت معالم التنكّر لهذه المسكوكة وأصـبحت  

  تُعد من المذمة وتلحق ناطقي العربية ال من مستعملي القبائلية.
األصل في العالقـة بـين    إنـ ضرورة إبعاد المسألة اللغوية عن األدلجة: 3

مكونات الهوية الوطنية الجزائريـ ة (العربي عالقـة  فـي  ة، اإلسـالم)  ة، األمازيغي
ة، ومن هنا نريد أن يرقى الخطـاب فـي    ة، لذلكتكامليال يوجد صراع في القضي

المسألة إلى عالج مظاهر التّخلّف، ومعالجة قضايا التّعددية التّكاملية في ظّل بلـدنا  
لنا. وعلينا تدبير هـذا التّنـوع بإرادتنـا ودون    الجزائر الذي يجمعنا، وتنوعنا قوة 

ديماغوجية أو تدخّل من األجنبي، ودون االعتماد على مرجعية اللغة الفرنسية كلغة 
آحاد كي ال تغرينا هذه اللغة بما لها من مكانة في مجتمعنا بفعل االستعمار الـذي  

يبقى التّحدي في صنع الذّات الوطنيـة  "غنيمةُ حربٍ". غرسها فيها   كما قالوا فيها 
فال تقدم بهوية مشتركة قائمة على الجمع والتّفاني في خدمة الوطن بلغاته الوطنية، 

  .ة دون االعتماد على اللغات األمألم   
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إن االنصهار والتّداخل والتّفاعل أدى إلى الذّوبان الجمعي بين من يسـمون  ـ 4
) قرناً، ونتج مجتمـع موحـد   15أزيد من خمسة عشر (وهذا منذ  ب والبربرالعر

يحمل صفات مشتركة بتنوع لغوي وثقافي، وبرؤى مشتركة ومصير مشترك، وهذا 
والتّاريخ المشترك الذي أوصلهم إلى فتح األندلس، وحملوا اإلسالم في ظّل سماحة 

ويت الهحتُذكر رسالة اإلسالم بلغة اإلسالم إلى العالم كافّة. وانْم ةُ، ولم تعدةُ العرقي
" وهذا ليس : "نحن أمازيغ عربنا اإلسالمأو مشكلة تُحمل. وكان الجزائريون يقولون

تنصالً للهوية المازيغية بقدر ما كان ذلك اختياراً استراتيجياً للمازيغيين الـذين لـم   
تهم الحضـارية  ندال واإلغريق/ البيزنط، ولم ينتموا لمنظومڤيذوبوا مع اليونان وال

  .ما تماهولكنّهم تماهوا مع العرب أي  
: من باب التّذكير؛ فإن مسألة الوحدة الوطنية متّفـق عليهـا   ـ وحدة الجزائر5

واالختالف يحصل في منهجية الوصول إلى ترقية نقاط التّشارك، وهـذه نقطـة ال   
  يحتمـل الصـواب  تفسد للود قضية، فرأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيـك خطـأ   

وعندما يحصل الحوار البيني سنصل إلى القواسم المشتركة التـي نعـض عليهـا    
  بالنّواجد، فما هي القواسم المشتركة؟   

ـ جغرافية البلد: وهو الشّيء الـذي ال يقبـل المسـاومة أو االقتطـاع أو     5/1
  لغي اإلجماع.  االختالف أو الكونفدرالية أو مراعاة الخصوصية الثّقافية التي تُ

ـ اللغة المشتركة الجامعة: وهي من بدهيات األمـور، وال تُلغـي اللغـةُ    2/ 5
المشتركة اللغات الدوارج أو المحلّيات أو تلك اللغة التي تُقضـى بهـا المصـالح    

  المرسلة.  
ـ العلم الوطني: وهو الرمز الجامع الذي له مقامه التّقديري إلـى جانـب   4/3
  الوطني.النّشيد 
ـ الدستور: سلطة واعية تحمل المواطن الواجبات والحقوق، وما يحتـاج  4/ 5

  إلى سلطة تشريعية وتنفيذية.
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علـى أداء الواجـب    صـ سلطة القانون المنبثقة عن المؤسسات التي تحر5/5
  قبل المطالبة بالحقوق.

دولـة   ـ التّساوي في الحقوق والواجبات: وهي من سـلطة المواطنـة، أو  5/6
بما يجب أن تعرفه من سات المؤسلطاتالفصل بين الس  .  
يحدد الباحثون أركـان الهويـة فـي اآلتـي: المنطقـة      ـ الهوية الوطنية: 6

الجغرافية+ الجنس+ اللغة+ التّاريخ الوطني+ الثّقافـة المحليـة+ الـدين. ونـرى     
ة حـافظ علـى انسـجامه    متعلّقات الهوية كثيرة، وكلّما كانت للوطن هوية واحـد 

 ة يقصد بها ذلك الوعاء الوطنيويـ   ومطامحه. فاله ق الكبير الـذي يعتـرف ويوثّ
ـ  وقوياً كبيراً نات المجتمع، ويخلق منه وبه كياناًكوطوائف وم ويستوعب كّل ل يمثّ
الجميع وال يلغي أحداًقصي أو يبل ي ،قويه وينميه داخل اإلطار الوطني الـذي   العام

قوي كّلي لتحقيـق أهـداف مشـتركة    ناتهمكو واحدة وانطالق ويصنع نقطةَ تالق ،
ويمكن أن نعتبر الهوية الوطنية دستوراً غير معلن؛ يتجسد في أبناء الـوطن فـي   
اعتناقه وتطبيقه وجدانياً ونفسياً، ومكونا قانونياً وثقافياً ومرجعياً. وعبقرية الهويـة  

تحويل التّعدد والتّنوع الطّبيعي للمجتمع إلى ثـروة وطنيـة    تتمثّل في قدرتها على
وكذلك نـزع   ة واحدةم نحو بوصلة وطنينظّى احتشاد مللتنمية، وتحويل الصراع إل

فتيل المفجر النّفسي الحامل للخوف والتّقوقع حول الذّات إلى طاقة إيجابيـة وقـوة   
  وطن.  نفسية منتجة لألفكار، تعمل على تنمية ال

يجب اإلقرار بأن من بين ما تُعنيه الهوية تنظيم رغبات  ـ الهوية واآلخر:6/1
النّفوس ودفعها إلى الخروج من األنا واستبداد الرأي، وعبقريـة الهويـة الوطنيـة    

ذلك ما يدفعها إلى التّركيز على صـلب  و ،األهداف العليا للوطنالعمل على تحقيق 
رك والقيم الجامعة التي تعمل علـى الوصـول إلـى أهـداف     اللغة والتّراث المشت

نـات الموجـودة فـي    المكو الكامل بكّلمستقبلية واحدة. وال ينفي ذلك االعتراف 
الحقوق والواجبات مع في ة متساويوالة يها الكامل من المواطنة الحقيقوحقّ ،المجتمع
سـامح  الحرية والتّة كالعالمينية باالستناد إلى الوجود التّاريخي والقيم اإلنسا الجميع
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عـايش  راحم وحماية حقـوق اإلنسـان والتّ  والعدل والمساواة والتّ واإلخاء اإلنساني
السلمي وتعزيز الحريات الخاصة وإعالء وتمكين وتطبيـق القـانون بمـا    ة والعام

ويتجلّى كـّل هـذا فـي ممارسـة الشّـعائر      يضمن األمن واالستقرار المجتمعي .
والحفالت الدينية والمواسم العامة والخاصة وحفظ الموروث الثّقافي والعاداتي وكّل 
  ما له خصوصيات تخص مجموعة ما؛ ضمن الموروث الذي ال يسـبق الجماعـة  

  وال يلغي األغلبية.   
إن الهوية الجزائرية قائمـة ولكنّهـا   وتحديات العصر:  ةة الجزائريويالهـ 6/2

ة  ويتطلّب منّا الوقت الحاضر تمكين نقاط االتّفاق، وترميم النّقاط التـي  ليست نمطي
مسخَها المستدمر الفرنسي لطمس هويتنا بتلك النّعرات الجهوية. وهي من تحـديات  
الجيل الحديث، بل من المعركة الفكرية التي يجـب أن تقودهـا النّخبـة العضـوة     

ء هوية جامعة. ونقف فـي هـذه المحطّـات    والشّباب الطّموح إلعادة تشكيل وبنا
  الكبرى التي تحتاج إلى تفعيل:

ولة، بحيـث يكـون   ة داخل المجتمع والدويقاش حول ملف الهالنّـ فتح 1ـ6/2
ـ    وهـوض،  للبناء واالستقرار والنّتناوله رافعاً  راع بعيـداً عـن االشـتباك والص
األيديولوجي والد؛ فالتّينيلبناء الجسور بين  باعتبارها بوابةًة عاطي مع قضايا الهوي

مكونات المجتمع الجزائري  .  
  ـ ضرورة تدخّل النّخبة الوطنية بمـا تنتجـه مـن أفكـار توجيهيـة     2ـ6/2

.يمقراطيل الدة في التّحووتدخّل النّخبة يعني فـي صـالح بنـاء     والمرافقة الفكري
الدة الحديثة التي تُولة المدنيالخالصة الفكر  عد   العامل على تنـاغم جمعـي نّخبوي

يحقّق الصالح المشترك، وبطبيعة الحال يخطّط لكّل االستحقاقات التي يؤكّدها بنـاء  
نـات  كوة الواحدة والجامعة لكافـة م ة الوطنيوينجاز مشروع بناء الهالقيم بحتمية إ

  .المجتمع كأساس وخطوة أولى في بناء الدولة الحديثة
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ناء مسارات الهوية الجامعة بسلطة الدستور والقانون الـذي  ـ البداية بب3ـ6/2
ـ : دةتعـد ضماراً ذا مسافات مة مالجزائرييعلو فوق الجميع، واعتبار الهوية  ة ثقافي

واجتماعيةة وسياسي  .  
ـ فهم التّحوالت المعاصرة، وربطها بما يعمل على تحقيق معادلة األنا 4ـ6/2

  واآلخر ومعادلة العولمة والخصوصية.  
نقـدم لكـم   ـ المجلس األعلى للغة العربية وعوامل دعم الهوية الجزائرية: 7

صورة عامة عن مرتكزات الهوية الوطنية التي يعمل ضـمنها المجلـس، وهـي    
  نمطية، بل تعتمد اآلتي:   صورة ليست

ـ تأكيد فعل األجداد: وهي المحافظة على المرتكزات القديمة لفعل السـلف  7/1
بالمازيغية نبقى الصالح   بالجمع بين الدين والعربية والمازيغية، وخرجنا بمأثور (

وقال عبد الحميد بـن بـاديس   وبالعربية نرقى  وباإلسالم نشكّل العروة الوثقى). 
ال العرب ما انتشر اإلسالم، ولوال العربية ما فُهِم القرآن ولوال هذان النقطعـت  "لو

  ".  1سلسلة المدنية؛ فالعرب والعربية شكرهما فرض على اإلنسانية
ـ االهتمام القوي بالثّقافة المحلية: وهي صنو اللغة الجامعـة، بـل تكمـل    7/2

المواطنة اللغوية في انسجام جمعي تكاملي ال تصارعي، فلم نشهد صراعاً لغوياً قد 
 تْهة بخطّها الذي تنبمان  بل عرفنا تناسقاً وعولمة للعربيحدث في ما مضى من الز

ة، واللغات الشّرقّية التي تماهت في الخطّ، وأبدعت في أنواعـه  كلُّ اللغات األفريقي
  وفي زخرفته، وأنتجت مدارس عالمية في فنون الخطوط العربية.  

ـ التّربية األسرية الرشيدة: وهي باب بناء رجل الغد الذي يقر بـاالختالف  7/3
  ف الرأي.  ال بالخالف ويقر بالتّنوع، ويحترم اآلخر، ويسمع له ولو يخال

                                                           

 .361، ص 6الجزء  لعبد الحميد بن باديس، ـ اآلثار 1
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ــ التّعليم الذي يجمع بين األصالة والمعاصرة: وهو صنْو نجاح مدارسنا. 7/4
  ننغلق عن اآلخر ننقرض، وال بـد نقلع نفوسنا عن محيطنا نكون تابعين، وأن فأن
  أن ننفتح بحذر كما قال مولود قاسم "نفتح النّوافذ واألبواب، لكن ال نقلع السقوف.  

يحافظ على الثّوابت: وهو قسيمنا المعاصر الذي تعود تطور ـ بناء إعالم م7/5
لطة الرة   الإلعالم سلطة القرار في ما يحمله من السلطة الخامسـة، وقـوبعة، والس

  االنتشار.  
ـ اعتماد القوانين والعادات واألخـالق المحليـة التـي تتمشّـى والـدين      7/6

ديم، واألحرى أن نُحينه بناء على واألخالق: وهذا موجود في قيمنا وفي موروثنا الق
المستجدات. فتشترك مناطقنا في اللباس واألكل واالحتفائيات، وفي عادات الـزواج  
وفي النّشاط االقتصادي... وال يجب أن نقطع هذا، بل علينا تثمينها وهي إسـمنت  

ـ   ديث الوحدة الوطنية. وهذا داللة كبيرة على أن االنصهار الفعلي حـدث، وأن الح
، فقـد عـرف   عبيلم تكن مطروحة على المستوى الشّ مشكلة أو عائق ةويلهعن ا

المجتمع المغاربي في عصوره الزاهرة، والمجتمع الجزائري في مغربـه الوسـيط   
والشّعب الجزائري/ األمة الجزائرية ومنذ الفتوحات اإلسالمية تناغماً بين عناصـر  

  .داً للشّعب الجزائريوحعاً لغوياً مة، فشكّلت تنووياله  
ضارة العرب والمسلمين: ويبـدو لـي أن   ـ إبراز الجوانب المضيئة في ح7/7

العصر الحاضر أراد تقليب المفاهيم وتسليط كّل نقيصة على العرب ولغة العـرب  
واإلرهاب لصيق بالعرب وباإلسالم... فكان علينا الحديث عن الفتوحات اإلسالمية 

ا مـن  پوعن العرب خارج مواطنهم، وعن ازدهار األندلس، وما قدمه العرب ألور
ير لفكرهم، ولوال العرب ما عرفوا القاعدة الصناعية، ويقـر بهـا الغربيـون    تنو

النّزيهون المخلصون لعظمة العرب ولغة العرب. وإليكم بعضاً من ذلك اإلقـرار.  
 1028من خادمكم المطيع جورج الثّاني ملك انجلترا سنة واقرؤوا الكلمات التّالية: 

  من ميالد المسيح.
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أهم العوامل التي يمكنها أن تُسـاعد فـي تـدعيم     –في رأينا – تلكم : ـ خاتمة
الهوية الجزائرية في تضافرها العام والخاص؛ لتصبح قوةً دافعةً إلحـداث النّتـائج   
المرجوة، ولذلك فإنّها بحاجة إلى أن تُصبح جزءاً من استراتيجية متكاملـة، وذات  

تراتيجية على أجهزة الدولة، وعلـى الـوزارات   بعد مستقبلى، وأن توزع تلك االس
المتخصصة لكى تقوم بتنفيذها على النّحو المطلوب. وعلينا جميعاً أن نعمل بإيقـاع  
واحد متناغم، وبمنهجيات مختلفة للوصول إلى المجمع عليـه. كمـا ال يمكـن أن    

وما لها من قواسـم  نبخس المكاسب التي أعطت للهوية الجزائرية أبعادها الخاصة، 
  مشتركة عالمياً.  
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اليونسكو بخصوص تطبيـق  / Unescoفي إطار تجسيد اتّفاقيات يباجة: دالـ 
شعاراتها العلمية والموضوعاتية يحتفي المجلس األعلى للغة العربية هـذه السـنة   

م، بشعار (تحدي الرقمنة) ومفاده تأسيس بنية تحتية رقمية علـى مسـتوى   2019
عالمي تكون شاملة لكافة مناطق العالم، وعبر تطبيقـات ومنصـات تصـل سـنة     

/ ةوحدة إداري منطقة وكّل ة إلى كّلكابالت األلياف البصريم، بغيغابت عبر 2025
علمية، وإلى كّل بيت إذا كان ممكناً. إنّه موضوع هذا الملتقى الـذي يسـهم فيـه    
الباحثون العلميون بتطبيقات تقنية مالئمة للتحديات الجديدة التـي تتطلّـب تبـادل    

وسع في الشّابكة، وفي تقنيـات  المعارف لتحقيق جيل جديد من االتّصاالت أمام التّ
التّواصل االجتماعي  ووسائل تخزين المعلومات الرقمية التي تنحو إلـى تطـوير   
أدوات بديلة أو موازية تسمح للجيل الجديد وللباحثين بالبقاء على اتّصال باإلنتـاج  

.واإلبداعي والثّقافي الفكري  
هو العيش ضمن نطاق عالم االتّصاالت الحديثـة  ما معنى تحدي الرقمنة؟ ـ 1

وفق تالشي التّقليدانية شيئاً فشيئاً؛ لتحقيق رقمنـة الكتـاب والمخطـوط والمكتبـة     
والمشاريع والتّعامل التّام مع صيحات الغيغابت العالية السرعة، والفائقة التّخـزين  

المصغّر والحامـل   لتحقيق أوعية إلكترونية سريعة وواسعة ضمن النانوتكنولوجي
لماليير المعطيات بنُظُم ذكية وفائقة السرعة. وهذا ما يمكـن أن يكـون خريطـة    
طريق للحكومات ولإلدارات ومراكز البحوث والمكتبـات العموميـة والجامعـات    
والمجامع والمجالس العلمية... في ضرورة البحث عن موقع علمي ضـمن هـذا   

قمنـة كمـا عرفهـا أحمـد     الر إنمعيرة الدولية. التّباري العالمي للحصول على ال

                                                           
ـ ألقيت الكلمة في الجلسة االفتتاحية للملتقى الوطني حول (تحدي الرقمنة). المكتبة الوطنيـة:   ♥
 م.2019جويلية  9ـ7
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وذلـك   ،عملية تحويل البيانات إلى شـكل رقمـي  "امي، وسيد حسب اهللا هي: الشّ

ال مجال لنا للحديث عن خـوض ميـدان   ". وإنّه بمعالجتها بواسطة الحاسب اآللي
نعـيش  الرقمنة، وال خيار لنا في االنعزال وإالّ سوف ننقرض، والحديث اآلن كيف 

ضمن الرقمنة، كيف يكون لنا وللغاتنا موقع فـي تحـوالت السـياحة والتّجـارة     
  ، وبوابـات األخبـار  On Lineوميادين البيـع عبـر    Webواإلعالم، وخدمات 

وتحديث أشكال التّواصل بين البنوك... ال مجال لنا إالّ العمل على االسـتفادة مـن   
خدام الحكومة اإللكترونية؛ لتسهيل وتقريـب  الرقمنة في التّفاعل على الشّابكة، واست

لوماسية رقمية، مع ما يلحق ذلك من تنظيم كـّل  پالخدمات وبالسرعة، وال بد من دي
وسائل التّواصل وملحقات تّأمين البيانات ضد القرصنة. وال بد لنا من االنغماس في 

م فـي  اهنة، وتتحكّالر قمية تفاصيل حياتناالرالرقمنة، ونحن نعيش اختراق األجهزة 
سير دواليب شؤوننا العامة، وذلك بدءاً بالهواتف والحواسـيب واأللـواح   ة والخاص

الرقمية التـي تمتلـك بـدورها شاشـات صـغيرة      ة المحمولة، واألجهزة المنزلي
 ...  للتشغيل

إن المجلس منـذ المسـيرة   ـ المجلس األعلى للغة العربية وموقعه الرقمي: 2
الموسومة (االستمرارية المتجددة) يعمل على إعداد المحتـوى   2016الجديدة لسنة 

ن وتعـرض  تعـالج وتخـز  التي طبيقات تّالمن بإعداد مجموعات الرقمي بالعربية 

إنتاج ة، ومعلومات باللغة العربية برمجيات إلعداد تطبيقات تتالءم مع اللغة العربي

من معلومات مقروءة  تداوله رقمياً ما يتم كّلتشمل هذه المجموعات و. إلكترونياً

ووفق هذا فقد سطّر خطّة في هذا االتّجـاه علـى خمسـة    ، ة أو مسموعةأو مرئي
  مراحل هي: 

: وتم فيها وضع موقع المجلس مع نظام (جواب) وفيهـا تـم   المرحلة األولى ـ
عمـالً.   226جزها المجلس، وكان عددها آنـذاك  مسح كامل لكّل المدونات التي أن

) تـم  2وحصل التّحدي الكبير من خالل التّجنيد البشري المختص، وخالل شهرين (
مسح رقمي لكّل المنشورات، مع توزيها حسب المجاالت. وفي هذه المرحلة تمـت  



íßÛÎfl†Ö]<ëfl‚�< <
 

     
241241241241 

    

        

ة للمجالت. كما تمة، بنيل مواقع عالميت مرحلـة  ترقية أعمال المجلس إلى العالمي
وضع موقع المجلس مع كّل الملحقات من مثل المكتبـة/ فـروع إداريـة/ لجـان     

  دائمة...
وفيها بدأ المجلس في حوسبة تقليدية، بغرض جمع المـادة   المرحلة الثّانية:ـ 

  األولية، وانصبت المدونة على إنجاز اآلتي:
فات الجزائريين ـ مكنز المجلس: وهو مكنز يتوفّر على مدونة كبرى من مؤل1ّ

   بخصوص األبحاث العلمية المنتجة من دولة االستقالل إلى وقتنا الحاضـر، وتـم
) ألف 11رصد مواقع الجامعات ومراكز البحوث. وقمشنا ما يزيد عن أحد عشر (

  عنوان، والمادة جاهزة لفتحها أمام البحثة.
ق الحالـة  ـ تصحيح وثائق الحالة المدنية: وتمت برمجة ذكية لتصحيح وثـائ 2

وثيقة نمطية) ببرمجية تكتـب باألرقـام وتعطيـك الكتابـة السـليمة       14المدنية (
بالحروف، مع مختلف السياقات اللغوية. ويضاف إليها تقديم تصور أولي لتصحيح 

  األسماء في الحق من سجالت الحالة المدنية.  
ذا أعطى لنا رصـيداً  جمع المادة التي تحتاج إلى رقمنة، وه ـ المرحلة الثّالثة:

  كبيراً تحت المشاريع التّالية:
) ألف من 12ـ مشروع مكنز المجلس، وقمشنا فيه ما يزيد عن اثنين عشر (1

  األبحاث الجامعية الخاصة بعلوم اللغة العربية.  
ـ مشروع معلمة المخطوطات الجزائرية: وتحصلنا على ما يزيد عن عشرة 2

) مخطوط جزائري/ مخطوط كُتب عن الجزائـر. ونشـير بـأن هـذا     10آالف (
المشروع مشترك مع (المجلس اإلسالمي األعلـى+ وزارة البريـد والمواصـالت    

يل النّظام اإلنجلوساكسوني السلكية والالسلكية والتّكنولوجيات والرقمنة). وقد تم تعد
  وفق خصوصيات المخطوط العربيOMEKA .في هذا المجال 

ـ مشروع معجم الثّقافة الجزائرية: وهـو مشـروع يجسـد معـالم الثّقافـة      3
.ة في بنود معالم الثّقافة في معناها العامالجزائري  
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اتّحاد المجامع  ـ مشروع المعجم التّاريخي للغة العربية: بالمرافقة العلمية مع4
  اللغوية والعلمية العربية.

ـ مشروع منطاق الشّعر الشّعبي: مشروع طموح يجسد فكرة دوائر الشّـعر  5
الشّعبي الجزائري على غرار بحوره الخاصة، ويقع التّعرف على صاحب القصـيد  

  وبحره وما يشمل ذلك من مكمالت.
تثقيفي، غرضه اإلسهام في النّمو  ـ مشروع األلعاب اللغوية: مشروع تعليمي6

اللغوي لدى التّالميذ والطّالب على مختلف أعمارهم. ويمس هذا المشروع رجـال  
  اإلعالم.

ـ مشروع لغة الحياة اليومية: وفيه نجد مختلف االستعماالت اللغوية وحسـب  7
ياقات التي تحيط بالقائل، ويكون بالبحث عن التأصيل اللغوية للكلمات المقامات والس

  أو المسكوكات أو لغة المحادثة.
ـ مشروع األمثال الشّعبية: وهو مشروع حضاري يكمل مسـار المشـاريع   8

األخرى في باب األمثال والمسكوكات الشّعبية التي تقرب إلى الفصحى، ولها مقابل 
  في اللغات التي يتم تداولها في الحياة اليومية.

مستقى من مجموعات الفسبكية التـي تتنـاول    ـ مشروع الفيديوهات اللغوية:9
قضايا اللغة العربية، ويتم من خالل رصد ما يخدم اللغـة العربيـة فـي مختلـف     

  أبعادها.
ـ مشروع األنشطة الثّقافية والمعارض: وهو رصد ألنشطة المجلـس آليـاً   10

باينـات  ورقمياً من خالل ما رصدته الصورة النّمطية في بعدها اإلعالمي، وفـق ت 
  األحداث والزيارات وآراء النّاس في كّل الخدمات التي تُقدم للزوار.

  

ـ مشروع الطّوبونيمية/ األماكينية: وهو مشـروع يتنـامى مـع مختلـف     11
الشّركاء العلميين في جامعتي: تلمسان واألغواط، مـع مركـز البحـوث العلميـة     
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للمشروع نسبة معتبرة من اإلنجاز في والتّقنية لتطوير اللغة العربية فرع تلمسان. و
  المنصة.  

ـ مشروع المكتبة الرقمية: وهو مشروع مكتبي يتعلّق بإنجاز مكتبة رقميـة  12
للمجلس، عدا الكتب الورقية، وتكون المكتبة مرافقة للباحثين الذين نقدم لهم الكتاب 

زاداً كبيـراً مـن   في منازلهم دونما حاجة إلى التّنقّل إلى مكتبة المجلس. وتحمـل  
  الكتب التي استطعنا تحميلها من المواقع العامة.

ـ مشروع موسوعة الجزائر: هو مشروع طموح لكن لم ينل القبول، ويبقى 13
أن المجلس قدم تصوراً تفصيلياً في هذا المجال، ويكون عبارة عن مدونـة كبيـرة   

الجزائر مـن الدولـة   جداً جداً. ويتناول المشروع الحيث تفصيلياً عن خصوصيات 
  النّوميدية إلى وقتنا الحاضر.

وال نغفل تلك اللجان العلمية التي تشتغل لصالح المجلس من مثل: لجنـة النّقـل   
العام+ لجنة السياحة+ لجنة قاموس مصطلحات البيئة الطّاقات المتجددة...) وكلهـا  

  استكمال أعمالها.تنحو في أعمالها إلى تصنيف منتوجها ضمن بوابة رقمية بعد 
وهي مرحلة تبادل المعلومات والمنتوج العلمي مع الشّبكات  المرحلة الرابعة:ـ 

+ AraBase +ISCالعالمية من مثل: دار المنظومة+ المنهـل+ شـركة صـخر+    
+ العبيكان+ مؤسسة التّنمية المعلوماتية. ونجد في شـبكات هـذه   Ceristالتّراث+ 

+ مجلة العلـوم  1,3+ معالم للترجمة= 1,9(اللغة العربية= الدور مجالت المجلس 
والتّكنولوجية). وهذا بغرض أداء الخدمة العمومية؛ ونشر أعمال المجلس بالمجـان  
حيث المجلس مؤسسة غير ربحية. وما حصلناه من هذا أن للمجلس موقعاً جيداً في 

  تّصدر في الفهرس العربي.معامل التّأثير العربي وفي التّأهيل الرقمي، وال
مرحلة بناء المنصات: وقد تم العمل بشكل جيد؛ باعتمـاد   المرحلة الخامسة:ـ 

المعيار العالمي المنصوص عليه في كّل منصة، مع التّنسيق مع المؤسسـات ذات  
العالقة، وإدخال خصوصيات وتعديالت إضافية تحسينية رأيناها تخـدم مشـاريعنا   
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وهذا العمل هو تحول رقمي بامتياز، ويتواصل لتحقيق تقنية تتـوالى   بصورة جيدة.
  بسرعة وإبداع.  

من الضروري التّركيز علـى الرقمنـة   استراتيجية المجلس في الرقمنة:  ـ3
وهي توازي التّحكّم في مصادر المعلومات في كّل األماكن، بل تمثّل حلقـة مـن   

 /حلقات التّطوير والجودة في مجال الشّابكة والتّشبيك الداخليIntranet  واالستعانة
والتي تحيـل القـارئ مباشـرة إلـى      Hypertextبمجموعة من الروابط الفائقة 

صوص التي يبغي االطالع عليها، إلى جانب إحالته إلـى المصـادر الخارجيـة    النّ
المرتبطة بالمطلوب، ويضاف إلى ذلك التّشارك في المصادر والمجموعات وزيادة 
قيمة النّصوص، مع ما يطرح من قضايا حقوق الملكية الفكرية واإلشكاليات المادية 

كثير من المضايقات التي تعد مـن التّحـديات   والتّقنية والفنية. إن المجلس يدرك ال
التي يواجهها في مجال الرقمنة، ولكنّه يعي وعياً كامالً ضرورة تخطّـي التّـردد   
لسياسة الرقمنة، وبالتّالي ال بد من استراتيجية اإلعداد والتّجهيز لسياسـة الرقمنـة   

ـ  ـ ي ألنّها حياة المستقبل وهو الطّريق الذي تسلكه دول العالم ف نوات القادمـة  الس
في عدة دول، وهو الجيل الذي سيسـمح  بدأ صاالت فتجريب الجيل الخامس من االتّ

وهناك صناعة حواسـبية  إنترنت األشياء، الشّابكة/ م في األجهزة عبر حكّربط التّب
. كمـا  ة الواحدةانية في الثّكوينتيليون (مليون تريليون) عملية حسابيعمالقة تخزن 

وت الى وحـدات االدخـال   ور والصصوص والصدخال النّالرقمنة يتم إندرك أن ب
الرقميطـات صـوت   ة بالحواسيب من ماسحات ضوئية وفارة ولوحة مفاتيح والق

كمعلومـات.   خراجها رقمياًإومعالجتها وتخزينها  وغيرها، ومن ثم وأنقمنـة  الر
داول والمشاركة فى كّلهل الحفظ والتّتجعل من الس  معالجتـه   المحتوى الذى تـتم

ولهذا قطعنا على أنفسنا طريق التّـردد   مكان.في أي و ،وقت وذلك فى كّل  رقمياً
وقلنا من الضروري التّحول إلى الرقمنة للمحتوى المعلوماتي والمعرفي لما له من 

ـ ة والتّوالحفظ من العوامل الجوي االحتفاظفوائد  ولة سـه ، ولـف ياع والتّقادم والض
تاحة اآلنيـة  وسرعة الوصول واإل ،رقمنته من استرجاع وبحث تعامل مع ما تمالتّ
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إظهـار  ، مـع إمكانيـة   مكان وزمان أيى نفس الوقت وفى وألكثر من شخص ف
، وبخاصة مـا  باعةسخ والطّكبير والنّصغير والتّالتّمختلف المعلومات ذات العالقة ب

ـ كبيرة من الوثائق الر ل كمياتممكانيات حإة مع ق بالوثائق الورقييتعلّ ـ قمي  ية ف
  الجيب.

هل العربية مستعدة لخوض غمار الرقمنة؟ هو سؤال  اللغة العربية والرقمنة:ـ 4
يمكن أن يجيب عنه البحثة الذين يرافعون اليوم في أعمالهم، ولكن عهدي كباحـث  

وليت لها العناية، وحصـلت لهـا   أن كّل لغة يمكنها العيش في الحمام الرقمي إذا ُأ
منهجية متطورة تُعزز من مكانة اللغة العربية وهي لغة حضارية علميـة دوليـة.   
وهذا يتطلّب أهم ركيزة هي اكتساب المعرفة وإنتاجها بها وفيهـا ضـمن معيـار    
الجودة التّنافسية. وفي كّل هذا ال بد من تطوير العربية للبرهنـة علـى مقـدرتها    

علمية ومدى تفتّحها وحسن استقبال المصطلح، ومجاراة التّطور. ولكن ال يعنـي  ال
هذا أنّه ال توجد فجوات علمية في هذا المجال. وكان علينـا أن نقـر بصـعوبات    
الفجوة الرقمية والنّقص الكبير في المحتوى العربي على الشّابكة، وما يتبع ذلك من 

فورية... هي فجوة كبيرة يمكـن أن تُسـد إذا   ضعف محركات البحث والتّرجمة ال
تضافرت جهودنا العلمية والمادية، وباعتماد أحدث المنهجيات التي تُربِحنا سـنوات  

 سميه الخبراءة.التّأخير، ويقميوهذا ما نأمل أن تسفر عليه ورقات  بردم الفجوة الر
ع تقـديم رؤى فـي الثّـورة    هذا الملتقى بتقديم رؤية في تضييق الفجوة الرقمية، م

الرقمية، وتعليم العربية لغير النّاطقين بها، دون إغفال ما تم إنجـازه مـن قضـايا    
رقمية من مثل: المحلّل الصرفي+ القارئ اآللـي+ التّرجمـة اآلليـة+ المصـحح     

أونكـش  + مكتـوب  النّحوي+ التّشكيل التّلقائي... وكذلك محركات البحث العربية:

إسـالم  + عجيب+ صخر+ أبحث+ الهدهد+ سوا اليف+ أين +تايا أت+ اسكومأور

ـ الم+ الفصيح+ اقالور+ أون الين المصـطفى + بارس +  ةمكتبـة اإلسـكندري +

  ة... وكلّها تحتاج إلى تحديث ومراجعة وتطوير آليات البحث.المعرف
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أن يلقـي  يروم المجلس األعلى للغة العربية من خالل هذه النّدوات ـ الخاتمة: 
هذه الهموم الكبيرة على المختصين ليشاركوه الرأي، وأن يقترحوا عليه مـا يرونـه   
يعمل على تطوير العربية التي تحتاج إلى حسن التّدبير، وإلى التّعاضد الكبير من كّل 
 قمنة، وتكون بدايتنا االنفتاح اللغويفئات المجتمع. فتعاِل نبدأ  تعاِل نخوض غمار الر

اللغات التي لها ضلع كبير في هذا المجال، ثم أن تكون لنا بصمات في الحـق  على 

��m���́.من الزمان، تعاِل نعمل معاً، والطّريق تصـنعه األقـدام   ��³��²��±��°
¶��µ¸����Â��Á����À��¿��¾�����½��¼��»��������º��¹l  ّوب�ةالت . 
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ìƒ^éÖý]�Ùø}�àÚ�h^ffl�Ö]æ�^è†Ò‡�ë‚ËÚ♥♥♥♥   

-) في اإلليـاذة  الشّباب/ الشّبابا/ شباب/ شبابك: لقد ذُكرت كلمةُ (يباجةدالّـ 
  ) مرة، ووردتْ في األبيات التّالية:  17سبع عشرة ( 1001-بعدد أبياتها 

   

358- ــكَر سعم ــر فَج مــز ابِ عــب   الشَّ
   

ــاوَل ــا فَطَــ ــا عمالَقُهــ   اَألنْجمــ
    

656- الَــكهو قْــمابِ عى الشَّــبــجسالْم  
   

ــتَ ــه فَخَلَّفْــ ــواك تَحنيطَــ   ِلســ
    

772- ــز ــذْهبِيون غَ ــَل الْم ــبابِ عقْ   الشَّ
   

رِدــتَو ــنٍ بِمســـ ــمِ آفـــ   آثـــ
    

ــلَّ - 777 فَض ابــب ــرِيء الشَّ ا الّباعــد انْخ  
    

،ــاء ــي بِرقْطَـ ــدها فـ ــاعمِ جِلْـ   النَّـ
    

ــثَّ -779 بذَةٌ وــات ــي َأس ابِ فــب   الشَّ
   

ــب ــتَعمرٍ رواســ ــمِ مســ   غَاشــ
    

ــخَ -781 ــذَا تَفَس ه ابــب ــا الشَّ اعمو  
   

بــر ــه وخَــ ــداعى َأخْالَقَــ   وتَــ
    

ــفَ -787 كَيو ــر نــقَ ي ــباب الطَّرِي   شَ
   

ــد ــس وقَ طَم سجــر ــه ال ــعاعا؟ في   الشُّ
    

ــاةُ -801 ــرِ بنَ ــونُوا الّجزاِئ ا صابــب   الشَّ
   

  الــذَِّئابا الشَّــبابِ فــي تَــْأمنُوا والَ
    

816- ــيع شقَ يــر ا الْمنْيــد ــبابِ بِ   الشَّ
   

ــذْكي يو رــرو ــبابِ، غُ ــي الشَّ كحيو!  
    

882- ــان صو كابــب ــتَ شَ ــالَِل بِنْ الْح  
   

ــم ــنْت كَ ص ــك ضرع نــي ب ــه   الْحثَالَ
    

ــى - 891 ــباب وَأجلَ ــالَء الشَّ ــور غَ هالّم  
    

ــالَذَ ــى-فَـ ــه علَـ ــالنُّفُور -حبـ   بِـ
    

900- ــس تَعابٍ، وــب ــديمِ شَ ــى ع النُّه  
   

  !يثُــور الَ عاداتــه رِجــسِ علَــى
    

ــتَ -901 ــن وَأفْلَ ــصِ م ــام قَفَ   االتّه
   

ابــب ــيٌل، شَـ ــي َأصـ ــذِّمام وفـ   الـ
    

                                                           

النّدوة حول (مفدي زكرياء والشّباب) تنظيم مؤسسة مفدي زكريـاء+  ـ ألقيت الكلمة بمناسبة   ♥
  م.2019أوت  17مديرية الثّقافة بوالية مستغانم. مدينة مستغانم، مخيم سيدي لخضر في 
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902- ابــب ــر شَ تَطَه ــه ــمير في الض  
   

ضرفَــَأع ــنع اتهالطَّغَــام شُــب  
    

910- ابــب ــه شَ ــاطُ علَي ــا منَ جالر  
   

،ـــنْكُمنِّـــي فَممو ..ـــهلَيـــالَم عالس  
) مـرة، وأغلـب هـذه الكلمـات     64) أربع وستين ((الجزائركما ذُكرت كلمةُ     

ارتبطت بدعوة شباب الجزائر إلى التّقيد بالعقيدة اإلسالمية، واالنعتاق من الخـوف  
والظّلم، ونُشدان األحسن، والتماس األسباب وعدم االنهـزام، والتّنصـيص علـى    

ـ  ضرورة النّجاح؛ وعليه تتوقّف باقي المطالـب مـن مثـل:     ات العقيـدة والعالق
خالقواأل ،ةاالجتماعي، والغريـب  . ها في الحياةحقّ، وإعطاء النّفس م وغيرهاوالقي
  ) بصيغة اإلفراد ال وجود لها في اإللياذة.  الشّابأن كلمة (

لقد استنطقت إلياذة الجزائر باحثاً عن كلمة (الشّـباب) وأعملـتُ نظـري فـي     
دالالتها اللغوية، مع ما كان ينزاح الشّاعر لمعنى الكلمـة كـي تنطبـق للمبنـى.     
ووجدتُ أن الكلمة واسعة، ولها دالالت حسب المتعلّقات المحيطـة بهـا، وحسـب    

ة القـو لمرحلة؛ شباب في مكمن الظّروف المحيطة ببيئة الشّاعر؛ وهو شاب يعيش ا
، مع ما يحمله ة للحياةساسياء للوظائف والمهام األدمرتكز األشباب في و ،والعطاء

 تغويـه وتخدعـه بعـض   ، وقد ضج الكافيوالمعرفة والنّهذا العمر من قلّة الخبرة 
المغريات التي تحمل ثقافات ليست من ثقافته اإلسالمية. هي ثقافات خادعة مهلكـة  

، وقد ينزلق فيها الشّـباب  فساالعتداد والغرور والعجب بالنّحمل المرحلةُ بعض وت
أفضل مـنهج لتحليـل هـذه    ة. وأما منهج الدراسة فبصرتُ بأن الى مخاطر خطير

    ة، ومـن ثـم؛ الذي يصف الظّاهرة الشّـعريالتّحليلي نة هو المنهج الوصفيالمدو
ب.  يحلّلها، وينقدها ويأتي بالبديل الذي يستوج  

كان في خلدي أن أجد التّصورات التي بنيتُ عليها منهج الدراسـة  مقدمة: الـ 
األخالقي مع تطورات العصر، والتّحذير مـن االنعكـاس   وهو الحديث عن الغزو 

وكّل ما له عالقة بالمرجعيـات  ياع واليأس والقلق االحباط والضالسلبي، وانعكاس 
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الحظتُ في هذه األبيات مدلوالت أخرى يمكن إجمالها في مـا  األخالقية... ولكنّي 
  يلي:
نظراً لما يحمله الشّـباب مـن طاقـة طافحـة      ـ الشّاعر يعول على الشّباب:1

خطيرة؛ فإذا أحسن استعمالها تؤدي وظيفتها أحسن األداء، وتبني القـدرات وتنمـي   
يتحصن بالعلم والثّقافـة ألن  الطّاقات، وتزهر بها البالد. فالشّباب أمل وعليه يجب أن 

ابتعاده عنهما يجعله ية ق بصدأيفالشّمس ال تشرق على الكسـالى  ليهإب فكرة تتسر ،
ويكـون  مصدر ثقافته وعلى الشّباب توظيف طاقته الصحية والفكرية، وأن يتفحص 

  .ظيفكل النّظيفة كحرصه على اختيار األقافة النّعلى اختيار الثّ حريصاً
يحظـى  ولـذا   ،الشّباب أمل المسـتقبل إن ـ ضرورة توجيه مرحلة الشّباب: 2

الشّباب في جميع المجتمعات بالعناية والرأخرى ةعاية أكثر من أي عماد ؛ ألنّهم فئة
ول والمجتمعات وحتـى  األمل الذي ترتكز عليه طموحات الد، وكذلك هم المستقبل

م في جميـع  قدريق لتحقيق التّة المستقبل والطّدهم عباب بأنّاألهل، فالجميع ينظر للشّ
قـاً  رغيير، ويستطيعون أن يصنعوا فَاقة الالزمة للتّمجاالت الحياة، فهم يمتلكون الطّ

ا منه، فمـا   حقيقياً في أييعزمون على تنفيذه، وفي أي مشروعٍ يكونون جزء شيء
جسدي مكـن  ة مقرونة بالحماسة واالندفاع، يجعل يملكونه من قوةمنهم طاقة كبيرة ي

  .  استغاللها لتحقيق األفضل
يعيش الشّباب مرحلة صعبة  ـ الشّاعر يدعو الشّباب إلى الوعي بالمتغيرات:3

استفزازية، ولذلك تتطلّب المرحلة المرافقة والمتابعة حتـى تُبنـى فـيهم العقيـدةُ     
توجيهـاً ال يخـدم   والثّقافةُ، وأن يتشبعوا بالمرجعيات الوطنية؛ كـي ال يوجهـون   

منح الشّـباب الفرصـة كـي يثبتـوا     عقيدتهم وال وطنهم. ويرى (مفدي) ضرورة 
االهتمام بتثقيفهم وتعليمهم ومنحهم فرصة استالم المناصب العليا من خالل  كفاءتهم
نوا من تطبيق أفكارهم على أرض الواقع، كما يجب حمايتهم من أنفسـهم  كي يتمكّ

من انياً، وء ثأوالً، ومن رفقاء الس رات العاصفة بتهديد مصيرهم، وال بدومن المتغي
أراد صنع وسائل التّدخّل لمنع بعض المتغيرات من سوء التّوجيه واالنحراف. ومن 
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؛ته مستقبالً زاهراًأن يصنع لوطنه وأم بالشّباب، ومن أراد أن يـرى   فعليه أن يهتم
؛زاًنتاجاً فريداً متمي فعليه أيضاً أن يهتم بأبنائـه وأطفالـه    بهم، فالمجتمع الذي يهتم

  تقوم فيهم الحمية من أجل اإلخالص للوطن.   ويعطي أفضل ما لديه لهم

 الجـد  الّإال يبنيهـا  إن األوطـان   ـ األوطان ال يبنيه إالّ الشّباب الطّـامح: 4
وعلـى   ،ذكير بوجود هدف في هـذه الحيـاة  عي وااللتفات الى التّواالخالص والس

ـ ة والشّيخوض غمارها بمنتهى القوشّباب أن ال ـ جاعة وهذا الهدف يتحقّ عي ق بالس
، بل يتحقّق باألمل الذي يتبعه العمل وال بـد  مانيق باألوال يتحقّوالتماس األسباب، 

 ر بلداً كامالًغين يأيمكنه . وإن شاباً واحداً هدافهدف من األأن يتحدد في الشّباب 
وإن مرحلة ة وعزيمة ومواصلة ال تعرف اليأس والملل. لى همإهذا بحاجة  أن الّإ

ألنّها مرحلة االنفتاح علـى   ؛فاؤلربيع العمر، وهي مرحلة األمل والتّالشّباب هي 
ي المخاطر والصالي فهـي مرحلـة الخصـب    عوبات وبالتّالحياة والمستقبل، وتحد

  ي.  ويجمل بها أن تُستغل في البناء الوطن ماء والعطاءوالنّ
نرى (مفدي زكريا) يشطب مفـردات مـن    ـ شطْب كلمات اإلحباط والفشل:5
قوقع، االنكماش شاؤم، التّريق المسدود، اليأس، القنوط، التّاالحباط، الفشل الطّ قبيل:

لتحّل محلّهـا كلمـات:   ذلك . وما شاكل.ة، االنتكاسة.انطفاء الجذوة، خمود الهم ،
العـزم،   ،هوض من جديدالكرة، صفحة جديدة، النّ فاؤل، تكرار المحاولة، إعادةالتّ
لبيات وحدها يعمق معنى اليأس فـي  ركيز على السالتّ... وإن صرار، المواصلاإل
إنّه كمـا هـو الوصـف    وسران. لمة والخيبة والخُفاليأس ال يرى سوى الظّ ؛فسالنّ
ـ ف ةالمتفائل الحالةصف الفارغ من الكأس، أماّ رى النّاليائسة تللحالة  قريبيالتّ رى ت
ولـيس هنـاك    ،مطلق ال يخلو من إيجابيـات  فليس هناك سلبي. صف المملوءالنّ

من تثمين مقولة (تفاءلوا خيـراً تجـدوه)   مطلق ال يخلو من سلبيات إيجابي وال بد .
  وال بد من جبر الخواطر والكواسير، وهي من اإليمان، واشتدي أزمة تنفرجي.  

ـ إن األمل حليف  ـ نشدان األمل:6 لبة والمقاومـة العنيـدة واألنـاة    اإلرادات الص
ث  .أو بلوغ الهدف ،يءصميم على نيل الشّبر والجلَد والتّوالصولهذا نرى (مفدي) يتحد
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وكأنّه يعيش عصرنا في ضرورة االلتفات إلى الشّباب؛ بتخصـيص مشـاريع فكريـة    
فـي  و ،سهم في بناء مداركهموي ،ستقبلهمموتنموية لملء فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في 

لصـالحهم   مشاريعالااللتفات إلى الشّباب وإقرار  يمكننا القول إنوهنا  .تقوية مهاراتهم
ـ نميحقيقياً لالستفادة من جهودهم وقدراتهم في عملية التّيشكّل مدخالً  وتلـك  ةة الوطني ،

وقـود  مل، وما أجملها مـن  وجبتْ صناعةُ األلهذا هي محاولة أولى في صنع األمل. و
  .، ويجب عدم االستسالم لالنهزامفس ذاتهاإن كان من النّ !الحياة
يارة مـن  اإلنسان من دون أمل كالس إن ـ الدعوة إلى األمل المقرون بالعمل:7
وكيف سيعرف إلى أيـن   ،وكيف سيفكر ،وكيف سيسير ،، كيف سيعيشنزيندون ب

. ونرى (مفدي) يبني األمل المقرون بالعمل بالمزج بينهما وبربط العالقة هو ذاهب
الجوهرية ألرضية قائمة على ثقافة التّفاؤل المبنية على المقدرة بصناعة التّغيير من 
خالل أمل يقابله عمل، أداء الواجب يقابله نيل المقام، العمل يلغي االستسالم حسـن  

ل يتطلّب صناعة الهدف. ومن خالل كّل ذلك بصـرتُ  التّعامل مع المستجدات، األم
    بالمحددات التي ينظر إليها الشّاعر في هذه النّقطة كما يلي:   

، ويتبعه أول خطوة تقوم بها هي أن تكتب هدفك أوالًإن  ـ إتقان التّخطيط:7/1
  التّخطيط، وهي سنّة اهللا في خلقه.  

ذ في األفكار، بطرح كّل السـلبيات  هنا يعني ضرورة التّنفي ـ كن إيجابياً:7/2
  والتّشاؤم.

وهي التـي  المهارات والقدرات، من اكتساب  بد فال ـ اكتساب المهارات:7/3
تُلغي كّل مظاهر: ال أستطيع/ هذا صعب/ هذا من المسـتحيل/ لـن يكـون/ أنـا     

  عاجز... فاألمل في العمل، والعجز في الوهن.  
ه الشّاعر مجموعة من الرسائل المشفّرة لقد وجـ مفدي وتوجيهاته للشّباب: 8

إلى شباب الجزائر عبر هذه األبيات التي نراها دعوة إلى ضرورة التّعلّم والتّعليم+ 
بذل العطاء المعنوي والمادي+ وضع الثّقة في النّفس+ نُشدان التّغيير. ونرى مـن  

  خالل هذه الرسائل نظرتَه تدور في:
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وأطفـال   ،شباب اليوم هم أطفال األمـس : من الشّباب تنشئة جيل قويـ 8/1
ه كما حصداليوم هم شباب الغد وما يزرع في بنية وتكوين األطفال يو، ولذلك فإن 
ـ تنشئة جيل من الشّباب القادر على اإلصالح والبناء والتّ اليـوم  ؤولية عمير هي مس

وعملهـم   ،م الواسعالذين يشاركون بعلمه فهم رجال وشباب الغد ؛من خالل أطفالنا
ولذلك فإ ،في بناء الوطن الجاد ـ  االهتمام بتنشئة جيل الشّباب الواعد هين ؤولية مس

 .اليومالجميع 

ز نجِشاط التي تُعلة النّمكان هم شُ الشّباب في كّل: الشّباب أمل المستقبلـ 8/2
وتبني وتعمل في صالح الوطن، فهم المحرك األول لتقدهوض بها عالياً ولة والنّم الد

بين الدواالسـتفادة   ،ولة االهتمام بعنصر الشّباب وتقـديره ول، ولذلك يجب على الد
فـي   جـذري  تغييرٍ اقبة التي بإمكانها إحداثَونظرته الثّ ،من خبراته وعلمه الواسع
المستقبل حقاً هم أمُل واقع المجتمع، فالشّباب.     

) كان ينظر بعيداً (مفدي زكريايمكن الخروج إلى خالصة مفادها إن خاتمة: ـ 
يستشرف آفاق الشّباب من خالل تربية إسالمية وطنية واعية، وكأنّي بـه يعـيش   
   هـه أحسـنن هذا الشّباب؛ بل تُوجالحدث المعاصر في كّل التّوجيهات التي تُحص

في خطـاب (عقيـدة التّوحيـد)     ، وقد رسمها1934توجيه، وهذه عقيدتُه منذ سنة 
ويقول فيه "كلُّ مسلمٍ بشمال أفريقيا يؤمن باهللا ورسوله ووحدة شـماله هـو أخـي    
    وحنفـي وبـين مـالكي ،ومغربي وجزائري قُ بين تونسيروحي، فال أفر وقسيم
 وال بين حضري ،وقروي وال بين مدني ،وقبائلي وال بين عربي ،وحنبلي وإباضي

قي، بل كلّهم إخواني أحبهم وأحترمهم وأدافع عـنهم مـا دامـوا يعملـون هللا     وآفا
   والوطن، وإذا خالفتُ هذا المبدأ؛ فإنّني أعتبر نفسي أعظم خائنٍ لدينه ووطنه".
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العربية في أفريقيـا:  : يسعدني أن أقدم لكم هذه المحاضرة وعنوانها يباجةدالـ 
. وأحدد في البداية ما أعنيـه بكلمـة أفريقيـا    الماضي المغدق، والحاضر المشرِق

فأستثني منها بالد المغرب العربي+ مصر+ السودان؛ حيث تعربـت هـذه الـبالد    
ونالت فيها العربيةُ المقامات العال، وما يقع التّركيز عليه هي دول السهل وغـرب  

البالد في القـرن  وجنوب أفريقيا، وكانت قديماً تسمى السودان الغربي، وكذا بعض 
األفريقي والتي لم تتعرب ولكنّها عرفت اإلسالم؛ وفيها مسلمون كانوا وال يزالـون  

عـان  ة تتمتّقافة اإلسالمية والثّفما زالت اللغة العربييمارسون شعائرهم اإلسالمية، 
فريقيا فباستثناء تشـاد  أفريقيا، أما في وسط أفي بلدان شرق وغرب  بحضور قوي

وبالطّبع هناك لغـة   .كبيراً لكاميرون؛ ال نكاد نجد للغة القرآن الكريم أثراًوشمال ا
اإلسالم تُمارس بنسب مختلفة، وعلـى مسـتوى: الكتاتيـب/ الزوايـا/ المـدارس      
الدهليزية/ الخالوي/ الدارات/ المحاضر+ المحاظر/ المدارس الحكومية. وسـيكون  

، وال يدخل كالمي في ما ليس مـن جـادة   حديثي وسطياً كي ال أحيد عن الصواب
الجواب ألن الكالم كثير عن مقام العربية في بالد أفريقيا، وبخاصة بـالد السـهل   
التي تحاذي شمال أفريقيا نظراً للتواصل الذي حدث، وإذا استنطقنا بـالد نيجيريـا   

االسـتعمال  فنجد الكالم يطول؛ ألن هذا البلد عرف اإلسالم مع العربية وناال معـاً  
قوم بدور جيد فـي  تالفعلي في التّعليم وفي إقامة المؤسسات، ونجد حالياً مؤسسات 

التّمكين للعربية على غرار ما تقوم به (جامعة أفريقيا العالمية) وما تخرجـه مـن   
إطارات في عديد التّخصصات وما يقوم به األساتذة من دور في تطـوير منـاهج   

ورات الحديثة في تعليم العربية وخوص غمار حوسبتها. بالد التّدريس لتواكب التّط

                                                           

سبتمبر  2-1للملتقى الدولي حول (اللغة العربية في أفريقيا). موريتانيا:  عدت المحاضرةُُأـ  ♥
 .مجلس اللسان العربي بموريتانيا+ مجمع اللغة العربية بالشّارقةتنظيم  2019
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أفريقيا بما لها من علماء كبار تركوا بصمات قوية في اللغة العربية، ولتعتز بهـم  
عموم أفريقيا، فهل جاءك نبأ: محمد آدم جبر حلو التّشادي+ الشّيخ شريف إبـراهيم  

ء الصـومال+ علمـاء   صالح الحسيني+ علماء كان برنو+ علماء كـانو+ علمـا  
  السينغال... وما أكثرهم وأغزرهم علماً! 

ال ننكر أن ماضي العربية في القارة األفريقية متميز، وألن الفضل في ذلك  وإنّه
مصاحبتها للدين اإلسالمي وإن اإلسالم للعروبة ولي نعمتها وصانع حياتها كما قال 

ـة، وحـوفظ   (محمد الغزالي) وباإلسالم نالت العربية الكثير من األمصار األفريقي
العلمي بمـا أنتجـه    اإلغداق عليها من خالل الكتاتيب والزوايا والمدارس، وعرفت

العلماء العرب واألفارقة في مجاالت تلك العصور، وعن طريق منتوجهم أسـهمت  
 ولفترة ليست بعيـدة كانـت اللغـة   العربية في النّهضة الفكرية في عموم أفريقيا. 

العربيةول األة، اللغة األكثر استخداماً في كثير من الدفريقي الحرف العربي كما أن 
لقـد  أو اللهجات غير المكتوبـة.  المكتوبة هو الحرف الذي اعتمدته معظم اللغات 

العلـم   القرآن الكريم، ولغةَ ة في أصقاع األرض بوصفها لغةَنتشرت اللغة العربيا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ال نعدم أن الحاضـر جيـد   ، جارةوالمعرفة، والتّ

؛ حيث نجد في عربية العصر الحاضـر جوانـب   مشرقويدعو إلى التّفاؤل، فهو 
علمية تعمل على نقلة نوعية للعربية لتنال مواقع علمية في عولمـة اآللـة، رغـم    

د أفريقيـا، ومـع   الكثير من المضايقات التي تعرفها العربية داخلياً وخارجياً في بال
ذلك تعرف نهضة معاصرة مقبولة بفعل بعض الدول واألفراد والجمعيات األهليـة  

به (معهد الخرطوم الدولي لخدمـة اللغـة    بية، وتكفي اإلشارة إلى ما يقومأو األجن
العربية لغير أهلها) معهد يقدم الخدمات التّطبيقية لألفارقة بتلك األفواج التي يسـهر  

يس العربية تدريساً جيداً، وبدورهم ينقلون آلياتها اإلجرائية إلـى بلـدانهم   على تدر
  وكم من معلّمين أصبحوا نماذج عالمة بفضل هذا المركز.  

وال بد من اإلشارة إلى تلك البوادر التي بدأت تتعزز بها العربية في أفريقيا؛ من 
، وأيضاً عودة بالحرف العربي فريقيةاللغات األمثل تلك الدعوات المعاصرة لكتابة 
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ة مرة أخرى إلى أراضيها التي عاشـت فـي كنفهـا قرونـاً طويلـة      اللغة العربي
ة مع سكان القارة األصليين، فكانت تواصلت خاللها وعلى كّل المستويات اإلنسانيو

فريقيـا  أبينهم عالقات نسب ومصاهرة وتجارة وعقيدة، جعلت العرب المقيمين في 
 1979وعلى سبيل المثال، فقد أعـاد دسـتور  . مراءتقة القارة السينصهرون في بو

االعتبار للغة العربية في الصـ ومال، بجعلها لغة رسمي ة للدولة الصة، وتبـع  ومالي
ـ (وكذلك اختارت ، ةة اللغة العربيحملة لتقويالصومالية ذلك، أن تبنّت الدولة  جر ز

طوفـان  . وال بد من اإلشارة إلـى  ة لهمارسمية لغة اللغة العربي )جيبوتي(و )القمر
باإلضافة إلى تلـك اإلحصـاءات المؤكِّـدة    األفريقية، المفردات العربية في اللُّغات 

 د فـي الماضـي والحاضـر     ،فريقيافي أللحضور العربيفهو حضور قديم متجد
لتكون لغـةً  باعتمادها على مستوى سياسي رفيع؛ في أفريقيا مكانة العربية وتظهر 
مع اللُّغـات االسـتعمارية الـثَّالث (اإلنگليزيـة     فريقية حدة األبمنظَّمة الو رسميةً

ـ . وتُعد العربيةُ والسـواحليةُ  والفرنسية والبرتغالية) غيـر االسـتعماريتين    يناللُّغت
هذه المنظَّمةفي عترف بهما الم .    

: يسهم المجلس األعلى للغة العربية في هذه التّظاهرة العالميـة التـي   ـ مقدمة
تَنادى لها مجلس اللسان العربي بموريتانيا، بمعية مجمع اللغة العربيـة بالشّـارقة.   

خدمة فهاتان المؤسستان نعضدهما، وهما رِدّ لنا للقاسم المشترك الذي يجمعنا وهو 
أن المجلس األعلى للغة العربية في الجزائر يحتفـي  . ونعلم الحضور باللغة العربية

 ة –في جامعة أدرار باإلشراف على ملتقى وطنيبمناسبة اليوم العالمي للغة العربي
بموضوع مثيل (اللغة العربية في أفريقيا، دور الجزائر فـي   -2018ديسمبر  18

  الماضي والحاضر).  
 م للقائمين على هذا الفعل األكاديميأسمى آيـات الشّـكر الختيـار هـذا     ونقد

الموضوع في وقتنا الحالي الذي نرى العربية في أفريقيا تعيش بعض القهقرى، أو 
نراها في نقطة واحدة دون الحركة التي تعمل على تطويرها، والـدفع بهـا أمـام    
اللغات األجنبية التي تنال مساحات على حساب العربية التي كان لها المجد في قارة 
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يقيا، فهل انقلب السحر على الساحر، وهل تعود العربيةُ إلى المشرق من أفريقيا أفر
كما عادت من األندلس وتركيا وفارس وباكستان والهند والصين وفرنسا وجورجيا 
والشّيشان والبوسنة وألبانيا...؟ وإالم نعزو التّراجع عن استعمالها في التّدريس فـي  

بعضها ال تزال لصيقة بالعلوم اإلنسانية؟ وهل ال نملـك  الجامعات األفريقية؟ وفي 
الرجل الرشيد أو المرجعية العلمية التي تقترح األفكـار النيـرة التـي تُعيـد لهـا      
االعتبار؛ لتعود أفضَل مما كانت عليه أيام المد العربي القديم؟ أقول هذا وأنـا فـي   

عربية، وكانت لهـم أدوار مهمـة فـي    موريتانيا؛ نسل الشّناقطة المعتزين باللغة ال
الحفاظ على الهوية والقيم اإلسالمية في شمال غرب أفريقيا، وفي هذه البالد شيوخ 
خلّدتهم آثارهم الكبيرة، فسجلوا أنفسهم في صفحات خدمة الضـاد؛ فكـانوا شُـعالً    

وخ مضيئة في سخاء الضاد، رصعوا تاجها وزينوا تاريخهـا قـوةً وعطـاء بشـي    
خالدين. في بالد شنقيط ظهر الشّيخ محمد محمود ولد التّالميذ التّركزي المعـروف  
بالشّنقيطي؛ فهو لُمع في المنظومة المعرفية العربية، وسيبقى معلَمة بارزة وذُؤابـة  
علمية أصعده إليها علْمه الغزير غزارة رحالته وتجاربه وكثرة شعره، وهـو مـن   

ال ينقرض؛ فتفتخر به بالد شنقيط في المشرق وفي المغرب. بالد طينة الجيل الذي 
   حـر ة؛ بالد فُتحت فتحاً حسنا فنالها لفـحفيشنقيط بالد محاضن المحاضر التّصو
الشّمس؛ حيث يعيش الموريتاني حياة تمتزج فيها األنشطة اليومية بالحياة البسـيطة  

عة واالستقرار يكون النّظام التّعليميالمتكامل. بالد المحاضر والمثابـات   وحيث الد
مفتوحة لطالب العلم والثّقافة بطابع مدرسي عام؛ مع تبحر في علوم القرآن والفقـه  

  والنّحو واألصول والمنطق.  
   هـمة شـيء نفـيس ومة للعربيمته الحظائر الموريتانيما قد وأجهر بالقول بأن  
حيث عملت حظائرها على ترسيخ العربية في أعلى فصاحتها. وكان الشّناقطة قـد  
أبدعوا في علوم العربية إلى أن قيل: "ال يخلو بيتٌ موريتاني من حافظ لأللفية، وإن 
لم يكن به حافظ لأللفية، ففيه شاعر مفلق بالطّبعة". موريتانيا البلد الذي يطلَق عليه 

. موريتانيا العروبة، ولها إشعاع علمي في الماضي، إلى جانب "بلد المليون شاعر"
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مواصلة المسيرة في الحاضر "وقد اتّفق الدارسون والباحثون على الـدور الكبيـر   
الذي قامت به (المحظرة) في موريتانيا من خـالل إشـعاعها العلمـي وعطائهـا     

ختلـف فئـات المجتمـع    المعرفي المتميز. وهو ما أوالها عنايةً كبيرة من لـدن م 
فأصبحت لها تقاليدها الخاصة بها ومعاييرها ومبادئها التي يحترمها الجميـع مـن   

". هذا البلد الذي كانت علوم اللّغة تُـدرس لـذاتها، وقـد    1داخل المحظرة وخارجها
أخرج علماء كباراً في النّحو وهو العمدة في كّل الدراسات؛ وحيث ال تحفظ متـون  

التّحكّم في اللغة العربية  وهي لغة إعرابية وأستحضر تلك األبيـات   النّحو ال يمكن
التي رسخها فينا شيخنا في ستينيات القرن الماضي ونحن علـى الحصـير نتلقّـى    

  النّحو وهو يكرر قوله:  
ــى   ــن للفتــ ــو زيــ   النّحــ

  يكرمــــه حيــــثُ أتَــــى     

    
ــنُه   ــن يحسـ ــم يكُـ ــن لـ   مـ

  فَحقُّـــــــه أن يســـــــكُتا   

    
موريتانيا التي تعمل على التّرغيب في حفظ القرآن الكـريم، وفهـم الحـديث    
الشّريف، وتعلُّم فقه اللغة وعلم التّصوف، والشّعر بما تملك مـن زوايـا تحفـيظ    
المتون، والقرآن الكريم، والحديث الشّريف، وحفظ الشّعر العربي القديم، ويفتخـر  

  رجالها بقولهم:   
ــا    ــن كُلّف ــى م ــب عل   أول واج

  أن يعـــرِف اَهللا ويعـــرِف "قفـــا"   

    
 1    :ة في هـذا المحفـل األفريقـييسـعى  ـ دور المجلس األعلى للغة العربي

المجلس األعلى للغة العربية إلى إبراز حرصه الدائم على رص الصفوف ضـمن  
العمل األفريقي المشترك، وتوطيد سبل التّعاون في المجـاالت الدينيـة واللغويـة    
بوصفها جسوراً داعمةً لمساعي تجانس المجتمعات العربية واألفريقية ثقافياً  وبمـا  

والرفاه. ونظراً لما للغة العربية من أثر فاعل مـن حيـث    يحقّق األمن واالستقرار
إنّها حاملة أفكار ومنظومات وقيم وثقافة ودين... فنريد جعل الثّقافةَ العربيـةَ سـداً   
منيعاً في دول الجنوب األفريقي حتى تحتّل العربيةُ موقعاً متصدراً أمام اللغات التي 

للغة إلى التّأثير بالغذاء بهدف التّمسيح. وقد أثبتت تلتمس وسائل غير بريئة تتجاوز ا
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التّجربةُ أن التّعاون الجزائري األفريقـي عمومـاً، وفـي دول السـهل/ السـاحل      
خصوصاً كان يكتسي أهمية بالغة على المنطقة فـي حـّل النّزاعـات بـالطّرائق     

يقية المنضوية تحـت  المتحضرة، وبالتّضامن التّنموي المستديم بين كّل الدول األفر
عضوية االتّحاد األفريقي. وتدعيماً لتلك الجهود ينبغي االستثمار في األبعاد الدينيـة  
واللغوية والثّقافية، بوصفها الفضاءات التي تُقرب وجهات نظر النّخـب األفريقيـة   
المؤثّرة في األحداث بما يسمح بتثمين روابط األخـوة والصـداقة القائمـة علـى     

  .التّضامن اإليجابي  
وال مندوحة من اإلشارة إلى الدور الذي لعبه علماء (توات) الذين كانـت لهـم   
أقدام راسخة في أفريقيا "وكان لعلماء توات وبخاصة أسرة الكنتّنين خطوة خاصـة  
عند ملوك برنُو اإلسالمية، ويعتبرونهم من المرابطين وينظرون إليهم نظرة إكبـار  

ن الستقدامهم إليهم وإغرائهم باإلقامة بينهم. وقد احتفظت لنا بعض وتعظيم، ويسوع
هــ  843المصادر بذلك، ومنها هذه الرسالة التي وجهها أحد سالطين برنو سـنة  

إلى هؤالء المرابطين في منطقة توات، ويقول فيها (فقد سعينا مـن أمـركم لمـاذا    
وإرسال البعثات إلـى بالدنـا منـذ     تركتم عادة كبرائكم؟ لماذا قصرتم عن النّزول

عملكم مع كبيرنا... فأنتم لم تعودوا إلينا منذ ذلك الحين... فعلـيكم أن تـأتوا إذن   
". وال ننسى مـا قامـت بـه    2كعادتكم... ألن البالد بالدكم كما كانت بالد أسالفكم

ـ  رب أفريقيـا  الطّريقة الصوفية (التّيجانية) في نشر اإلسالم والثّقافة العربية في غ
السمراء، وفي ربط الصالت بين الجزائر وهذا الجزء من هذه القارة، وبخاصـة:  
السنغال+ السودان+ ليبيا+ مالي. كما ال يمكن أن نغفل رجال الطّرائـق الصـوفية   
   ياسـيإلـى الس والثّقافي ينيى المجاَل الددالجزائريين الذين كان لهم تأثير واسع تَع

أبو الحسن الشاذُلي، وعبد القادر الجيالني، وأحمد بن سالم التّيجاني... ولعـّل  منهم 
 عالم مثّل عالقة الجزائر بغرب أفريقيا الشّيخ عبد الكريم المغيلي هــ   909أحسن

الذي استقر في (كانو وتومبكتو) وترك بصمات دينية وعلميـة وسياسـية انتشـر    
علمه الذي غرسه فـي األحفـاد والمريـدين.     إشعاعها من خالل كتبه، ومن خالل
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المغيلي الذي غرس العربية في هذه الديار وتعهدها بالسقي حتى أينعـت وأعطـت   
الثّمار الطّيبة. هذا العالم المغيلي له إسهامات جبارة في كثير من الميادين؛ وبخاصة 

دريس فيها وبهـا  إسهاماته في االستنساخ والمحافظة على المخطوطات العربية والتّ
"والواقع أن اإلمام المغيلي جاء بعدد ال يستهان به من المخطوطات، يدرس تالميذه 
من الكبار والصغار وعلى وجه التّحديد في كتسيا وكنو، وكـان هـؤالء التّالميـذ    
يستنسخون منه هذه المخطوطات جيالً بعد جيل حتى أصبحت أكثرها مشهورة في 

دون المباالة لموردها، وكيف جاءت إلى نيجيريا ومن هـذه   دهاليز ومدارس أهلية
المخطوطات (العوامل في النّحو) المنسوبة إلى اإلمام عبد القاهر الجرجاني، والتي 

". كما ال 3ال تزال في صورة مستنسخة مما جاء به اإلمام المغيلي من المخطوطات
د التـي أضـحت   نغفل إسهام المغرب الوسيط في تأسيس بعض المراكز والمسـاج 

مراكز إشعاع في أفريقيا على غرار مسجدي (قاوو وتومبكتو) اللّذين يعـدان مـن   
) االستوائية خالل القرون  SAVANAأبرز مراكز اإلشعاع الثّقافي في دول (السافانا/

  الوسطى.
ما يجب أن نعلمه بـأن   نظرة مقتضبة عن التّفاعل بين العرب واألفارقة:-2

جغرافي وأفريقيا ال يفصل بينهما إالّ البحر األحمر ومساحة ضيقّة موقع العرب ال
جداً. ولذلك كان العرب واألفارقة على تواصل دائم عن طريق تبـادل المصـالح   

التي تجسدت في التّجارة عن طريق الملح، وهذا قبل مجـيء اإلسـالم.    ةالمرسل
إفريقيا قبل خمسـة آالف  ة دخلت إلى إن اللغة العربيوذكر ابن خلدون هذا األمر "

ة والشّسنة، عبر المداخل الجنوبية لساحل البحر األحمر، وأطلقوا على سـاحل  مالي
ة ريا آنذاك، اسم بالد الحبشة وبالد (الزيلع) وكان عرب شبه الجزيرة العربييأريت
عامة، هم أومان خاصل من عـرف منطقـة   ة، وعرب اليمن، وحضرموت، وع

يرهم من األمم األخرى، وحتى قبل ظهـور اإلسـالم بعـدة    فريقيا، قبل غأشرق 
أن يعبـروا مضـيق    -ةومن خالل رحالتهم البحري –فقد استطاع العرب  .قرون

ـ  ـ باب المندب منذ أقدم العصور وأن يكتشفوا البالد الواقعة على الس  رقياحل الشّ
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". 4جنوبـاً  ناقلة والحبشة شماالً، وحتى موزمبيق ومدغشـقر من بالد الد ريقيفاأل
جاء اإلسالم فقد كان للمسلمين أوُل لجوء سياسي إلى بالد الحبشة، واسـتقر  ولما 

بعضهم هناك، وتفاهموا بلغة مشتركة وهي العربية. ولما بـدأ اإلسـالم يشـتعل    
وصلت دفْعات كبيراتٌ من العرب عن طريق شمال أفريقيا، باسـتخدام مسـالك   

برى، وقد عبد التّجار طريق التّالقي والتّفاعل بين تجارية قديمة عبر الصحراء الك
األفارقة في الشّمال (البربر) واألفارقة في الصـحراء/ الجنـوب/ السـهل مـع     
(الزنوج) وبدأ يمس القارة األفريقية عامة "مسلك ورقلة إلى صحراء مالي، ومـا  

بغـرض   قامت به مدينة تيهرت من مد جسور التّواصل إلى الصحراء الكبـرى 
" وحصل 5التّجارة... كما ضمنت تيهرب وصول السلع السودانية إلى مدن إفريقية

تفاعل بين الحواظر العلمية، مع ما صاحبها من حركة انتقال العلمـاء والطّلبـة   
وبذلك حدثت روابط ثقافية عبر القرون، وهذا التّفاعل تـم بقـوة ناعمـة خـالل     

ـاحليةُ   العصور الوسطى القديمة حتى عمالس اإلسالم كّل القارة. كما شهدت المدن
حركةً تجاريةً نشيطّةً في جلب الدافع بين التّجار العرب واألفارقّة. وكان الـتّالقح  

  العلمي متبادالً على هذا النّمط:  
  تمبكتو    ـ حاظرة تلمسان           

  تمبكتو+ غانا              ـ إقليم توات      
  السودان    ـ جامع الزيتونة           
  السودان    ـ حاظرة بجاية            
  غرب أفريقيا  ـ جامع األزهر               

  بالد النّيجر+ نيجيريا               ـ القرويين  
  نيجيريا      ـ السودان      

وبالفعل حصل تفاعل لغوي بوصول العربية إلى مراكـز العلـم والحضـارة    
التّواصلية في أعلـى نسـبة    )Lingua francaوأصبحت لغةَ التّداول والتّدريس (

من ألفاظها، وبخاصة في التّجارة، وتخصصت كلغة المنـابر والمراسـالت فـي    
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العديد من اإلمبراطوريات األفريقية مثـل مـالي وصـونغي وكـامرا. وانتفـع      
األفريقيون بقيمة هذه اللغة وعملوا على تقبلها، بل والدفاع عنها وتعليمها وتعلّمها 

بها حتى أصبحت لدى بعض المجتمعات األفريقية لغـة التّواصـل   واإلبداع فيها و
واإلبداع، وتَخَلَوا طواعيةً عن لغاتهم األصلية. ولقد نالت العربيـة موقعهـا مـن    
خالل الكتاتيب أول األمر، ثم في المدارس العربية اإلسالمية على العموم. وكـان  

ا، وهذا األمر واضح. وأمـا فـي   لها موقع استراتيجي أولي في دول شمال أفريقي
دول السهل/ الساحل وعمق أفريقيا وفي شرقها، فـاألمور متفاوتّـة مـن دولـة     
ألخرى، فهناك بلدان نجد فيها العربية إلزامية عبر كامل البلـد أو فـي بعـض    
المقاطعات، وفي بعض الدول نجدها اختيارية  ونجدها لغة وطنية، وكما نجـدها  

  لغة التّخاطب العام.   ى. ولكن ما يمكن تسجيلُه أنّهالغة أجنبية أول
نجد العربية في الـبالد األفريقيـة   ـ العربية في أفريقيا: الماضي المغدق: 3

ترتبط باإلسالم، فاألفارقة يقدسون اإلسالم ويولونه أهمية عاليـة، ولهـذا كـان    
 ناء المسـاجد والزوايـا  للمسجد عندهم مكانة خاصة. ونجد الدعاة استثمروا في ب

فـي   ينالثّامن والتّاسع الميالدي ينوتبعهم الساكنة بنفس المنهج، وبخاصة في القرن
وسط القارة األفريقية، وكان لهذه المساجد دور في نشر اإلسالم وتعلـيم العربيـة   

 455وقد أشار إلى هذه المسألة الجغرافي (أبو عبيد البكري إلى أنّه "فـي سـنة   
توجد في غانا مدينة إسالمية فيها اثنا عشر مسجداً يلتقي المسلمون في  هـ، كانت

أحدها في حشود ضخمة، ويجتمع األئمة والمؤذنون من جميع أنحاء البلدة علـى  
". إنّها صورة عن شعلة اإلسالم بما للساكنة 6صعيد واحد لدراسة أحوال المسلمين

اإلسـالم.   نـور عاملة على إشاعة من حماية الدين اإلسالمي بمنارات المساجد ال
ويمكن القول بأن للمسجد في هذه الديار قيادة األفكار، أال يمكن االسـتثمار مـن   
جديد في بناء وتحديث وتحريك رسالة المسجد من جديد؛ بوضع خريطة طريـق  
جديدة بعقد النّدوات والملتقيات لألئمة ومساعدة المجـالس العلميـة علـى تنفيـذ     

تهتم بنشر التّعليم في المساجد وتشجيع الطّلبة لاللتحـاق بالمعاهـد   برامجها التي 
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والجامعات العربية لتعلّم اللغة العربية. كما أرى ضرورة االستثمار في المرشدات 
الدينيات لعالقاتهن مع األسر؛ فإذا وصلت العربية إلـى األمهـات فـأعلم أنّهـا     

داً في المجتمع األفريقيلما للمرأة من أثر في األسرة. ونعرف  مغروسة غرساً جي
أثر األسرة في تمكين اللغة في مرحلة الطّفولة المبكّرة. هي بالد قابلة لالنـدماج  
اللغوي، ولها كامل االستعداد بتلقّي العربية فتدعونا تنزانيا وكينيا وأوغندا لننقـذها  

  نسة.  من األنجلزة، وبالد الكاميرون وغينيا والتّشاد والبنين من الفر
 الغينيةوإذا ألقينا نظرة تاريخية على مقام العربية في بالد أفريقيا، فنجد الديار 

أنجبت علماء أكفاء جهابذة، وسموا بنوادر زمانهم، إلى جانب ما تملكـه الـبالد   
الغينية من نفائس المخطوطات، والروائع األدبية والشّرعية لدرجـة أن بعضـهم   

ألفريقية لما عرفته من ازدهار بعد دخول اإلسالم ديارها. ويسجل يلقّبها باألندلس ا
أحدث حركة تعليمية جيدة بعلمائه وزواياه العامرة  الكاميرونلنا التّاريخ بأن بالد 

وبحوانيت الوراقين ومجالس العلم والمنـاظرات، ومنـازل العلمـاء، ومجـالس     
.. وهذه المراكز والمؤسسات قامت الفتوى، والمراكز الصوفية والعتبات المقدسة.

على رِفد العربية والحفاظ عليها، وتوسيع رقعة الثّقافة العربية عبـر التّطـورات   
التي اشتهرت بعنايتها بالحلقات العلمية التـي   الصومال المتالحقة. ونقرأ عن بالد

لى تلـك  تدرس علوم العربية إلى جانب علوم الشّريعة، وقد حافظ الصوماليون ع
الحلقات حتى صارت ركيزة أساسية من ركائز الثّقافة الوطنية الصومالية التي ال 
تنفك عن مخيال الشّعب الصومالي في أفكاره وأحالمه. ومن محاسن تلك الحلقات 
أنّها خدمت العربية، وسدت فراغاً كبيرا وأعلت مجد العربية في حسـن إجادتهـا   

اء فطاحل في العربية، علماء مبدعين في اختصاصـهم.  التي أخرجت بدورها علم
كما نعلم بأن العربية دخلت إلى مملكة غانم في منطقة تشاد، ومع دخول اإلسـالم  
اشتعلت في مملكة مالي التي اشتهرت بعاصمتها تمبكتو التي عرفت بكثرة علمائها 

موقعـاً  ومساجدها ومدارسها وجامعها الكبير سنكوري. ولقـد نالـت العربيـة    
استراتيجياً في نيجيريا من المملكة البرناوية؛ فأضحت لغة الدين والتّاريخ والثّقافة 
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، فإنّنا نتذكّر اللّغة العربية تمبكتو الدولية. وإذا ذكرنا والسياسة واإلدارة والعالقات
الصافية، ونتذكّر معالم إسالمية قديمة قدم الزمان، نتـذكّر المخطوطـات التـي    

تنزها مساجدها وزواياها وأفرادها تتذكّر معالم العروبة واالنتمـاء واإلضـافة   تك
ونتذكّر قوافل العرب ومسالك شمال أفريقيا، ونتذكّر طريق الملح. تمبكتو ذكـره  
الرحالة المغربي ابن بطوطة "مما ال جدال إلنهاء دور اللّغة العربية فـي تثقيـف   

سبيل المثال هذّبت لغتهم المحلية على رأسها أهل هذه المنطقة، وأهل تمبكتو على 
الماندينغو وكتبت بالحرف العربي ثم أدخلت كلمات عربية في قاموسها إضافة من 
ازدهار دخل المنطقة؛ حيث كان أكثر الذين يغدون إليها من العرب، كما قال ابن 

نيجيريا في ". وال نغادر بالد الغرب األفريقي دون الوقوف على ما قدمته 7خلدون
مجال المخطوطات، والمجال ال يتّسع لذكر كّل تلك المنجزات الكبرى في تحقيـق  
المخطوط. وفي ملخّص العمل الذّي اقترحه خليل اهللا يقول: "إن نيجيريـا ليسـت   
عمالقاً إفريقياً من حيث الحجم وعدد السكان، بل هي من أكبر الحواظر اإلفريقية 

 ،ة بالتّراث العربيون في اإلسهام في تقديم عدد من عنايولقد نجح العلماء النّيجري
األعمال العربية اإلسالمية بداية من القرن السابع عشر، وقـد قطعـت نيجيريـا    
أشواطاً طويلة في توثيق الحضارة اإلفريقية غير أن هناك العديد مـن األعمـال   

قيمـة معرفيـة    المخطوطة ما تزال بحاجة إلى التّحقيق والبحث لمـا لهـا مـن   
". وال بد أن نشير إلى بالد كَنُو وهي من أقدم البلدان األفريقيـة التـي   8حضارية

شاعت فيها الثّقافة العربية واشتدت شوكتها بجهود حماتها الذين أنشؤوا المـدارس  
العربية في مختلف أصقاع أفريقية... وهكذا نرى موقع العربية في ماضي أفريقيا 

زدهراً ومم ة االزدهار عبر الكثير من الممالك التي لم نأتغدقاً. نعم عرفت العربي
على ذكرها "فكّل هذه المماليك والدول اإلسالمية اإلفريقية جعلت من العربية لغتها 
الثّقافية والتّعلمية والدينية واإلدارية ومعاملتها التّجاريـة ومراسـلتها ومكاتباتهـا    

لبالء الحسن في نشرها وتعليمها، وفي ظلّها وبتشجيع منها نبـغ  الرسمية وأبلت ا
كبار العلماء والشّعراء واألدباء والمؤرخين الذّين أغنوا التّراث اإلسالمي ومكتبته 
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". ولقد عاشت 9بجليل أعمالهم ومؤلّفاتهم التي لم ير النّور منها إالّ النّزر القليل جدا
شار المدارس ومعاهـد التّعلـيم، وتكـاثر العلمـاء     العربية ازدهاراً كبيراً مع انت

والمبدعون، وكانت اللغة األولى في أفريقيا، ولغة مشتركة في القارة، وكان للخطّ 
العربي ظهور قوي فرض نفسه على اللغات المحلية، كما أثرت العربية في أقوى 

سبت تلك اللغات بِنب مختلفة.اللغات وأخذت منها ألفاظها إن لم نقل تعر  
وفي ظّل ذلك االزدهار حدث اختالل األهـوال بضـياع األحـوال، مصـاحبة     
بانتهاك الحرمات واقتراف المنكرات، مع ذيوع األغراض واسـتحكام األمـراض   
فانقلبت الرؤوس وانتكست النّفوس، وبخاصة لمـا اسـتفحلت شـوكة االسـتعمار     

، وكتابـة اللّغـة المحليـة    فتغيرت األوضاع، وظهر التّراجع عن تدريس العربيـة 
بالحرف الالّتيني، وما رافقها من غلق الحواظر العلمية والمدارس القرآنية. وفـي  
مرحلة االستعمار بدأت تتراجع العربية، وتعـرف االنكمـاش بسـبب األوضـاع     
السياسية واالقتصادية، وما فرض االستعمار من منع تدريسها واسـتبدال حروفهـا   

ي، ووضع مخطّطات رهيبة للفرنسة المصاحبة بالتّبشير. وبطبيعـة  بالحرف الالتين
الحال تعرف العربية تقهقراً ملموساً على الكثير من الصعد، ويبقى هذا من التّاريخ 

  وما يسجل في هذا المجال:  
ـ إن األفارقة تمسكوا بالعربية وعضوا عليها بالنّواجذ، ونقرأ الكثيـر مـن   1

ـة  إسهاماتهم العلمية األولى للغة العربيأفريقيا ستكون القار لنا أن ة، وهذا ما يؤكد
  في الحق من الزمان.

أثر العربية في اللغات المحلية بارز بالقوة، وهذا ما نلمسه من ظـاهرة  -ـ 2
االقتراض اللغوي نظراً للثقل الحضاري والروحي الذي تتمتع به العربية في كـّل  

، ويضاف كذلك عولمة الحرف العربي باعتباره أداة لتدوين لغاتهم البالد األفريقية
المحلية، وهذا يمثّل جانباً مهماً من االرتباط الحضاري والوجداني بـين العـرب   

  واآلفارقة.
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ـ أبدع األفارقة في الشّعر العربي الفصيح، كما أبـدعوا فـي المنظومـات    3
  العلوم اإلسالمية أيما إبداع.العلمية أو النّظم التّعليمي وأبدعوا في 

بفعل القرآن الذي يكتب ـ عالمية األبجدية العربية في اللغات األفريقية: 3/1
بالحرف العربي المعروف اتّخذت عموم أفريقيا هذا الخطّ في تدوين لغاتهـا مـع   
مراعاة بعض التّكييفات في ما ال يوجد في منظومة األصوات التّسعة والعشـرين  

منظومة الخطاطة العربية، وهذا دون نقاش يذْكَر. ونجـد عولمـة الخـطّ    ) ل29(
  العربي في:  

  مناطق االستعمال  اللغة   الرقم 
  لغة السونكا    1

  
امبيا+ موريتانيا+ غينيـا  گمالي+ السنغال+ ساحل العاج+ 

  بساو. وفي موريتانيا تسمى (األزيرية).
  امبيا.گالسنغال+   لغة سيرير   2
  الجزائر.  لغة الشّاوية   3
  الجزائر.  لغة القبائل  4
  المغرب.  اللغة الشّلحية  5
  غينيا+ غينيا بيساو+ سيراليون.  لغة الصوصو  6
  الصومال+ أثيوبيا+ كينيا+ جيبوتي.  اللغة الصومالية  7
نهر النّيجر+ مـالي+ النيجـر+ بنـين+ بوركينافاصـو+       لغة الصنغاي  8

  نيجيريا.
  الجزائر.  الميزابيةاللغة   9

الجزائر+ ليبيا+ الصحراء الكبـرى+ النّيجـر+ مـالي+      لغة الطّوارق  10
  بوركينافاصو. 

  امبيا+ الكاميرون+ غينيا.گالسنغال+   اللغة الفوالنية  11
تشاد+ السودان+ نيجيريا+ الكاميرون+ أرتيريـا+ جنـوب     اللغة الكاتورية  12

  ليبيا.
  أوغندا.  اللغة اللوكنرية  13
  لغة قبيلة وادي في تشاد.  لغة مايا  14
امبيــا+ غينيــا+ ســاحل العــاج+ گمــالي+ الســنغال+ لغة ماتدنها غرب   15
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  بوركينافاصو+ سيراليون+ ليبيريا+ غينيا بيساو+ تشاد.  أفريقيا
  مدغشقر.  اللغة المدغشقرية  16
  مصر+ شمال السودان.  اللغة النّوبية  17
  شرق أثيوبيا.  اللغة الحررية  18
  نيجيريا+ تشاد+ الكاميرون+ بوركينا فاصو.  لغة الهوسا  19
  امبيا+ السنغال+ موريتانيا.گ  لغة الولوف  20
  نيجيريا+ بنين+ الطّوغو.  لغة اليوربا  21

: ما يمكن قوله في منظومة الخطاطة العربيـة التـي تبنتهـا الـدول     ـ تعليق
  األفريقية ما يلي:

  إالّ أنّها تعطي صفات خارجية عن نظمها التّركيبية.ـ اللغة أداة 1
ـ إن البالد التي تبنّت اإلسالم تبنّت لغة اإلسالم، وجعلت لغاتها المحلية تكتب 2

  بالعربية طوعاً.
  ـ كان الحرف العربي أكثر استجابة لألصوات المحلية بتكييفات بسيطة.3
المحلية مـن الشّـفاهية ومـن    ـ كان الحرف العربي الخطّ الذي نقل اللغات 4

االندثار وجعلها تنال موقعاً في المكتوب، وليست تابعة لدولة االستعمار، مثلما نجد 
  في اللغة الصومالية/ المازيغيات.

ادت دزاـ اللغات األفريقية التي تخلّت عن الحرف العربي بدعوى العصـرنة  5
احتفظت بلغاتها، وال تقـدمت  تخلّفاً، وانقطعت عن تاريخها وبقيت ممسوخة ال هي 

  بالحرف الالتيني الذي تبنّته بعد ذلك.
ـ هناك صحوات أفريقية معاصرة تدعو إلى العودة لكتابة لغاتهـا بـالحرف   6

  العربي على غرار فعل األجداد.
ـ يجب تسجيل جهود (اإلسيسكو) في مجال وضع برمجيات لكتابة كّل اللغات 7

.ة بالحرف العربياألفريقي  
وفي هذا الوقت الذي حصل فيه الصراع على نيل المقامات، وعودة االستعمار 
الثّقافي نشهد تكالباً على احتواء لغات األفارقة للخطّ الالتيني، إضافة إلـى ظهـور   
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 راع اللغويأفكار كتابتها بالحروف الكريلية والدقنكاري، والتّيفيناغ، كما يحدث الص
ـنغال    في كثير من البالد األفريقيـة: السة بما تركه المستدمر فـي الـبالد التّالي- 

غينيا  –أرتيريا -غينيا –النّيجر -مصر -المغرب -أثيوبيا –مالي –امبياگ -الجزائر
سـاحل   -ليبيريـا  –الصـومال  -بوركينافاصو –موريتانيا -تونس -ليبيا -بيساو
 -أوغنـدا  –الكـاميرون  -تانزانيا -مدغشقر -جيبوتي -جزر القمر –بينين –العاج

. وهكذا ال يزال الصراع قائماً في من يحتـوي  10كينيا -جنوب أفريقيا –سيراليون
هذه اللغات ويوجهها، ويقلعها في مواطنها، وهذا على مسـتوى لغتـين تنافسـان    

ليزية. وهذا الصراع ظاهر بقوة فـي نيجيريـا وبكثافـة    گالعربية: الفرنسية+ اإلن
للغات المحلية ارتقت معظمها بفضل العربية التي أمدتها سكانية مسلمة، ورغم أن ا

. ولم تفلح العربية أن تنـال  11بعديد من األلفاظ والمسكوكات، وجعلتها غنية وظيفية
موقعاً جيداً، "وفي هذا السياق علينا أن نُميز بين ثالث حاالت للعربية كلغة اتّصال 

ربية في شمال أفريقيا؛ حيث توجد أقليـات  وهي حالة العالحالة األولى في أفريقيا. 
الحالـة  سكانية غير عربية في وسط عربي واقعي أوفي فرض سياسي للتّعريـب  

هي حالة العربية كلغة اتّصال في أثيوبيا وإريتريا وتشاد، حيـث تسـتخدم   الثّانيـة  
العربية كلغة تواصل بالرغم من أن العرب كعنصر بشري أقلية سكانية ال تزيد عن 

هي حالة استخدام العربية كهجـين  الحالة الثّالثة العشرة بالمائة في أحسن الحاالت 
لكن العربية الهجين وصـلت إليهـا ألسـباب    لغوي في مناطق ال يسكنها عرب، و

سياسية تاريخية كما هو الحال بالنّسبة إلى التوكو في محيط بحيرة تشادو الكينـوبي  
في كينيا وأوغندا وعربية جوبا جنوبي السودان، عالوة على ذلك تظّل العربية لغة 

ي ألفريقيـا  مصدر افتراض معجمي أو تركيبي في الكثير مخالفات الساحل الشّـرق 
". ومع ما يمكن أن يقال فإن للعربيـة  12ومنطقة ما تحت الصحراء وغرب أفريقيا

  وافتراضـي ل تركيبيمقاماً في عموم أفريقيا مع ما كانت تعرفه من تهجين وتحو
أنماط وما اعتراها من تحوالت، لكن حصل األمر ألن لغة تواصل فيهـا سـمات   
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الطّاغية، وأن قواعدها هـي األكثـر تطبيقـاً، وأن     العربية على أساس أنّها اللغة
  مصطلحاتها هي األبرز في االستعمال.

في أفريقيا في الـزمن  -لقد لعبت العربية ـ اللغة العربية الحاضر المشرق: 4
دورا ال يستهان به من حيث تسجيلها رقمـاً انمازيـاً فـي اسـتعمالها      -الماضي

التّحكّم فيها بالمرجعيـات األصـول التـي كـانوا     ورسميتها، واستطاع األفارقة 
يعتمدونها مراجع من مثل: البخاري ومسلم، وابن المقفع، والجاحظ والجرجـاني  
والفيروزآبادي... ونرى ذات المالمح تتكرر في وقتنا الحاضر بأشـكال مختلفـة   
نرى العربية تعيش االزدهار في غرب أفريقيا، ولها عالمـات التّحسـن ونيـل    

مقامات األخرى، وما نالحظه من تأثير المراكز الثّقافية والمدارس الخصوصـية  ال
والجمعيات المدنية، والقنوات النّاطقة بالعربية... يبشّـر بـأن الحاضـر بالفعـل     

  مشرق، دون الحديث عن قوة:
  االتّحاد العام لمؤسسة دعم اللغة العربية في تشاد.-4/1
عليم العربي واإلسالمي فـي وزارة التّربيـة الوطنيـة    اإلدارة العامة للتّ-4/2

  بجزر القمر.
.. وما دمنا أتينا على نيجيريا.الجمعية األكاديمية للغة العربية وآدابها في  -4/3

ذكر نيجيريا فمن الشّهادات التي أقدمها وأنا أحضر المؤتمر الدولي للغة العربية من 
دبي فحضور أهل نيجيريا في الرتبـة الثّانيـة بعـد    مؤتمره الثّاني إلى الثّامن في 

الجزائر، بمعنى هناك حضور قوي للغة العربية في هذا البلد األفريقـي؛ بمعنـى   
العربية متجددة فيه، فال غرو أن يكون للغة العربية حضور عميق مؤثّر، كيـف ال  

ق بين العرب وإخـوانهم  وهي لغة القرآن، كما أنّها الحاضن التّاريخي الثّقافي الوثي
من سائر القوميات واألعراق "وعلى هذه الخلفية سجل التّاريخ حضـوراً واضـحاً   
وإنجازات ملموسة للغة العربية في مجتمعات أفريقية المختلفة، وظهر ذلـك مـن   
خالل مجموعة من المعالم الحضارية واإلمبراطوريات األفريقية اإلسالمية آثـاره  

الثقافة العربية في بلدان أفريقيا المختلفة، وتعد نيجريات واحدة من  الفاعلة في إحياء
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أبرز المناطق التي شهدت حضوراً ملموساً ومكثفاً للغة العربية والتي تجذّرت فـي  
أرجائها وترعرعت على أراضيها، حتى أصبحت تمثّل عنصراً مهمـاً فـي حيـاة    

ربي قيمة اجتماعية كبيـرة وداللـة   الشّعب النّيجيري المسلم    وأضحت للتّعليم الع
". وال ننسى تلك الجهود المشرقّة التي تقوم بها 13ثقافية عميقّة في الساحة النّيجيرية

اإلسيسكو في كتابة اللغات األفريقية بالحرف العربي وبما صنعته من آالت راقنّـة  
يب بمنطـاق  وامتد هذا إلى وضع أصوات في اللغات األفريقية في محارف الحواس

عربي؛ يستجيب ألصوات اللغات األفريقية المحلية، مع أن العربية في بعض الدول 
تعاني من مضايقات من مثل، نقص الوسائل التّربوية الحديثّة في طرائق تدريسـها  
وغيابها في المواد العلمية، وضعف التّخطيط اللغوي في مؤسسات الكثير من الدول 

ة االهتمام بالسياسة التّربوية، وضعف تواجد العرب في هـذه الـدول   األفريقية، وقلّ
ومزاحمة اللغات الغربية، وما تفرضه العولمة اللغوية التي تدمر كّل اللغات. ومـع  
كّل هذه الهنات ال تزال ذات المنظّمة اإلسالمية (اإلسيسكو) تقوم بمجهـودات فـي   

ية جزر القمر من تجسيد برنامج تعلـيم  صالح العربية على غرار فعلها في جمهور
العربية للقيادات والمسؤولين ورجال الفكر والثّقافة؛ وهذا البرنامج يستفيد منه سنوياً 

مدرسا إضافة إلى القيام بالمحاضرات والـرحالت اللّغويـة إلـى     50ما يزيد عن 
  البالد العربية في كّل سنة. ونضيف:

4/4-ة في القارع العربية، وبدأت تعود إلى أوضاعها القديمة.توس  
  انتماء دول إفريقية إلى جامعة الدول العربية.-4/5
  قوة فاعلة في وجود طلبة البعثات األفريقية في مختلف البالد العربية.-4/6
  فتح قنوات محلية ناطقة بالعربية.-4/7
  ظهور صحف واسعة االنتشار باللغة العربية.-4/8
ة التّعليم العربي في نيجيريا والتّشاد والصـومال وجيبـوتي   تعزيز وظيف-4/9

  والسنغال.
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ظهور أقطاب الطّرائق الصوفية المتمكنين في العربية في أعلى بالغتها -4/10
  مثل علماء التّيجانية بالسنغال.

  جمهرة كبيرة من المنظّمات الداعمة لتعلّم وتعليم العربية في هذه الدول.-4/11
تواجداً علمياً وعملياً لمنظّمة اإلسيسكو التي تجاهد من أجل كتابة لغـات  -4/12

.ة بالحرف العربيالشّعوب األفريقي  
جهوداً معتبرة تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية لبناء مـدارس لتعلـيم   -4/13

  العربية.
ـ جهوداً معتبرة لجمعية الدعوة اإلسـالمية العالميـة+ لجنـة مسـلمي     4/14
قيا+ رابطة العالم اإلسالمي+ صندوق التّضامن اإلسالمي+ منظّمـة المـؤتمر   أفري

اإلسالمي+ الهيأة الخيرية العالمية+ منظّمة الدعوة اإلسالمية السـودانية+ جهـود   
الخيرين+ ... وكلها تدعم وجود العربية وتعميم استعمالها، ودحر الفرنسية في هذه 

ص الباحث عبد العلي الودغيري مالمح العربية المعاصـرة  األفريقية. ويلخّ البلدان
 ة في مناهج التّعليم النّظامية قائالً: "إدخال اللغة العربيول بصورة إجماليفي هذه الد
رسمياً في عدد من دول المنظّمة ابتداء من مرحلة االستقالل كما هو الشّأن في كّل 

  يجر ونيجيريا؛ ويشمل ذلك كّل مراحل التّعليم.من تشاد وغينيا والسنغال ومالي والنّ
تزايد عدد المدارس األهلية الخاصـة التـي يرعاهـا األفـراد والجمعيـات       -

  اإلسالمية، وبعض البعثات التّعليمية العربية واإلسالمية.
تزايد ملحوظ ومتنامٍ ألعداد المدارس القرآنية وانتشارها في كّل المناطق من  -
  القارة، وأقبال أبناء األفارقة بشكل مثير للدهشة.أنحاء 
  دخول التّعليم العربي إلى المرحلة الجامعية في عدد من الدول... -
  للغة العربية والدراسات اإلسالمية... في بينين تم فتح معهد عاٍل -
  في غينيا فتحت شعبة للغة العربية تابعة لجامعة كوناكري... -
  ".   14التي يوجد بها أكبر عدد من الجامعاتفي نيجيريا  -
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وهذه كلّها مؤشّرات جيدة، ولكن هناك مضايقات معاصرة، نجدها تُضايق في 
بعض الدول من الفرنسية وشبه غياب في العلوم "وال شك فإن الحضور الواضـح  

كبير للغة العربية في التّعليم الحكومي لغالبية دول عرب إفريقية يعكس االهتمام ال
الرسمي كما نشـير   مباللغة العربية في هذه الدول؛ سواء على المستوى الشّعبي أ

كذلك للتقدم الواضح الذي أحرزته اللغة العربية في مؤسسات التّعليم الحكومي في 
غرب أفريقيا وخاصة في ضوء التّجربة االستعمارية القاسية التي عاشـتها تلـك   

ن حجر على تعليم العربية وإقصائها وخاصة في مؤسسات المنطقة وما صاحبها م
وهناك تفاوت في التّعليم من بلد آلخر وهنـاك أوضـاع   15التّعليــم الحكومي ."

جنبية. واآلن ماذا يجـب  األرسمية ال الها في اإلدارات تمتفاوتّة من حيث استعماال
 -نحن المجتمعـين هنـا  - علينا فعله لتعميم استعمال العربية؟ وماذا يمكن أن نقدم

  لهذه الشّعوب األفريقية التي تعبد اهللا، وتقدس لغة القرآن؟ وكان علينا اآلتي:
  تقرير المكتسبات واإلقرار بها عن طريق تقييمها واالهتمام بها.-1 
  العمل على أن تناّل العربية الصفة الرسمية في هذه الدول.-2
3-سات تشجيعاً لهم.انتقاء أعضاء في المجامع والمؤس  
  إقامة ندوات مشتركة وملتقيات وأيام دراسية.-4
5- اد+ اليوم العالمية: لغة الضة بالمناسبات القارإقامة ندوات حول اللغة العربي

  للغة العربية.                                                 
  تشجيع المجالت الصادرة بالعربية في هذه القارة. -6
  اإلذاعات والفضائيات النّاطقّة بالعربية. اقتراح فتح-7
تخصيص جوائز خاصة لألفارقة في التّباري ضمن حسن اسـتعمال اللغـة   -8

  العربية.
9- .ة للطالب األفارقّة وتخصيصها في االنغماس اللغويفتح جامعات صيفي  

  دعم للجهود المبذولة من أجل معالجة ضعف البنية للمدارس والجامعات. -10
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ات اللغة العربية علـى مسـتوى القـارة    يمساعدة العلمية في مجال تعليمال-11
  األفريقية جمعاء، وتشجيع االمتداد العربي األفريقي لغوياً.

اقتراح األفكار النّوعية في رفع المضايقات في تعليم العربية وفي التّكـوين  -12
.والبيداغوجي العلمي  

تـدني مسـتوى تعلـيم العربيـة وضـعف      تقديم اقتراحات بديلة لمعالجة -13
  اإلمكانيات العلمية التي تعامل بها العربية.

وكّل هذا يحتاج إلى تقديم أفكار في اإلصالح التّربـوي لمنظومـة تعليميـات    
العربية، والتّشجيع المادي من قبل الدول العربية الغنية لهذه القارة الضعيفة ماديـاً  

ة بشرياً وأفكارـة مـن    والغنيـة والماديا، إضافة إلى بذل مزيد من الجهود العلمي
المجامع والمؤسسات؛ القتراح بدائل تربوية تُعلي من مقام العربية عنـد النّـاطقين   
بغيرها. تعاِل نبدأ، تعاِل نضع بصماتنا استكماالً لفعل السلف الصالح الـذي رسـخ   

، تعاِل نصنع النّجاح عن طريق العمل البنية القاعدية تعاِل نضع أقدامنا في الطّريق
.الجماعي  

يقول الخليل النّحوي  ـ واجبات المؤسسات العربية تجاه العربية في أفريقيا:5
ليس من همنا في هذه الورقة الحديث عن ماضي اللغة العربية والتّغني بأمجادهـا   "

وإنّها لحرية بذلك، غير أن األهم بالنّسبة لنا أن نتملّى واقعها، فننظر في ما يتيحـه  
من فرص سانحة، وما يفتحه، مختمراً بالماضي العريق، من آفاق للمستقبل. ما من 

 أن شكحتّلت ةاللغة العربي غم من كّلاليوم، بالر مة بين لغات مصائبها، مكانة متقد
ننطلق في ذلك من ال نتكئ على محض التّخمين حين نجزم بها، بل  العالم المعاصر

لكنّهـا تتعاضـد فـي     –تتفاوت في متانتها اإلحصائية  – مؤشرات سبعةاستنطاق 
 يبعـد أن تحفـز   اإلفصاح عن مكانة سامقة للسان العربي في العالم المعاصـر ال 

حركته الستعادة مكانة أسمى كانت له في الماضي الغابر. وتـتلخّص المؤشّـرات   
مؤشر و، العالمي ستوريوالوضع الد ،ةالمكانة الوجدانيالتي نريد أن نستنطقها في 

الحضور في مدى (عدد الدول) و طاق الجغرافياطقين جملة والنّاألم وعدد النّ ةاللغ
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اإلعالم السمعي ة والمكتوب والمرئيـة نترنـت اإلعلى الشّابكة (و عام16) بخاص". 
وهكذا نريد تقديم أفكار وآليات جديدة تخرجنا عن االتّكاء علـى الماضـي، فمـاذا    
يمكن أن يقدم للعربية خارج مواطنها، وبخاصة في أفريقيا لتعـود إلـى ماضـيها    

المسألة اللغوية أصـحاب   ومن خالل هذا المحفل أرى أن يتولّىالمشرق أو تزيد. 
العقول النّيرة، واآلراء الراجحة واألفكار النّاضجة. وكان علينا التّخطـيط لكيفيـة   

ال غنى عـن  النّهوض بالعربية في أفريقيا لتكون نصرا وانتصارا لكالم اهللا. ولهذا 
العربيالمـدني  ة التي نتعلّمها في مدارسنا في بنـاء الدولـة والمجتمـع    ة المعياري
كيكـة  اللغةَ الروال يجب أن نرجع إلى ، وال بديل منها. العربي -واصل العربيوالتّ

. وال بد من تجاوز اللهجات مـع انتشـار   اسع عشر وما قبلهلمخطوطات القرن التّ
األفارقة يشتكون من هذا ويسعون إلى نشـدان الفصـحى التـي    لندرك أن  التّعليم

وتجعلهم يفهمون دينهم. ال بد من كسر الهوة بين العـرب   تُقربهم منّا وتربطنا بهم،
واألفارقة، وسد كّل الذرائع التي تؤدي إلى البديل األجنبي أو التّشاؤم من العربيـة  
بوجه نقيصة أو لهجة محلية أو سوء تعبير. وثمة مجال آخر وهو السير بالعربيـة  

التّفاعل مـع التّقنيـات. والعربيـة     إلى مجال الرقمنة وحوسبتها لتكون قادرة على
المعيارية وحدها كفيلة بالنّجاح ورفع التّحدي وكسب األجنبي. قـد كانـت لسـان    
العرب في أصقاع المعمورة، وتفاعلت مع كّل اللغات وبزتها وكانت لها المعادلـة  

ـ بشأنها؟ لالعالمية والعلمية. وأما اآلن فقد تغيرت األمور، وال بد أن نقلق  ي كن يقين
الكبير أن هؤالء األفارقة سوف يقدمون لها ما يجب أن يكون، وهذا مـا يجعلنـي   

ومع ذلك أرى ضرورة بعث الثّقـة بـين    في أفريقيا ةال خوف على العربيأقول: 
العرب واألفارقة؛ بتقريب وجهات النّظر عن طريق الحوار، ثـم الحـوار، وزرع   

تعليم العربية، ومضاعفة الجهود مـن أجـل   الثّقة ليسهل التّواصل، ورفع مستوى 
تجسيد المواطنة اللّغوية، حيث اللّغة األم والتّماهي في العربية، والقيام بالمواجهـة  
الفعالة ضد التّيارات األجنبية ومواصلة الجهود لرفع مكانة العربية، وإعالء شـأنها  

ف تُثمر عن خُطط مرجعية السياسي واالجتماعي. ونروم أن أمثال هذه اللقاءات سو
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ومستقبلية يقع االتّفاق حول أبعاد التّعامل للتّكامل، أبعـاد تضـع االهتمـام باللّغـة     
  العربية في أفريقيا ضمن األولويات.  

يبدو لي بأن اإلسالم كان اختيارهم االسـتراتيجي   ـ ماذا ينتظر منّا األفارقة؟6
واصطحب معه لغة اإلسالم فأصبحت شبه إلزامية لفهمه فهماً صحيحاً بدل التّرجمة 
التي ال تفي بالغرض مهما كانت. كثير من البالد األفريقية تعوربت في سوقها وفي 

ون في هذه الظّروف قضاء مصالحها، والعربية جزء من ثقافتهم اليومية، وهم يطلب
المعولمة مزيداً من عقد النّدوات لتدريبهم في النّطق الصحيح للعربية، مع تصـميم  
المناهج التّدريسية الحديثة التي تجعلهم يعيشون الغمر اللغوي العربي في التّواصـل  
عامة. وكان علينا تزويدهم بالكتب العربية من قبل المجامع والمؤسسات والجامعات 

  يعيشوا الواقع اللغوي المعاصر فيحتاجون منّا:ل
 إدماجهم في عضوية المجامع والمؤسسات العربية؛ -
 دعوتهم لحضور أمثال هذه الفعاليات؛ -
 اإلغداق على علمائهم وتكريمهم ليزيدوا في اإلنتاج؛ -
طبع الكتب والدراسات اللغوية الجديدة الخاصة بتعليم العربيـة لألفارقـة    -

 ى اللغات األم؛باالعتماد عل
تبنّي مشاريع عربية أفريقية في مجال القواميس/ المعاجم/ األدلّـة/ لغـة    -

 المحادثة؛
 ترجمة معاني القرآن إلى لغاتهم األم؛ -
مساعدتهم على االحتفاء بالمناسبات اللغوية العربية والعالمية مـن مثـل:    -

العيش معاً بسالم+ التّنـوع   اليوم العربي للغة الضاد+ اليوم العالمي للغة العربية+
 الثّقافي؛
تكريم علماء أفريقيا بإسداء أوسمة استحقاقية نظير جهودهم فـي خدمـة    -

  العربية خارج مواطنها.  
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بحمل هذه األمانة، وهو يقوم مجمع اللغة العربية بالشّارقة ومع ذلك أقترح أن 
ي نشـر العربيـة فـي    يستطيع أن يتحملها ومؤهل عملياً ومادياً لمواصلة جهوده ف

أفريقيا، وكانت هذه هي البداية، والطّريق تصنعه األقدام؛ على أن يحـدد خريطـة   
طريق لهذا األمر، بشرط أن يعضد بأفكار المجمعيين وأعضاء المؤسسات الملحقـة  
باتّحاد المجامع لتحقيق تواجد العربية التّربوي في المقام األول في أفريقيـا، وهـذا   

  قترحات التّالية:وفق الم
ـ اقتراح برامج تعليمية للمعلّمين بمناهج حديثة تشمل التّـدريبات التّربويـة   1

  الالّزمة للمعلّمين.
صياغة برامج تربوية للمتعلّمين تثير اهتمامات المتعلّم، وتجعل منه عضـواُ  -2

     االً يتجاوب مع البيئة من حوله، ومع الظّـواهر المختلفـة التـي تدفعـه لحـبفع 
  االستطالع واالستكشاف، ومحاولة إيجاد الحلول للمشكالت المختلفة.

أهميتهـا  بتوفير المعاجم اللّغوية المناسبة لمسـتويات الطّـالب، وتعـريفهم    -3
ووظائفها وخصائصها وطرائق استعمالها. ويجب أن تكون هـذه المعـاجم سـهلة    

مفردات اللّغوية بحسب ومبسطة، ويستحسن أن تكون من المعاجم التي تصف فيها ال
ترتيب الحروف الهجائية في اللّغة. ليتمكّن التّلميذ من الرجـوع إليهـا واالسـتفادة    

  منها، والتّعرف على جميع المختصرات والرموز والمصطلحات المستخدمة فيها.
4-   العمل على توفير وسائل التّعليم الحديثة في المدارس كـالتّلفزيون التّعليمـي

في مقدمة الوسائل التي تشترك في تجسيد اللّغة وتقريبهـا وإيصـالها أو   الذي كان 
نقلها عن طريق الحواس المتعددة بشـرط أن تتـوافر المـادة التّعليميـة النّافعـة      
والتّخطيط السليم في العرض والتّوجيه السديد في االستخدام؛ لـئال تتحـول هـذه    

  ضية الوقت.اإلثارات إلى وسيلة ترفيه بحتة وأدوات لتم
االعتماد في تعليم العربية على الممارسة والمحاكاة واإلكثار مـن التّـدريب   -5

الذي يساعد التّالميذ على اكتساب المهارة اللّغوية، واستعمال اللّغة استعماال صحيحا 
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بغير تكلّف، وبدون االلتجاء إلى القواعد الجامدة والعبارات االصـطالحية. وذلـك   
  التّالميذ على المسرحيات وحلقات الحوار والنّقاش. مثل تدريب

ضبط بعض الكتب المدرسية أو معظمها؛ ألن ذلك يسـاعد التّالميـذ علـى    -6
  على حب القراءة واالطالع. مالنّطق الصحيح السليم وال شك أن هذا يشجعه

الطّالـب   ات عند تعليميانالتّجنّب التّام الستعمال االستعارات والمجازات والك-9
  المبتدئ إالّ للضرورة الالّزمة.

إعطاء الفرص للمعلّم األفريقي بالسفر إلـى البلـدان العربيـة لممارسـة     -10
التّدريبات وتحسين مستواه العلمي ليتأهل في ميدان عمله؛ فالمعلّم المؤهـل أكثـر   

  قدرة من غيره.
كثيراً على توفير الجو التّمويل الكامل والكافي من قبل المجمع مما يساعد -11

  ."17المالئم والبيئة الصالحة للمدرس والتّلميذ معا
أيها الجمع الكريم، ال يجب السكوت عن ضعفنا، وال بد مـن جلـد    ـ الخاتمة:

اقتـراح  و ،وصـيات لتّاإلقاء بالتبعة على الغرب واالستعمار، وسـرد  الذّات، بدل 
في كّل اللقاءات. إن العربية توزع دمها بين العرب الذي أفرطوا فيهـا   قتراحاتاال

ولم يحافظوا عليها في بالدهم، بله الحديثَ عن خارج مواطنهم. إن العربية تنتحـر  
دولـة  ) 53(، من بين ثالث وخمسـين  دولةً) 43(وأربعين  ثالثاًفي أفريقيا؛ فنرى 

ة؛ حيث اختارت اثنتـان وعشـرون   لغات رسمية كة تستخدم اللغات األوروپيفريقيأ
) 19(بينما توجد تسـع عشـرة    ،ة لهاة لغة رسمية اللغة الفرنسيفريقيأدولة ) 22(

) 5(ة لها، في حين اعتمدت خمـس  ة لغة رسمية تستخدم اللغة اإلنگليزيفريقيأدولة 
تهـا دولـة   ة فقد أقرة لها، أما اللغة اإلسپانية لغة رسميفريقية اللغة البرتغاليأدول 

ول ةواحدة لغة رسميفريقيا كلغة رسمية أولـى، أو  أاختارت لغة . وهناك بعض الد
ثانيليس باألمر المدهش إذا علمنا بأنّنا لـم   ة.ة إلى جانب إحدى هذه اللغات العالمي

نحافظ على فعل األجداد رغم أن الوضع الحالي تحسن منذ خروج المستدمر مـن  
فـي بعـض    بعض عافيتهـا ، ورغم اإلقرار بأن العربية بدأت تستعيد ياقارة أفريق
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البالد، وهي مرشّحة لنيل مقامات أحسن إذا وقع رفْع مضـايقاتها المتمثّلـة فـي:    
والعالمي ـة ، وضعف الحضور المحليتهميشـها فـي   ، ومزاحمة اللَّهجات القُطري

التَّعليم الجامعي وفقرهـا  الجيل الجديد عن تعلُّمهاعزوف ، وعالج والبحث العلمي ،
الواضح في المعلوماتية. وهذا كلّه يستدعي البحث في فرص وإجراءات لنجاحـات  
مستقبلية بأن يكون للعربية موقع بين لغات العلم، وتقوم بوظائفها في جميع فـروع  

  المعرفة، والعمل الجاد لعولمة الحرف العربي في لغات القارة األفريقية.  
هناك واقع مؤسف يحتاج إلى عالج، وهناك واقع مغدق مرصـود، وأمـل    ذاًإ

مشرق منشود، علينا االستثمار في الواقع المأمول، وهو واقع يحتاج إلـى تجديـد   
ومرافقة، هناك جهود وطنية أفريقية علينا تثمينَها والبناء عليها من أجل غد جيـد.  

االستثمار في هذه البالد لغوياً ومادياً، وحمـل  ولتكن لنا خريطة فعل األجداد؛ وهي 
راية المزيد على فعل السلف الصالح عن طريق العمل على التّفقّه بالمنْعة للوصول 
إلى درجة االجتهاد؛ بتكوين شخصيات تفتخر بتراثها، وتُخلص في إسالمها وللغـة  

    هو واجب"."ما ال يفهم به الواجب فاإلسالم؛ تطبيقاً لمبدأ السلف 
علينا أن ندرك بأن لـبالد المغـارب دوراً كبيـراً ومهمـاً فـي      ـ اقتراحات: 

االنصهار الحضاري واالمتزاج الثّقافي في أفريقيا، وأن دول جنوب الصحراء تمثّل 
 ة التّواصل العربيوهذا ما يؤكّد ضرورة تقوي  اً للعالم العربيهممقاً استراتيجياً مع

ة فيها. ومن هنـا أقتـرح   األفريقيوتمكين العربي ،ة على المستوى الثّقافي؛ وبخاص
  اآلتي:
فريقيـا فـي صـورتها الكليـة     أتقديم العربية إلى ـ مرة أخرى، ال بد من 1

المستوعبة للوعاء الحضاري  واالستثمار الحقيقي   قمـيفي وسائل التَّواصـل الر 
  المعاصر.  

منظّمة عربية تهتم بمظاهر االستعراب، وتعتني بقضايا ـ الدعوة إلى تأسيس 2
  العربية في كّل العالم وبخاصة أفريقيا، ويكون لها فـروع فـي القـارة األفريقيـة    

  إلعادة ربط التّواصل العربي األفريقي واالهتمام بالتّنمية البشرية.
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ير العربيـة  ـ مزيد من االنفتاح على هؤالء األفارقة، فلهم إسهامات في تطو3
بل هم من حماتها وننظر إلى ما تركه السلف للخلف من اإلنتاجات القيمـة التـي   
يشار إليها بالبنان من العلوم والفنّون العربية والمستقبل اليزال باهرا للّغة العربيـة  

  من ناحية امتالك استعمالها بجدارة والتّأليف فيها وبها.
ي تعود بالنّفع علـى اللّغـة العربيـة؛ كإنشـاء     ـ دعم المشاريع األفريقية الت4
ت والمنشورات والصحف والفضائيات الموضوعاتية التي تعمل على نشـر  المجالّ

  العربية وثقافتها.
حسن توظيف الفُرص التي يتيحها عصر العولَمة من تكثيف في ـ العمل على 5

علومـات، وشـيوع   التَّواصل واألخذ والعطاء بين الثَّقافات، وسرعة في نشـر الم 
  ة.كنولوجيالوسائل التّ

ـ دعم اللُّغات اإلفريقيـ 6 ة، كالسة، والهوسـا  ة الكبرى القريبة من العربيواحلي
  والصومالية.
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) إلذاعـة القـرآن   29بمناسبة إحياء الذّكرى التّاسعة والعشـرين (  يباجة:دالـ 
الكريم، يتشرف المجلس األعلى للغة العربية أن يتلقّى الدعوة لحضور النّدوة حول 

بالعقـل نهتـدي   الحوار وأهميته في تحصين المجتمع من الفتن واالنقسام، بشعار (
 العامـةَ  ألصحاب الدعوة وأخص المديرةَ األفضاَل ُأعيد ،). وعليهوبالحوار نرتقي
ة، على هذا التّكريم الذي أتيحت فيه للمجلس األعلى تقـديم كلمـة   لإلذاعة الجزائري

بر والكـالم  كثيراً من الح مقتضبة حول النّدوة في موضوع الساعة. موضوع أساَل
وهذا د بهـا بالد عبة التي تمرته في هذه المرحلة الصنـا؛ مرحلـة   اللة على أهمي

يمقراطيس عليه دولةُ المخاض الدسات مقامهـا  نيل دولةُ الحقّ، و الذي تتأسالمؤس
غيـة  ب ؛الجزائـري  طالب بها المجتمعالحريات بصورة طبيعية. وكلّها غايات يفي 

بنى علـى  للوصول إلى بناء دولة الحضارة التي تُ ؛رسم معالم الحاضر والمستقبل
  ومن خالل هذا أمفصل تدخّلي في النّقاط التّالية:بة بالحقوق. الواجبات قبل المطال

وتعزيز االعتـدال   ،يهدف إلى: "توحيد المواقفإن الحوار  لماذا الحوار؟ـ 1
والقضاء على التّ ،زاعوإزالة أسباب النّ ،ةوالوسطيوبالتّالي فطر "...عوة   فإنالـد

ماسـك  وتحقيـق التّ  ،ةإلنعاش األمل في استعادة القو اً جديدةل روحتمثّإلى الحوار 
وتنمية الرتحقيقاً للتّضامن والتّكامل وتوظيفاً للقـدرات والطّاقـات    ؛التوابط والص
وبدون الحـوار   ...لخدمة مصالح الشّعوب وتعزيز أمن وسالمة األوطان ؛الضخمة

غرق سـفينتُنا، وبـدون   تبقى صفوفُنا شَذَر مذَر، واألزمات ستعصف بنا جميعاً وت
لـى  تدهوراً  وستقضـي ع ة األوضاع االقتصاديالحوار ال تتوحد المواقف، وتزداد 

إلـى  وإلى التّصالح مع النّفس ألمتنا. إن الحوار دعوة للسلم، وفرص العيش الهانئ 

                                                           

وبالحوار نرتقي) في اإلذاعة  ،دوة الوطنية حول (بالعقل نهتديـ تدخّل رئيس المجلس في النّ ♥
 م.2019سبتمبر  2هـ/  1441محرم  3بتاريخ:  )عيسى مسعودي(ادي الثّقافي الوطنية، النّ
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أحـوج  ق. ومـا  إلى العودة إلى العقل والحكمة والمنطواستشراف المستقبل األبعد، 
ينتصـرون  للتّحاور البيني، والعمل بهمة الكبار، وهـم الـذين    مد اليدالجميع إلى 
ويتعالون ويسمن إلى األعلى من أجل شُوالحـوار  سـتقبل أوطـانهم  عوبهم وم إن .

واختيـار   ،د اآلراءه يقود إلى تعدحيث إنّ ؛الة بين الفرد والمجتمعصال فعوسيلة اتّ
الرأي األصح بين الجميع منها، فالحوار في أساسه مطلب إنساني ،فهو يساعد الفرد 

؛تهعلى تحقيق استقاللي له رأياً بأن يخص تلك القضيحاور فيهاالتّ ة التي يتم  .  
ـ ؟ عندما ـ متى تكون حواراتُنا ناجحة2ً وأن يكـون   ،ليمةنلتزم بقواعدها الس

حول الموضوع ا ودرايةٌ معرفةٌ لدى الفردحاور فيهالتّ لذي يتم، ة وندرك مدى أهمي
، ويكـون فـي موقعـه الخـاص     هذا الحوار وانعكاسه على ذواتنا وعلى اآلخرين

، وعلى نقـل  ة جداً في الحصول على المعرفةمهمفهي لغة الحوار وأما . بالحوار
مع الحقيقة، وقبول رجع الصدى. تكون حواراتنا ناجحة عندما نغرسها داخل بيوتنا 

عبير عـن  على التّ والقدرةَ ،على إدارة الحوارات والقدرةَ قةَهم الثّحتى نكسب ؛أبنائنا
علـى  منطويـاً  فل عن منازلنا حتى ال ينشأ الطّالحوار مشاعرهم وعدم غياب لغة 

مـن بـاب    ظر األخـرى إالّ نفسه ويحب العزلة أو ال يستطيع أن يتقبل وجهة النّ
وهو األداة رفين، أجدى وأنفع لكال الطّ تائجالنّكانت  . وكلّما كان الحوار هادفاًالعنف

  الواجبة لمعالجة مشاكلنا.  
: ال شك أن العقل ميزة اإلنسان، وبه يكون مخيـراً  مقام العقل في الحوار ـ3

في كثير من الحدود التي تخصه، فمناطُ العقِل يلغي الوصايةَ إالّ ما هو بينه وبـين  
على رجحان العقل الذي يدبر أمور الدنيا، فقامت على ضوء  اهللا، وكّل ذلك يتأسس

مواثيق الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية، وفيها ع بتتمتّ مجتمعاتٌذلك دوٌل و
وهذا جاء عن طريق (حوار العقل) وهو الذي أدى بتلك  .ةساواسان والمنحقوق اإل

الشّعوب إلى ضفّة األمان، وشاطئ السعادة، وهل يمكـن أن يتحقّـق ذلـك فـي     
، وأطرح هذا من باب نافذة األمل في التّغيير ستحيالًأعتقد أن ذلك ليس ممجتمعنا؟ 

ص، وال شـك أن  لألحسن إذا أنزلنا العقَل مكانَه. نُنزل العقَل بالصـدق واإلخـال  
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الصدق باب قبول اآلخر، ومهما وقع االختالف في المحتـوى/ المبنـى ال يكـون    
  االختالف في الهدف والغاية/ المعنى، فاالختالف محمود والخالف مذموم.   

4 :الحوارـ الحوار الوطني إسـلوك   من المتّفق عليه أن نسـاني  حضـاري 
، وهذا مـن الطّبيعـي   طيافهمأتالف واصل بين البشر على اخوجسر من جسور التّ

الجزائر عميق ومتجدر في التّاريخ، وهو الذي عرف تالحـم  رث والطّبعي. وإن إ
ـ البربر بالعرب، وانصهروا كتلةً واحدةً حتى أصـبحوا إرثـاً    للمجتمـع   اًتاريخي

"بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقى، وباإلسـالم  لجزائري، ووصفناها ذات خطاب ا
واصل بيننا التّ نا وجسورة وتماسكُنا الوطنيلطالما كانت لحمتُ" وشكّل العروةَ الوثقىنُ
ولذلك فـالحوار   ،ت عبر تاريخناالمنعطفات الحرجة التي مرفي  ما نفاخر به عزأ

ـ إو ،عالجة مشكالتناالة لمنا الفعوال شيء غيره هو وسيلتُ وازن عادة االستقرار والتّ
السمو والنّ ياسيبها وإنّي أؤكّد من هذا الموقع أنّه ال لغة أخرى نُواجه  .االقتصادي
، حوار يضع الجزائـر ومسـتقبل   اءالبنّ الحوار الوطني يات الماثلة سوى لغةحدالتّ

وال أعني مـن الحـوار    .ةخصية والشّالمصالح واالعتبارات اآلني كّلأبنائها فوق 
المس االحتياجـات  يجماعي  عمل وطنيما هو شعارات نُرددها على المأل؛ بقدر 

الرئيسة للوطن والممام التّأودون هوادة  ،د وصالبةواطن ويقف بتجريات التـي  حد
هـا فـي هـذه    كثرأوما  ،واالجتماعي واالقتصادي ياسيوالس منيحيط بواقعنا األتُ

سـاءة  البعيد عـن اإل حوار يكون في إطار من االحترام المتبادل  !المرحلة الحرجة
أو التّخوين باختالف اآلراء، ويكون بالتّمحيص مم شكيك في الذّوالتّ ،اسلكرامات النّ

والرد بالحجة، وبمقولة (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب) 
عـن المصـالح   المهم أن نسمع بعضنا البعض، ونجلس إلى طاولة الحوار، بعيدين 

ة نتوافـق عليهـا   وطنيرزنامة دف المنشود من خالل الى اله، وسنصل ةخصيالشّ
  .كبرالفائز األ جزائرلتكون ال
من األهمية بمكان أن تكون لنـا مرجعيـات   ـ الحوار الوطنّي والدستور: 5

نحتكم إليها، وهي خريطة طريق مفصلية في ما فيـه خـالف، أو فـي األسـئلة     
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المحرِجة التي لها تباين في الحلول  ولذا يتطلّب المقام مرجعيةَ أركانِ المؤسسـات  
 ال غبار ة حقّوالحريالوطنية، ومنها مرجعيةُ الدستور؛ ألن الممارسة الديمقراطية 

 خرين في ذلـك اآل ة واحترام حقّستوريطار القواعد الدإفي أن تكون بولكن  ،عليه
 سات. وإنبنصوص المؤسالمشاركة السياسية من الفضائل التي طبع عليها المجتمع 

 ـ  ترول؛فثروتنا ال تكمن في الپ، منذ القدمالجزائري بقدر ما تتجس صـيد  د فـي الر
الثّ الوطنيسالفنا الذين تعلّأل ريـ راحم والتّوالتّ منا منهم الود ة كافل والوحدة الوطني

��m��q��p��o��n���m��l���k��j��iللبلد بنظام (ثاجمعيـث) والوالء 

��t��s��rl  ـخ    الّشورىـة، وترسدت صورة األغلبيوعلى ضوء ذلك تجس
ال بد مـن التّركيـز    األمن واالستقرار، ونالت المصلحة الوطنية المقام العلي. وهنا

وما أكثرها؛ فهناك توافـق  ة في المجتمع على نقاط ومكامن القو الجزائري وطنـي 
ـ والقضايا الم ،ةولويات الوطنيحول األمرجعية الثّوابت الوطنية، وتوافق على  ة لح

، وهذا ما مامناأحديات الماثلة نجازها لمستوى التّإعلى  ن يرتقي العمُلأالتي ينبغي 
بترجيح الشّرعية الدستورية، وبمرافقة الحراك الشّعبي لتحقيق  قيادات الدولةتؤكّده 

. انتخاب رئيس الجمهورية أولويـة األولويـات  ودولة العدالة في أعلى صورها، 
ـ ظر في بعض القضـايا الثّ وماعدا ذلك من نقاط االختالف ووجهات النّ انوي ة يـتم 

طُر المرجعية ودون ضرر وال ضرار. ونشـيد  وابط واُألوفق الضحاور بشأنها التّ
ساطة والحوار الوطنيعلى تنظيمهم  بهيأة أعضاء الوهذا الحوار الوطني الحيوي 

في وقت عصيب نُ والمهمـ    ،يات كبيـرة واجه فيه تحد احة واضـطرابات فـي الس
نا ع ثمناً باهظاً يجرف ركيز حتى ال ندفوالتّ، والذي يتطلّب منّا اليقظة ياسيةالسبلـد 

مق الفوضىالى ع.  
نا حـدتُ هذه المنطلقـات هـو و  إن أول  ـ بالعقل نهتدي، وبالحوار نرتقي:6
ةُالوطني ن نحافظ أوعلينا  ،مان ألمن واستقرار الوطن والمواطنام األالتي هي صم

 بناء ولـيس هـدماً   من الحوار وسيلةَ جعَلنت وشتّرقة والتّالفُأشكال  عليها من كّل
مظاهر التّ ى عن كّلَأنْونَ ،بحوارنا الكرامات ونصونب والتّعصة التي كتالت الفئوي
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بالعقل نعمل على إنجاح الحوار الذي يجمـع جميـع    .العليا بمصالح الوطن تضر
قـة التـي   قناع هو الثّهذا اإلاألطياف واألطراف المقتنعة بالحوار، وأبرز ما يعزز 

الفاصـلة  مساحات ، وذلك ما يعمل على تضييق اللة بين الجميعتبادتكون من أيجب 
، وبـذلك نرتقـي فـي    تحاورةشتركة بين األطراف الممبالعمل على إيجاد قواسم 

تأسيس أرضية صالحة للحوار. وعلى الطّبقة المثقّفة أن ترمي بثقلها في هذا الفعـل  
ال المنيـف، وأن تكـون هنـاك ثوابـتُ     الذي تسمح لنفسها بالنّقد البنّاء المضيف 

ومرجعياتٌ يقع عليها الحوار بكّل الفعل السياسي. ومتى ارتقـى الحـوار وكـان    
إيجابياً، فال غالب وال مغلوب، فالغالب هو المنطق الذي يجمع العقل الراقـي مـن   
أجل إصالح الوضع المسدود، واستشراف مستقبل منشود. وهكذا نريد شـبيبتنا أن  

م وطنها بتصرف القُدوة، ونريدهم مرجعية مثلى. وإنّه ليس عيبـاً أن تتكسـر   تخد
وطنية يرضى بها الجميع، ليس ة ن تكون هناك مصلحة سياسيالالءات، ليس عيباً أ

 ثقافـة فـن  عيباً أن نتنازَل من أجل الوطن، ليس عيباً أن نُطالب بضرورة صيانة 
وار األفكار؛ لبلورة مشروع وطني للتصـدي  ، ليس عيباً أن نهتدي إلى حاالختالف

للفتن بشتّى أنواعها، ليس عيباً أن نجمع بين العقـل والحـوار لتنميـة مسـتديمة     
صـالح  كمشروع وطني أول، ليس عيباً أن نلتقي على طاولة الحـوار لمناقشـة إ  

ار ثم ا، ليس عيباً تأكيد حماية االستقرار واالستقرزالة الغمامة عن عيوننإو ،الواقع
عادة األمـور الـى   إجاه باتّاالستقرار، وتكريس مرجعية الدستور، وسيادة القانون؛ 

ليس عيباً إخواني أن نبادر إلى عقد أمثال هذه اللقـاءات؛ فهـي   حيحنصابها الص ،
  بالعقل نهتدي، وبالحوار نرتقي).  مناط تحقيق شعار النّدوة (
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إنّه اليوم العالمي لمحو األمية، ومن خالله أزجـي خـالص    ـ مناسبة الحدث:
الشّكر واإلكبار لكّل من يناضل من أجل محو أميته، ولكّل من يدرك أن التّعليم من 

) 8المهد إلى اللحد واهب، ومع المحبرة إلى المقبرة واجب. في هذا اليوم الثّـامن ( 
كار خدمة الشّأن العام يسراً وفي االهتمـام  من سبتمبر من كّل سنة؛ تَتَداعى إلينا أف

 ابذوي الحاجات أمراً، ومنها تشفير الحروف عمراً. وهاكم الكثير من هؤالء منحو
حياة أخرى، وشملتهم التّغطية مثلى، وأصبحوا أعضاء في المجتمع سعدى. في هذا 

) عائشـة بـاركي  اليوم إخواني؛ نستذكر الفعل النّبيل؛ الذي قامت به المرحومـة ( 
) التي نالت اإلشعاع الوطني واستجاب لها المعنيـون؛ برفـع   اقرأبتأسيس جمعية (

  طوا المحافظ قاصدين االندماج الجمعـين والجهل والبداوة والعزلة؛ ليتأبي الستحد
  في سلوك محو األمية الذّاتية.  

ر ما نقول كلمات في أيها الحضور، ما جئنا لتقديم التّعازي لعائلة المرحومة، بقد
وما أكبرنا أن نرد األفعاَل  !حقّ رد األفضاِل لذويها، وما أعظمنا أن نحتفي بعلمائنا

ولقد كتب اُهللا على نفسه الخلود وما نحـن إالّ   !وما أجلَّنا إذا خلّدنا كبارنا !لزعمائنا
بديلة عـن األلـم   من الموؤود. وتُجبرني المناسبةُ بتقديم كلمة خاصة   فهي تعزية 

جئـتُ اليـوم أغنيـك     عائشة باركيوُأعمُل فيها جرس األدب، قريبة من األرب. 
وغناء اليوم ُأرثيك، وصفْتُها ذاتَ مرة، وهي في كامل مهمتها قدوةٌ، تقود جمعيتهـا  

ـ  تْ بالقوة فقلت: أيتها الرجلةُ الفَحلةُ، فأنت مثل تلك الملكة العربية األصيلة؛ التي قال
تحافظ عليها مثل الرجال، فمقامك عنـدي  لزوجها يوم أضاع فردوس األندلس "لم 

من جنس هذه المرأة  وعائشة باركي". هي امرأةٌ عربيةٌ بألف رجل، رخيص المنال

                                                           

♥
 

ـ   AZ) سبتمبر من كّل سنة. فندق 8ألقيت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية. الثّامن ( ـ
   .2019سبتمبر  8بزرالدة في 
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الرجل، لبؤةٌ فحلةٌ، نشهد لها بعمق األفكار، وقيامها بأعمال األخيار، وفـي الشّـأن   
  ار واإلكبار.      العام كان لها مقام الكب
بالعينِ يبدأ اسـمك، وهـو العبـد والعـين وعـم       عائشة،يا  ـ عائشة الخَير:

فعشْت ما عشـت، وفـي    !وعبس... أسماء اهللا الحسنى وصوره، فنعم العين اسمك
لَقَبِك الكاف، وهو منتهى الكفاية، فمن العين يفتتح بكفى عيشاً، وكّل نفـس ذائقـةُ   

أنت منهم، وما نريد منك الرحيـَل وننتظـر    عائشةالموت. رحَل الذين نُحبهم، ويا
اك منك استكماَل السبيل. لكنّك رحلت دون استئذان، وأزفّ التّرحاُل بالبيـان، ونـر  

ال نُنعيك اليوم ألنّك رحلـت   عائشةأطلقت لرِجلك العنان، فبخٍ بخٍ سبيُل الجِنان. يا 
لكنّنا نُلجم شكوانا بتعزية الجرح على الهجران، ومن يقـوم بسـد المكـان بعـدك     
بالعمران، ومن يقوم مقامك، ومن يمأل فراغَك، ولكنّك أنت حيـة بأفكـارك وبمـا    

  فجمعية (اقرأ) إحدى عالماتك.   تركته من بصماتك،
تقول الحكمةُ من مآثر العظماء أنّهـم يتركـون أفكـار     ـ العظماء ال يموتون:

من  باركيالتّغيير، أو بصمات التّأثير، أو تأسيسهم لجمعيات التّنوير، فأين مقامك يا 
عاملـةً دون   ثّالثي التّدوير. فحيثُ حلّلتُه وجدتُ لك مقامـات اإلحسـان، وكُنْتهـا   

أنا ال أبكيك، فالبكـاء للضـعفاء، فأنـت     عائشةُرجحان، وأبدعت دون هوان. ويا 
 جسراً يكفيك جسر يدات ما جئتُ ألبكيك، فقد أقمتراء. ويا أجمل السالكبيرةُ بال م
محو األمية للصغار، وجسر التّحدي للكبار. فقد رفعت ثقَل محوِ األمية عن شريحة 

األمة  وفتحت المدارس في كّل قمة، ووصل مشروعك إلى الهمة. فأصبح من هذه 
مطلب العامة والخاصة، وتركت الصدقةَ الجاريةَ، فأنت اآلن بيننا حيةٌ. وشـهادتي  
على ثمرات الجمعية، نساء كبيراتٌ يحملن المحافظ بالهمة نساء متوسطاتٌ يقصدن 

  م لهن مسح األمية، رجاٌل أقـروا بمـا قدمتـه الجمعيـة    المدارس بالقوة، شاباتٌ ت
لشرائح كادت تموت في الجهل والغُمة. وهل العظماء فعـالً ال يموتـون؟ تمـوتُ    
أجسادهم وتصبح رمساً، وتبقى أفكارهم غمساً، وتؤوُل لهم األحداث وسماً. بالفعـل  

هم تدّل على بصال يموتون، وتبقى معالم ظماءهم عالمةَ خلودهم.     العماتهم، وآثار  
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الزميلةُ الصديقةُ، لقد وفَّينـا عهـدك    عيوشيا  ـ عائشةُ وجائزةُ محو األمية:
باألمانة، وجْئنا اليوم لتوزيع جائزة محوِ األمية بالمهابة، وقد كنت العام الماضـي  
معنا رِدياً، وافتقدناك السنة ندياً. جائزةُ محو األمية من أفكارك النّيرة، وهـي مـن   

ذات المنـوال، وهـي    على سلوك Ooredooمحامدك الخيرية، وستبقى أوريدو/ 
تحرص على أالّ يؤوَل للزوال، ما دام المدير العملياتي رمضـان، يـدير الجـائزة    
باستحسان، ويذكُرك دون نكران، فنشهد له بالبرهان، على أنّـه يواصـل الـدرب    

، يا أختنا عائشـة أنت ممن نُجلّهم، رحماك يا  عائشةَبأمان. رحَل الذين نُحبهم، ويا 
بة، فنحن ال نسأل رد القضاء واألمر بيد اهللا قضاء، وال نملـك إالّ الرحمـةَ   يا واه

على روحك، وأن تُضفَى عليك شآبيب نعمائك. والحمد هللا في البدء، والحمد هللا في 
  .  البقرة ������m��h�����g�������f����e��d�����c��b��a��`�������_��^lالخَتْم

رفاقَ السبيل هم اليوم حضور، بقـوة وحبـور، وعلـى    إن ـ وتستمر الحياة: 
وأرى  الجميع النّور. فأنت لست في عداد الموتى، بما تركته من األفكار والصحبى.

الحياةَ تسير باألفهام، والطّريق صنعتْه األقدام. وتستمر الحياةُ، وتُعالج كلُّ العاهات 
أن كلُّ الفراغات. وال شك ي   وتُسدضيفون وينتصرون، وفي تحـدالخلفاء سوف ي

  األمية يبدعون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
    وأريد أن أختم كلمتي ببعض األبيات ولستُ بشاعر، ولكنّي من الغاوين:

   هــذه أبيــاتي متزاحمــةُ األشــواق  
   

 ــام ــةٌ وخت ــاطرِ الحضــورِ تحي ــي خ   ف
ــاريخ     ــن التّ ــاُل وأضــحى م   مــاتَ الخي

   
ـ    ت األفكــار؛ وهـي مــن اإللهــام وعاش

  فالتقطْهـــا أيهـــا الخليفـــةُ عـــامالً    
   

 ــام ــك األي ــارِك ل ــا؛ فتُب ــي تطويره   ف
ــا      ــق أدراجه ــةَ وارت ــنِ الوديع وص  

   
 ــدام ــك اإلق ــعلةً، ول ــرأ) ش ــن (الق   وك

  والسالم عليكم يا أيها الحضور المخلصون.    
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فـي بعـض   –إن هذا الموضوع جد متخصص؛ باعتبار أن اللسانيات يباجة: دالـ 
ال تزال لم تُفهم فهماً متكامالً، بلْه الحديثَ عن اللسانيات الرتابيـة التـي    - تخصصاتها

تعرف بعض اإلدراكات فقط، ومع ذلك تنال مساحات على كثيـر مـن التّخصصـات    
استطاع اإلنسان عبر وتحتاج إلى أرضيات معرفية متعددة، ومجاالت تقانية حديثة. لقد 

ة، وبدأ في تطوير العلوم التي فة أن يجلي ما خفي عليه من ظواهر كونيعصوره المختل
ة. وكـان  ة المعرفيمتلكها، وسعى إلى امتالك معارف جديدة، في سبيل وصوله إلى قم

تا وصلمم من مدارك أن نقلت  ةإليه اللسانيات الحاسوبيـارة    ةالعلوم اللغوينقـالت جب
في إدراك بعض المجاري الذكّية التي يقوم بها الذّكاء البشري. وهذا العلم (اللسـانيات)  

ة ة اإلنسـاني بيعيوهو العلم الذي يدرس اللغات الطّ   العامة اللسانياتيتكون من شيئين: 
 .. ويهدف إلى وصـف .سواء أكانت مكتوبة منطوقة أم منطوقة فقط ؛في ذاتها ولذاتها

أبنيبين ة المشتركة بينها وة اللغات، وتفسيرها، واستخراج القواعد العامة القواعد الخاص
ويقصد بهـا   ةالحاسوبياللسانيات . ولغة فة لكّلالتي تضبط العالقات بين العناصر المؤلّ

توظيف الحاسوب، بما يحتويه من إمكانات رياضية خارقة، وسعة هائلـة فـي   ة تخزيني
  فحـديث معاصـر جـداً   اللسانيات العرفانية/ العرفنيـة  وأما الحديث عن  .خدمة اللغة

ليزية؛ الرتباطها بأعمـال  گونحن نُعول إلى حد اآلن على التّرجمات التي تأتينا من اإلن
وعـدلوا عـن االتّجـاه     ،عدد من اللّسانيين الّذين اهتموا بالبحث في عالقة اللّغة بالذّهن
ات القرن الماضي في شرح األنماط اللّغويائد خالل سبعينية الكتفـاء ذاك االتّجـاه   الس

ركّز اللّسانيون العرفانيون على عالقـة بنيـة   . ولذلك بدراسة الخصائص الهيكلية للّغة
وليـة للعلـوم   الجمعيـة الد (في أدبيات  درما و اللّغة باألشياء الخارجة عنها، من نحوِ

                                                           

حول (اللغة العربية بين اللسانيات  الوطنيـ كلمة رئيس المجلس في افتتاح أشغال الملتقى  ♥
ة في الجامعات الجزائريواللسانيات العرفاني (ةالحاسوبي) ةتابيالمكتبة - الواقع واآلفاق–ة الر .

2019سبتمبر  25 -24ة الوطني. 
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تركيزهم على تلك العالقة كان وراء تفنيـد االدعـاء بـأن المكـون     ) ICLA العرفانية
التّركيبيSyntax  نات اللّغةبه ،منفصٌل عن سائر مكو ةومحكوم بمبادئ خاص.  
ال أريد االستفاضة في أمر الحديث عن هذا الموضـوع؛ فلـه رجالـه     مقدمة:الـ 

ا في قضاياه، بقدر ما أشير إلى أهميـة هـذا الموضـوع الـذي     المختصون فهم يفتونن
نطرحه أمامكم ليكون أرضية للتباري في منجزات حالية والحقة تكون رفداً لهذا العلـم  
المعاصر الذي يتجاوز اللسانيات العامة. والمهم في هذا ضرورة الدراية بأعمال االتّجاه 

 .Rوراي جاكنـدوف  G. Fauconier جيـل فوكونييـه  العرفاني الذي كتـب فيـه   
Jakendoff  وشارل فيلمورCh. Fillmore  وجورج الكـوفG. Lakoff    ورونالـد

قد عمل كّل واحد منهم على تطوير مقاربته الخاصة في ، و R .Langacker النغاكير
ركيز على جهاز بعينه. غير أنّهم في المقابل، قـد أجمعـوا علـى أن    بالتّ ؛وصف اللّغة
ة جاءت لتخدم المعنى والداللـة التـي   وأن جميع البنى اللّساني ،محور الدراسةاللغة هي 

  ركّـزة على نقيض مذهب تشومسكي الذي يئيس في مقاربتهم العرفانيغدت المحور الر
مـثال بأعمالـه حـول     )1987كيـب. فقـد عـرِف الكـوف (    ااهتمامه علـى التّر 

) النّحـو  1987بينما أسس النغاكير ( (Metonymy) والكناية  (Metaphor)االستعارة
العرفاني (Cognitive Grammar) ظهر االهتمام بـتعلّم   وبالموازاة مع هذه األعمال

  اللّغة واكتسابها.  
ـ : لقد أوالًـ كلمات في الموضوع ية اللسانيات العرفانية وبقيمـة  دفعنا االقتناع بأهم

اسـتفادة  حملَنا الحرص على كما ) طبيقيالتّ مأ ظريالبحث فيها (سواء على المستوى النّ
عـرف  قصد مزيد التّا الملتقى الوطني اللّغة العربية من النّظريات الحديثة إلى تنظيم هذ

وإتاحة الفرصة للباحثين في اللّغة العربية الختبار مناويـَل   ،على هذه النّظريات اللسانية
ـ والتّ ،العربيلسانية عرفانية في دراسة علوم اللّسان  رتها علـى توضـيح   دثبت من قُ

على قدرٍ من الغموض في مقاربـة ظـواهر صـوتية أو    تزال  مسائَل يفترض أنّها ما
وغرضنا  .صوتمية أو صيغية أو معجمية أو تركيبية أو داللية أو حتّى تداولية وغيرها

 تلك العالقة في دراسـة اللّغـة   توضيح عالقة اللّسانيات العرفانية ببقية العلوم وأثر هنا 
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وما   (Classical Cognitive) العرفانية التّرابطية عن العرفانية السنّيةوتبين ما يميز 
تطوير الدرس اللّساني العربـي الـذّي   ، واإلسهام في ميز في دراسة اللّغةيحقّقه ذاك التّ

قَالًثْمازال م المشترك نّحو نموذج جديد لل، وتقديم باإلرث البنوي ثّال في النّحـو  العاممم
في ضوئه ،العرفاني إلى جانب فهم ومراجعة منازع من النّحو العربي ،ة اكتسـاب  كيفي

قدرة مناويـَل  ، فضالً عن تأكيد الطّفل للّغة العربية باالستناد إلى علم تشريح الدماغ مثالً
مختلفة ة على تطويرِ دراسة مستوياتة عرفانية      لسانيصـوتي :مـن اللّسـان العربـي

 …معجمية، تركيبية داللية
ة في وصـفها  اللسانيات المعرفيويكمن التّحدي عندنا في العربية في معرفة ما تتبنّاه 

وبناء تمثّالت فـي تحليـل   للعالقة بين العالم واللغة من جهة، والفكر من جهة أخرى، 
 الممارسة ا، وتحليل المنطوق والمكتوبالنصلخطابيوالتّ ة للفعل اإلنتاجيتحليل و أويلي
ـ   ألن ثمةَ اهتماماً مشـتركاً   ؛ةضع للممارسة االجتماعيامو ة بـين اللسـانيات المعرفي
ل في اقتراح البنيات العميقة التـي تجعلهـا العبـارات    يتمثّو ؛للخطاب قديحليل النّوالتّ
حليل النّركيز في التّ، فحيث يجري التّومكشوفةً ة ظاهرةًاللغوي للخطـاب علـى    قـدي
ـ    ة والعبـارات تعبيـراً  ن الملفوظات الفردييتكويات كيف ة عـن الممارسـات الخطابي

ةاإليديولوجي  .  
وأعي جيداً أن هذا الموضوع وليد التّقنيات والمفاهيم الحسـابية بهـدف توضـيح    

فيهـا إنتـاج    رت، بماالمجاالت قد تطو؛ حيث الكثير من وتيةة والصاللغويالمشكالت 
أصوات كالمية بوسائل اصطناعية عن طريق توليد الموجات الصـ وتي دات ردة ذات التّ

رجمة اآللية، وفهرسـة األبجـديات، وأجـراء اختبـارات     الالزمة، وتمييز الكالم والتّ
نـرى   ل. ومن خالل هذاحلية، إضافة إلى مجاالت أخرى تستدعي اإلحصاء والتّقواعدي

وبما يحمله من أنظمة لها أثر على التّفكيـر   Computerتار/ پم الكضرورة الوعي بعال
أعظم من مخترع  Excel مثل دماغ اإلنسان، ويقول علماء المعلوميات "إن واضع نظام

ة للعقـل  الوظيفـة األساسـي   إلـى أن  كاء االصطناعيلت بحوث الذّوقد توصالطّائرة. 
البشري التي تميزه عن العقل الحيواني ،هي م   مزيـة  قدرته علـى إنتـاج األنظمـة الر
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واصـل وتمثيـل   المستعمل فـي: التّ  اللغوي مزيظام الرواستعمالها، وعلى رأسها النّ
. ويبـدو  عرفة، ونقلها، فقامت برامج الحاسوب على هذا األساسوتخزين الم ،المعلومة
 لي بأنلـدواعي  أكثر مـن ضـرورة،    استعمال هذا الجهاز ألغراضِ البحث اللغوي

تطوير العربية تطويراً يتمشّى مع المعطى الجذري الذي تحملـه فـي جيناتهـا وفـي     
.جهازها النّحوي  

ولهذا نروم أن تسفر النّتائج التي تخرج من تقارير مداخالت اللجان عن معطيـات  
ربط اللغة بعلم الحاسوب إلعطاء العربية صيغتها التّفاعلية التي يخدمها منطق اللغـات  

أسبق من غيرها إلى أن تلـج  الطّبيعية بشكل عام. وبما أن العربية لغة انصهارية؛ فإنّها 
فكير في الهائل الذي يشهده العالم حاليا؛ لذلك تم التّ كنولوجيم التّضخّحكم التّإلى اآللة، بِ

للتّ مواكبةً ة لغةًجعل اللغة العربيطور الحضاري وليس هناك وسـيلة سـوى   والعلمي ،
ـ  لها لتلج مجتمعؤهحوسبتها؛ ِلما تملكه من خصوصيات تُ ـ الص ـ ناعة اللغوي ةة العالمي 

المعرفة في مجتمع المعرفة؛ الذي تُباع فيه الكلمة مثل السلعة في السـوق.   وتكون لغة
وإنّه لما قبلنا العمل في هذا الموضوع رأينا ضرورة الوقـوف عنـد بعـض العلمـاء     
المغاربة الذين لهم السبق من مثل: محمد الحنّاش+ األزهر زنّـاد+ فازيـة تيقرشـة+    

نّنا نكتشف باحثين آخرين يواصلون الطّريـق  صالح يحيى+ نهاد الموسى... وال شك أ
انطالقة لمجموعة من األبحـاث   ملتقىيكون هذا الالذي صنعته أقدام األولين، ونأمل أن 

ة أو في ة، أو ديداكتيك اللغة العربيعليميما تعلَّق بالوسائل التّ في نفس المجال، سواء في
  اف الملتقى، وهي:وهذا مبتغانا الكبير من خالل أهد .مجال اللسانيات

ـ إبراز دور المجلس األعلى للغة العربية في ترقيـة اللغـة العربيـة، وتفعيـل     1
الجامعات الجزائرية بعقد المؤتمرات العلمية الدولية، واإلسهام في دفع عجلة العلم للتّقدم 

.العلمي  
وعالقتهما ببقية الفـروع  ـ توضيح عالقة اللسانيات الرتابية باللسانيات العرفانية، 2

  المعرفية.
  ـ إيضاح أهم المنجزات العلمية والعملية في الدراسات اللسانية الغربية والعربية.3
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ـ العمل على إيجاد المصطلحات العلمية، وترقية اللغة العربية وبحوثها، والحسـم  4
  في تهيئتها لتكون لغة العلم والمعرفة.

العلمي بين التّخصصات العلمية في أقسام اللغة العربيـة وأقسـام   ـ تفعيل التّقدم 5
  اإلعالم اآللي وبين المراكز والمؤسسات البحثية الكبيرة.

ـ اإلسهام في تطوير مشروع البحث العلمي اللغوي، وضـم األبحـاث اللسـانية    6
  ضمن األبحاث العلمية.

العربية كمقاربات جادة أبانت عن نـواتج  ـ تقديم نظريات لسانية علمية في اللغة 7
 لغوية جيدة.

: ال يمكن تحديدها ألنّها ال نهائية، ولكـن  ثانياًـ فوائد التّحكّم في تقنيات الحاسوب
يمكن اإلشارة إلى بعض المجاالت الكبرى التي تعمل على تطوير العربية مـن مثـل:   

عاجم اإللكترونية+ تطـوير العمـل   التّوثيق+ معالجة الوثائق والمعلومات+ صناعة الم
المصطلحي+ إنشاء بنوك المصطلحات+ التّرجمة اآللية+ إنتـاج النّصـوص+ تعلـيم    
اللغات+ التّعريف بالثّقافات+ اإلشهار الدولي+ التّعرف البصـري علـى الحـروف+    
صناعة الخوارزميات+ التّوليف الصوتي+ تصحيح األخطاء+ التّشكيل اآللي+ تمكـين  

ة+ تيسير التّعلـيم الـذّاتي+ صـناعة    المليم+ صناعة برامج تعليميقين من النّطق السعو
البرامج التّعليمية الدولية... ويمكن القول بأن الحاسوب يقدم خدمات للعربية في مختلف 
أشكالها ومقاماتها، وبه تكون وفية للحاق بركب اللغـات المصـنّعة. وعـن طريـق     

قيق التّفاعل المتبادل بين اآللة والمتعلّم، وخلـق اإلثـارة والتّشـويق    الحاسوب يمكن تح
والدافعية، وجودة إعداد المادة العلمية، والقضاء على الفوارق الفردية، وضمان التّعلـيم  

  مدى الحياة.
ة لما هو حاكية مة سعتْ إلى صياغة نماذج صورياللسانيات الحاسوبي إن: ـ خاتمة
؛ مستفيدة من التّطور التّقني، وبذلك حقّقـت طفـرةً نوعيـةً    هن البشريلذّموجود في ا

جعلتها تنخرط في مجال الصناعة اللغوية العالمية. وما أحوجنا اليوم لالنخراط في هـذا  
الزخم الحاسوبي المفاهيمي بما يحمله من معطيات ذكية، ونظريات معرفية نحن بحاجة 
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دمة للعربية. وال بد من تغيير كلّي في الممارسة التّعليمية، وتحول المعلّم إلى امتالكها خ
إلى وسيط وشريك يتواصل في فضاء التّعلّم في القاعة إلى فضاء طبيعي واقعي بكـّل  
مكوناته الممكنة، وباعتماد المهمة بدل التّمارين الجزئية؛ وهي مقاربة حاسوبية اقتضتها 

ساعدة على العمليات التّعليمية التّعلمية التّداولية بكفايات غير نمطية، وبسلوكات اآللة الم
لغوية حقيقية. وهذا كلّه ما تقتضيه المقاربات التّربوية العرفانية من تكامـل المهـارات   

حـور تعلـيم   هارات هي مالكتابة، وأن هذه الم +القراءة+ حدثالتّ+ االستماعاألربع: "
رس اللغوي على أساس أنّـه وحـدة   عالجة الدغة، دون فصلها عن بعضها، بل تتم مالل

. حيط االجتمـاعي" ليم في المواصل اللغوي السواحدة تسعى لتحقيق غاية واحدة، هي التّ
  والذي يلزمنا في هذا المجال تكاملية ما يلي:

الواحد بشـرط   دريسيالتّوقف ة في الم"استخدام المعلّم ألكثر من طريقة تدريسيـ 1
أن ينتقل المبـه  مـا تتطلّ  فاجئاً حسـب علّم من طريقة إلى أخرى انتقاالً طبيعياً وليس م
وقف التّخطوات المدريسي.  

  .عليميةقاربات التّالمتمثّل مفهوم اإلدماج في ـ 2
وجيا مييـز بـين بيـداغ   نظومية نتيجة عدم التّكاملية والمفهومي التّتداخل بين مـ 3

اإلدماج والمقاربة المة المعروفة اليوم في المنظوميوالّتي ظهرت لهـا   ؛جال االقتصادي
عليمجال التّتطبيقات في م."  
ق ووسائل وأهـداف  ائعليمية من طرالّتي تدخل ضمن العملية التّ شياءاألتلكم جملة 

اتومواإلجراءات الّتي  تشمل جملة األنشطةأخرى  حتويات ومعلّمين ومتعلّمين، وعملي
خرجاتوتُ ،دخالتتستثمر الملها إلى نتائج تمثّل المالتي تعمل على تيسير تعلّم اللغة  حو

 عن طريق الحاسوب.  
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 أيها الجمع الكريم في المركز الجامعي لتمنغست، أقول لكم:  : يباجةدال
ــيال   ــزتم التّفض ح قــب ــتم بِس   أن

    ــاء ــي الثن ــوا منّ ــزيال فتقبل   الج

    
 ابق في نظم منظومة النّحو (يحيى بن معطبق الذي أسداه (ابن مالك) للسلكم الس

  الزواوي) وقال:
ــيالً   ــائزٍ تفض ــبق ح ــو بِس   وه

ــيال    ــائي الجمـ ــتوجب ثنـ   ومسـ

    
واعذرونا عن هذا التّأخير الذي لم نزر فيه بلدتنا وواليتنا الطّيبـة (تمنغسـت)   
وليعذر بعضنا البعض وأنتم في القلب، ونريد أن نخدمكم من القلب، وأنـتم سـبحة   
من سبحات الوطن المفدى، فال يمكن أن تنفصل الحبة عـن خـيط السـبحة، وإالّ    

 انفرطت شذر مذر.   
ة تقرأ شعب ؛شعب يقرأ"قال ية ال تُ ؛يرتقي" "أمول   د"ستعبأمم الـدسبب تقد وإن

 ينعدم التّعليم الخـاص ويعود إلى النّظام التّعليمي الذي يتساوى فيه الغني والفقير، 
ومتوسط، وضعيف يحتاج إلى توجيه. كمـا   ،وال بأس   الميذ إلى: مجتهدم التّيقسو

ة المرحلة االبتدائيإلزامي ـة التّطبيـب. وفـي    ة أكثر أنمن ضرورة ويقابله مجاني
المرحلة اإلعدادية والثّانوية تبدأ مرحلـة االنتقـاء، وتكـون الجامعـة للجـديرين      

فـي   عمدة الوطن. وأنّه ال تالعب يسيرين، وهنتج األفكار وتصنع المباعتبارها تُ
النّظام التّربوي، ة.  وال تدخله إالّ الجدارة واالستحقاقات، ولذلك تجدهم شعوباً راقي 

ل حضاري في المجتمع الـذي  القراءة فع إنبالنّسبة للقراءة نقول: : مقدمةالـ 
ة، كما يةقضى على األميومشاهدة  نظر لألمم من خالل بناء المكتبات وفتحها للعام

                                                           

مـه المركـز الجـامعي    ة في الملتقى الدولي الذي نظّللغة العربيكلمة رئيس المجلس األعلى  -∗∗∗∗
  2019أكتوبر  2-1بتمنغست 
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ـ  فال مجال لمكان، النّاس يقرؤون في كّل  ة تضييع الوقت في رصد منـاظر الطّبيع
وقال العرب "وخير جليس في األنام كتـاب"   .في مصاحبة الكتاب وأنت مسافر إالّ

ويفتخر الصينيون أنهم  السكانية، التّجمعات بات في كّلس بكثرة المكتويتباهى الرو
ـ  إقبـالهم و ل القـراءة فعبالفرنسيون  لذّويستالتهم، يحملون كتباً في تنقّ علـى  يالً ل

ون يعلـون  والكوري ءةل القراصفر أميتهم من خالل فعون بكتبات، ويفتخر الكوبيمال
القراءة حاملة للغة  ألن ل نبيلفعالقراءة  .هم...ه موجمن شأن الكتاب في بيوتهم ألنّ

ـ فبدون القراءة تحصـل   ،وهي قاعدة المعلومات ،ولثقافة اللغة ـة ة والتّالتّبعيعمي  
  القراءة. ر يضيئه مصباحنوب همت الظّلمة، فال مخرج منها إالّلأد ويطول الليل إذ

ـ هـا بـاب فَ  إن أهمية القراءة ال مجال للحديث عنها ألنّـ أهمية القراءة: 1 مِه 
ومدارسنا وجامعاتنا ومكتباتنا، فإلى باتها في بيوتنا نالعلوم، ويقع التّركيز عليها الست

أي ةً عطي فعَلنُ حدالقراءة قيم، م حسن استعمال اللغة بـالحوار   وإلى أيمدى نقد
ـ في ة قدم بها دروسنا التّربويرائق التي توما هي الطّ والتّواصل؟ ومـا  ات، التّعليمي

 ياتها؟ وإلـى أي في أعلى تجلّعتمد لربح معركة بناء مفاهيم اللغة هي األنماط التي تُ
واعـد   لمسـتقبل  لنّوعيةوتقديم البدائل ا ،قراءةمية اليعمل على نقد راهن تعلنمدى 

ليكون لنا موقـع بـين األمـم     ونيل المراتب التّصنيفية ،لقراءةي ادحيحصل فيه ت
تلكم إشكاليات نـروم أن   ة.في مدرسة الجود األرسخُ قدمتقدمة، وليكون للغتنا الالم

ظر إلى والنّ ،ترفع الالءافات ون لتقديم وصالمختص ون والبحثّةربويا التّهيجيب عن
ثقافة عدم اللحاق، نريد إنتـاج   الفارغة، وشطبالمألى بدل النّصف أس نصف الك

تقدم إلى مـن  لأفكار تحمل المشاريع  ؛ومن أهل الصناعة ،أفكار تربوية من الميدان
  يصنع القرار.

أساساً في المنظومـة   مهارةً عد القراءةُتُ :في التّربية والتّعليم القراءةفعل ـ 2
التّربوية؛ إذ إنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإلنتاج اللّغوي والكتابي؛ فالمتعلّم إذا تمكّـن  

ق القدرة النّمائية االنتاجية الّتي ستبرز في ما بعد فـي  فإنّه سيحقّ ؛من مهارة القراءة
تّربوية تحقيقها وتطويرها مة الواإلنتاج الكتابي والتّعابير المختلفة الّتي تسعى المنظ
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على إنتاج نصوص بالمهارة والممارسة؛ ألن  قادراً والهدف في ذلك أن ننتج متعلّماً
للتّعبير عن المشاعر، كمـا أنّهـا    قافة، وأداةًالثّ صبح في ما بعد مستودعالقراءة ستُ

ة والثّالمرآة الّتي تعكس حياة أصحابها االجتماعيقافي  ة؛ وعليه؛ فـإن   القـراءة تعـد
للطفل عند ولوجه عالم المدرسة؛ فهي األساس الّذي ترتكز عليه جـّل   هماًم نشاطاً

درج في تلقّي المعلومات. ومن هنـا بـرزت أهميـة    األنشطة من خالل التّعلّم والتّ
    القراءة لدى المتعلّم:

  قوي ملكته اللّغوية؛وتُ ،القراءة تزيد من خبرات الفرد  •
مكّنه من االندماج داخل لوطنه؛ وهو ما ي حباًم من الفرد صالحاًالقراءة تجعل   •

؛ بل تجعله يسهم في توحيد شعور أفراد المجتمع؛الوسط االجتماعي  
للجمال اللّغـوي واألدبـي؛ إذ إن القـراءة ال     القراءة تجعل من المتعلّم ذواقاً  •

ـ  البـديع، والخيـال   باألسـلوب   اًتصبح عنده مجرد قراءة؛ بل تصبح عنده إحساس
  الرفيع؛

من القواعد اللّغوية بالممارسة وليس بالحفظ،  القراءة تجعل من المتعلّم متمكّناً  •
وهذا هو الهدف األساس من القراءة المطالعتية؛ حيث إن جـّل المتعلّمـين الّـذين    

كثرون من القراءة بشكل دائم، تُية والتّعبير البديعلمس فيهم السالسة اللّغوي  
•  .القراءة وسيلة من وسائل التّفاهم العالمي 

إن المـتمعن فـي الواقـع اللّغـوي     واقع القراءة في المنظومة التّربوية: ـ 3
ة يلحظ شرخاً ما هو واقع وما هو مإذ يعـاني  ؛ سطّر في المناهجللمنظومة التّربوي

القراءة، وهـذا راجـع   ضعفاً كبيراً في نشاط  -وبخاصة الطّور االبتدائي–تالميذنا 
  ذكر منها:لعدة أسباب أ

المحتوى المعرفي للنّصوص المخصصة لنشاط القراءة؛ حيث إن النّصـوص   •
لبي قدرة المتعلّمين اللّغوية؛ كونها ال تجعـل  المدرجة في األدلّة الخاصة بالمعلّم ال تُ

    ؛على إنتاج الرصيد اللّغوي السليم قادراً منه متعلّماً
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ة لعـدم  مـن المسـؤولي   م أقطاب العملية التّعليمية التّعلمية؛ يتحمل جزءاًالمعلّ •
ة نشاط القراءة، وعدم تحكّمه في باقي أنشطة اللّغة، وعدم وعيـه  في تعليمي همتحكّ

  ؛، وفكرياًبالدور الّذي يكتسيه نشاط القراءة في تعزيز وتقوية ملكة المتعلّم علمياً
على نشاط القراءة. وهنا تدخل القراءات المتنوعـة  طرائق التّدريس، وأثرها  •

ففي  كالقراءة الصامتة الّتي تنمي قدرة المتعلّم، وبخاصة في جانب األسئلة ومعانيها
    هذه المرحلة يتعلّم المتعلّم االسترجاع ويمتلك الثّروة اللّغوية.

عي؛ حيـث  الحجم الساعي المخصص للقراءة إن المتمعن في التّوقيت األسبو  •
بـالتّعبير الشّـفاهي    مروراً ،وبعدها فهم المكتوب ،نجد األسبوع يبدأ بفهم المنطوق

.ي مهارة المتعلم؛ الّذي يقووهذه في كثير مـن األحيـان تعـيش     واإلنتاج الكتابي
 الهدر.  

   :، وهيأساليب تنمية القراءة لدى المتعلّمينهناك القراءة؟  ـ كيف نُنمي فعَل4

  النّصوص في فهم المنطوق، وإثرائها لغوياً؛إثراء   •
  مطول للقراءة والظّواهر اللّغوية: الصرفية والنّحوية؛ ساعٍ تخصيص حجمِ  •
تعويد المتعلّمين القراءة الصامتة؛ إذ نجدها مغيبة في األوساط التّعليمية؛ فهي   •

القـراءة  تعمل على إكساب مهارة القراءة بالعين دون النّطـق، وتعويـدهم علـى    
  الصامتة السريعة؛

•  ة في التّوقيت األسبوعييرتكز علـى القـراءة واإلثـراء     ؛وضع استراتيجي
اللّغوي؛ ألن القراءة في فهم المنطوق ستعود المتعلّم على اإلنتاج الكتابي، وبـدوره  

    ينمي قدرة التّعبير الشّفاهي؛
    تي تعمل على:التّركيز في المنهاج على القراءة الجهرية الّ  •
  رؤية العين المادة للمقروء؛  •
  اإلدراك الذّهني للصورة المقروءة؛  •
    نطق المادة المقروءة؛  •
     إدراك وفهم معنى المقروء.  •
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: نقـد للواقـع   الجزائريـة  تعليمية القراءة في المنظومـة التّربويـة  في ـ 5
عمـة  ة نايـأتي بقـو   نقد ،يفضإلى نقد مإن الراهن يحتاج  :واستشراف للمستقبل

يحصـل فـي الفكـر    يقدم تحسيناً وتحييناً ودرايةً وفق ما  لخدمة المواطنّة اللغوية
بـل  ءوربما طلب العنقـا  ،نريد التّواكل ونشدان ما ال يأتيال  المعاصر. التّربوي ،

بيـة)  لي أهمية للغة المشتركة (العروأن العام أن يالشّ هإلى كّل من يهم نانرفع نداء
يقع االعتزاز حبب ألبنائنا، والقاعدة، وأن تُفي مرحلة  جيداً بناءهذه اللغة وأن تبقى 
نفهم أن التّنمية وأن  ،جمعاتقرأ ونؤسس المكتبات في بيوتنا، وفي كّل التّبها، وأن ن

 وما ذُّل قوم إالّ بذّل بلغتهم، ل دون اللغة الوطنية، وما عز قوم إالّالبشرية ال تحص
  ت ونالت التّصنيف العالمي باللغـة األجنبيـة  ارتقّ ةًسجل التّاريخ أن أمفلم يلغتهم، 

ـ   ،ون بلغتهمعلون ويعتزمن الثّمانية الكبار الذين ينعتبر  فهل  اوليبدأ االعتـزاز منّ
  ولذلك ينبغي:  ، ليحصل لنا موقع في خريطة العالمباستعمال صحيح للغتنا 

وبخاصة النّاشئة إلى االستفادة مـن التّقنيـات الحديثـة     ـ توجيه الجيل الجديد؛
معها بالطّريقة التي تمكنّهم مـن اكتسـاب مهـارات القـراءة      والتّفاعل اإليجابي
  والمطالعة الثّقافية؛

   ة، وتجنّـب النّصـوص االصـطناعيتلـك  ة وحسن اختيار النّصوص اإلبداعي
األفكار الداعية إلى جزأرة النّصوص ولو يئيس، أو تلك الحاملة ألفكار التّصوص النّ

  كانت أقّل جودة؛
صة في لجان وضع الكتاب المدرسية المتخصبغرض مراعاة الكفاءات النّوعي ،

  تقديم نصوص تعمل على تنمية اإلبداع؛
   /ي القـراءة العربـيبـين الثّانويـات/   تشجيع مبادرات القراءة من مثل: تحد

  فائيات القارة/ االحتفاء بالنّوابغ والمبدعين؛المسابقات العلمية/ االحت
العمل على خلق روح التّنافس في المرحلة االبتدائية، وجعل التّنافس سـنة فـي   

�m±��°²����µ��´��³ من يقدم األفضل وهي ميـراث شـامخ فـي ديننـا    

��¸������¶l .المطففين  
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المتعلّم إذا تمكّن من مهارة القـراءة؛ فإنّـه   أيها الجمع الكريم، إن  خاتمة:الـ 
 كيـزة  يسهم في بناء مجتمعه والتّفاعل بين أفراد المجتمع. ولهذا فإنالقراءة هي الر

األساس في المرحلة التّعليمية في المنظومة التّربوية؛ حيث تعمل على تطوير ملكة 
المتعلّم، واإلنتاج الالّمتناهي، ومن هنا استدعى الواقع الوقوف على ما هو حاصـل  
في نشاط القراءة في األوساط التّعليمية؛ وبخاصة في المراحل األولى مـن التّعلـيم   

فهـو يحتـاج إلـى     ؛اعتبار أن هذا النّشاط مرتبط بجميع أنشطة اللّغة العربيةعلى 
    تفعيل دوره ليعزز أنشطة اللّغة في مختلف مستوياتها.
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ê×Âçe�àe�íféŠu�ì‚éãfl�Ö]♥♥♥♥  
  

ماذا عساني أقول في الخالدين، هم رموس في أجسادهم، وأحياء في يباجة: دالـ 
هم وهكذا يولد الكبار بذكاء حاد ينظر للمستقبل ويرى ما ال يـراه  تأفكارهم وتضحيا

كبار في تحمل المهام وخدمة الشّأن العام. وكذلك رسم لهم القدر طريـق  غيره. هم 
وإن الخالـدين   التّنوير المؤدي إلى الفالح، طريق خدمة الوطن فََأنْعم به من خدمة!

  ال يرضون بالمهانة؛ ألنّهم ال يريدون بيع الوطن وكذلك هم من األحرار، والحـر
  تون بما وهبوه من مفتاح إسعاد اآلخرين.  أكثر عطاء وأوفر حظاً، وهم ال يمو

إخواني؛ في مثل هذه المناسبة من العام الماضـي قلـتُ: سيحاسـبنا الشّـهداء     
ويعودون يوماً ويقولون: هل واصلتم حمَل األمانة؟ هل حافظتم على الوديعة؟ هـل  

ي بعـد  تدبرتم األمر في التّفاني في بناء الوطن؟ وهل أكملتم مسار االستقالل الثّقاف
أن وهبنا لكم االستقالل االقتصادي؟ عليكم تحمل رسالة الجهاد األكبر. سيحسـاينا  
الشّهداء، وتتقدمهم حسيبة بن بوعلي وتقول: نحن النّساء حـافظن علـى الـوطن    
استرخصنا أنفسنا لتعيشوا معززين في بلدكم، فهل أنتم في مستوى مواصـلة درب  

وستقول: كونوا أسوداً وإالّ ستأكلكم  ،يا لقومي ولةُأال أين الرجالتّضحية يا رجال؟ 
  الذّئاب كونوا كما عهدناكم أن تكونوا وإالّ ال تكونوا سنعود الستكمال المسار.  

ما أحوجنا في هذه المناسبة التي تعيش الجزائر مخاض التّحوالت مقدمة: الـ 1
الكبرى إلى استكناه التّاريخ عن طريق الذين عاشوه؛ ليعطوا لنا الدروس في عظمة 
هؤالء المؤمنين بقضية الجزائر، وضرورة التّنصل من العدو الذي جثم قروناً على 

جم فرنسا التـي اسـتدمرت قـارة    جماجم أهل البلد. ما أحوجنا إلى االعتبار من ح
أفريقيا في ثلثين من ترابها، وهي تعادل خمس مساحة الجزائر، فأي فكر هذا الذي 

                                                           

) الستشهاد الفدائية 51ُألقيت في ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين (ـ كلمة  ♥
(حسيبة بن بوعلي). المركز الّثقافي اإلسالمي. تنشيط المنظّمة الوطنية للمحافظة على الذّاكرة 

 م.2019أكتوبر  7وتبليغ رسالة الشّهداء. 
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جعل لها االنتشار ونهب الخيرات واستعباد العباد، ما أحوجنا إلى حوار وطني فـي  
هي مسألة االستيالب ورد االعتبار للهوية الوطنية، فهل هي القابلية لالستعمار؟ أم 

مرحلة وتأتي صحوة النّهوض؟ بالفعل كانت مراحل النّهـوض متعـددة ُأصـيبت    
 كثيرها في المقتل. وجاء الزمن الموعود، نوفمبر الخالدات الذي أيقض وعي األمة
ويلتقي األبطال لرفع مظالم األنذال واألذيال، ويأتي االستقالل بالقوة، بثورة ال تبقي 

ء والمجاهدين والمسبلين ومن قدم النّفيس وما غـال، ومـا   وال تذر، بفضل الشّهدا
ساواه في المبنى والمعنى، وبماليين الشّهداء. جاءت الحرية التـي لـم تُوهـب إالّ    
بالقوة. سقط الشّهداء: رجال ونساء ال تزال دماؤهم تشهد على هذا الفداء، ومـنهم  

  حسيبة بن بوعلي.     التي ال تموت  الشّهيدة التي نحتفي بها اليوم إحياء وهي الكبيرة
: إنّها الفتاة الشّابة ابنة األصنام المجاهدة، االبنـة  ـ الشّهيدة حسيبة بن بوعلي2

المدلّلة في عائلتها، غنجاء جميلة تتمرد وتنضم إلى الجهاد وهي في السابعة عشرة 
كـم  من عمرها، فدائية تصنع القنابل بمواد تحصل عليها من مستشفى مصطفى بح

وظيفتها، تحصل على تلك المواد الكيماوية لتشعل فتيل الثّورة بما كانت تزرعه من 
ت مضجعهم هـي وصـويحباتها الـثّالث    رعب في صفوف الفرنسيين الذين أقض

حسيبة النّضال والتّفـاني مـن    )ة لخضاريوسمي ،وزهرة ظريف ،جميلة بوحيرد(
كشف مخبأها فـي القصـبة ذات   أجل الوطن كم كانت مطلوبةً لدى المستدمر الذي 

م ولم تستسلم ولم ترضخ وسقط عليها المبنـى المنسـوف   1957الثّامن من أكتوبر 
الجميلـة األنيقـة    حسيبةبقنابل فرنسا اللعينة، وتسلّم روحها للبارئ فداء للجزائر. 

ذات العيون الدعجاء فتاة طلّقت الدراسة بهدف التّنكيل بالمستدمر الذي أبـان عـن   
ه واحتقاره وتجويعه للشّعب الجزائري. ولذلك كانت أفكارها تنحو نحو االنتقام جشع

فـي  أباهـا  نـاقش  وكثيرا ما كانت تُوالدفاع عن الوطن؛ وهو دفاع الشّرف والنّبل 
ر فنالت شـهادة   ،ة كثيرةأمور سياسيعت بالتّحرالوطن، وتشب ر معها حباهللا فكب)

  أكبر وتحيا الجزائر).  
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هم أحياء عند ربهم يرزقون، هـم يموتـون   ألنّبالفعل : هداء ال يموتونالشّـ 3
 ضـوان في جنـان الخلـد والر   ، لكن أرواحهم خالدةٌأجساداً ألن كّل من عليها فانٍ

ـ  فلى، رجات العباستشهادهم إلى الدالشّهداء بشر ارتقوا  ة تجاوزوا المفـاهيم المادي
ن ورحلوا بالوفـاء  ا أهلهم وذويهم تركوا كّل ما يملكوة وتعلَّقوا باآلخرة، تركوالفاني

. داءالنّتنادى الفداء عندما  وااألوفياء واالنقياء، هم من اختارللوطن. إن الشّهداء هم 
  مرحلـة  ولهذا فالشّهداء لهم المقام األعلى في ذواتنا، وهم عنوان حضـارتنا؛ ألن

فـي سـبيل    اتيمان ونكران الـذّ فاني واإلوالتّ االستشهاد هي أرقى مراحل الوعي
  الوطن.

حق الشـهيد علينـا أن نتمثّـل    إخواني لقد ترك الشّهداء كنزاً كبيراً، أليس من 
جسد قناعاته فظَ غَيبتَه؟ وأن نُحمَل مسيرتَه؟ وأن نكْمن حقه علينا أن نُأليس  سيرته؟

أن نحفـظَ هالتَـه   ه علينا أليس من حقّ في حاضرِنا كي يكون حاضراً في مستقبلنا؟
البهيالر سكينتَه بعد عودة ة، وأن نباركوح إلى بارئها راضيأليس مـن  .ةة مرضي ،

حقّنا أن نحفظ اسمه في مؤسساتنا؟ أليس من حقّنا أن ننتج أفكاراً في الشّهداء ونمثّل 
أفالماً تبقى لألجيال لتعرف قيمة الحرية، وقيمة الوطن الذي ال بديل لنـا غيـره.   

لجزائر بلد الشّهداء، بلد العظماء، والشّهداء هم الخالدون الذين نحفّ حولهم الدراية ا
  .والعناية والتّنويه؛ ليكون الخَلَفُ على وعيٍ بمجهود السلَف

  ن) الذي يقول:  محمد بن رقطا(وأختم كلمتي بأبيات لشاعـر الجـزائر 
رـــةً تظـــّل أن الجزائـــر قَـــدوفي  

   
ــا ــّل أن ال لجهادهـ ــرا تضـ   وتكفُـ

    رــد ــر قَ ــون أن الجزائ ــاً تص   ثوابت
   

  ويشــترى يبــاع مــا بــأثمنِ صــيغت
    رتــي تُعيــد أن الجزائــر قَــدألم  

   
ــن ــاء زم ــدم وأن العط ــرا تق   أكث

ــي     ــقتك وطن ــورةً عش ــة ث   عمالق
   

ــقتُ ــعبك وعش ــائراً ش ــتنفراً ث   مس
  أزل ولـم  الفـؤاد  فـي  حبـك  وغرستُ    

   
  متجبــراً شــامخاً دومــاً أهــواك
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  قصــة المالحــم فــي عشــقتك وطنــي
   

ــاغتْ ــا ص ــروفُ روائعه ــرا ح   نُفَمب
  كانـــت أزليـــة أمـــةٌ وتوارثتْهـــا    

   
ــا ــم لهـ ــة قمـ ــعرا البطولـ   مشـ

ــتُ     ــك قدس ــدتي في ــي عقي   وعروبت
   

ــربتُ ــا وش ــيم حبهم ــرا العظ طهم  
ــورتي جــداول مــن أنهــُل وظللــتُ       ث

   
  كَــوثَرا األصــالة مــن شــربتُ حتــى
  النتهــى المقــدس وطنــي يــا لــوالك    

   
وأقْفَــرا الوجــود مــن العطــاء زمــن  
      

رحم اهللا الشّهيدة (حسيبة بن بوعلي) ورحم كّل الشّهداء، وتحيا الجزائـر عاليـة   
  شماء.
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: إن هذه الكلمة سبق وأن أعددتُها لتُلقى في النّدوة التـي أقامتهـا إذاعـة    ـ تنبيه
القرآن الكريم بمعية وزارة الشّؤون الدينية واألوقاف، والمجلس اإلسـالمي األعلـى   

م، بعنـوان (بالعقـل   2019سبتمبر  2بقاعة عيسى مسعودي باإلذاعة الوطنية بتاريخ 
مج حينها. وحافظت علـى ذات الكلمـة؛ بإضـافة    نهتدي، وبالحوار نرتقي) ولم تُبر

وتصرف تخص موضوع اليوم، وبالذّات هناك حديث عن الحوار في القرآن، وآداب 
  الحوار. ولذلك سوف تنشطر محددات الكلمة إلى ما يلي:  

من مبادئ االختالف: الـود والمحبـة وتغذيـة األخـوة.      ـ مبادئ االختالف:1
واألصل في الكالم هو الحوار، والحوار أصل االختالف، واالخـتالف يـدخل فـي    
اآلراء االجتهادية وفي باب البرهان والدليل. وأما الخالف فهـو طريقـة التّعصـب    

 ليل، يعني الفشل واالقتتال. وإني استخَدمها القرآن من األساليب التوالجهل وعدم الد
وعلى صدق  ،الكريم؛ من أجل إقامة الحجة على العباد، والداللة على وحدانيته تعالى

أو عن طريق الحوار من رساالت، وبلَّغوا به دين اهللا في األرض، الرسل به  اءما ج
حكمـه  ، وما يسمى بالحوار القرآني، الذي يتوصل به المرسلون إلى إيصال الحـقِّ 

  .بعد إقامة الحجة عليها فترضخ القلوبإقناع العقول 
وردت كلمة الحوار في القـرآن كثيـراً، ونالـت     ـ الحوار في القرآن الكريم:2

﴿ وكَان لَه ثَمـر فَقَـاَل ِلصـاحبِه وهـو      مواضع كبيرة ويمكن أن نشير إلى بعضها
قَاَل لَه صاحبه وهو يحـاوِره  ﴿  34  وَأعز نَفَرا ﴾ الكهف يحاوِره َأنَا َأكْثَر منْك ماالً

﴿ قَد سمع . 37﴾ الكهف:  َأكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواك رجالً

                                                           

الحـوار قيمـة   ـ الكلمة التي ألقيت في النّدوة التي جرت في المركز الثّقافي اإلسالمي حول ( ♥
) بومرداس، برعاية وزير الشّؤون الدينية واألوقاف، ووالي والية بومرداس. قرآنية وسلوك راشد

  م.2019أكتوبر  12بتاريخ 
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ه واللَّه يسمع تَحاوركُما ِإن اللَّه سميع اللَّه قَوَل الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي ِإلَى اللَّ
نَستنتج أن الحوار بهذا المعنى هو عبارة عن نقـاش  ... ومن هنا 1لمجادلة بصير﴾ ا

إما بين طرفين، أو عدة أطراف، ويهدف إلى الوصول إلى حقيقة أو من أجل إقامـة  
وال   .م الحوار لدفْع شُبهة ما، أو تُهمة وغيـره رفين، وقد يستخدالحجة على أحد الطّ

بين اهللا أريد الوقوف عند تلك الصور التي تصف الحوار بين اهللا والمالئكة، والحوار 
عيسى، وقصة أصحاب الجنَّتين، وقصـة  ، وبين اهللا وموسى وحوار اهللا مع وإبراهيم
عوة وإقامـة  ار فـي الـد  الحوكّل هذا يدلّنا على أهمية وداود مع الخَصمين،  قارون

وقد ينقلب الحوار إلى الجدل، وبـذلك يخـرج مـن صـيغته      .الحجة على اآلخرين
األصلية إلى المنازعة والمغالبة، وإسقاط الحجة الصحية بحجة ُأريد بها الغلبة والقـوة  

فـي   نؤمر بـه ال والعصبية والتّمسك بالرأي تغصباً. وينتقل الحوار إلى الجدال؛ ولم 
 ما ُأمرنا بالمحاورة بالتي هي أحسن وهدفُها: إيصال الحـقّ القرآن وال في السنة، وإنّ

  .  � بيالنّ مانهانا عنه لذينإلى الخلْق، واالبتعاد عن الجدال والمراء ال
يمكن إجماله في ما يلي: التّواضع في إقامة الدليل+ اإلصـغاء  ـ آداب الحوار: 3

وحسن االستماع+ عدم التّعصب للرأي الشّخصي+ واستخدام الكالم الحسن+ واعتماد 
الحجة الدامغة+ البعد عن التّناقض+ الثّبات على نقطة واضحة+ استهداف االنتصـار  

دعي محاوراً ناجحاً يكون علـى قـدر   للصواب ال غلبة الطّرف الثّاني. وكّل هذه تست
معقول من الدراية وإقامة الحجة على اآلخر باعتماد األدلّة. وال بد للمحاور أن يفقـه  
الحوار والكفاءة في الحوار، وعلى قدر من إبطال الفكرة؛ باستخدام أساليب واضـحة  

لتّعبيـر وفصـيح   وجذّابة؛ بعيدة عن التّعمية واالحتماالت، وأن يكون المحاور قوي ا
اللسان. ومع كّل هذا ال بد من مراعاة االحترام بين المتحاورين، والهدوء التّام، وعدم 
االستعجال في الرد، والبدء في مناقشة األصول قبـل الفـروع، واختيـار المكـان     
والزمان، واستهداف الوصول إلى االتّفاق بموضوعية، وعدم التّهجم على اآلخـر...  

ا ونحن صغار وفي القرية أن آداب الحوار من األخالق اإلسـالمية وهـي   ولقد تعلّمن
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من األخالق العامة ومن اآلداب المتّفق عليها الخاصة االستماع إليك ولـو لـم أكـن    
 معك، واألخالق والمبادئ ال تتجزأ. وهذا هو اإلسالم في وضوح أدلّته وشهادة بيانه.  

وتعزيـز االعتـدال    ،لى: "توحيد المواقـف يهدف إإن الحوار  لماذا الحوار؟ـ 4
والقضاء على التّ ،زاعة وإزالة أسباب النّوالوسطيوبالتّالي فطر "...عوة إلـى   فإنالد
وتنميـة   ،ماسكوتحقيق التّ ،ةإلنعاش األمل في استعادة القو اً جديدةل روحتمثّالحوار 

الرـخمة    ؛التوابط والصتحقيقاً للتّضامن والتّكامل وتوظيفاً للقدرات والطّاقـات الض
وبدون الحوار تبقى صفوفُنا  ...لخدمة مصالح الشّعوب وتعزيز أمن وسالمة األوطان

شَذَر مذَر، واألزمات ستعصف بنا جميعاً وتغرق سفينتُنا، وبدون الحـوار ال تتوحـد   
لى فرص العيش الهـانئ  هوراً  وستقضي عتدة األوضاع االقتصاديالمواقف، وتزداد 

إلى استشـراف المسـتقبل   وإلى التّصالح مع النّفس ألمتنا. إن الحوار دعوة للسلم، و
 أحوج الجميع إلـى مـد اليـد   ق. وما إلى العودة إلى العقل والحكمة والمنطواألبعد، 

ـ ن ويينتصرون ويتعالوللتّحاور البيني، والعمل بهمة الكبار، وهم الذين  سمن إلـى  و
الة بين الفرد صال فعوسيلة اتّ. إن الحوار ستقبل أوطانهمعوبهم وماألعلى من أجل شُ

الحـوار فـي   . وأي األصـح واختيار الر ،د اآلراءه يقود إلى تعدحيث إنّ ؛والمجتمع
؛ بين الجميع أساسه مطلب إنسانيفهو يساعد الفرد ؛تهعلى تحقيق استقاللي  لـه   بـأن

  .  حاور فيهاالتّ ة التي يتمتلك القضي يخص رأياً
وأن يكون لـدى   ،ليمةنلتزم بقواعدها الس؟ عندما ـ متى تكون حواراتُنا ناجحة5ً
ودرايةٌ معرفةٌ الفرد حاور فيهالتّ حول الموضوع الذي يتم، ة هـذا  وندرك مدى أهمي

. ه الخـاص بـالحوار  ، ويكون في موقعالحوار وانعكاسه على ذواتنا وعلى اآلخرين
  ، وعلـى نقـل الحقيقـة   ة جداً في الحصول على المعرفةمهمفهي لغة الحوار وأما 

مـع أبنائنـا   وقبول رجع الصدى. تكون حواراتنا ناجحة عندما نغرسها داخل بيوتنا 
عبير عن مشـاعرهم  على التّ والقدرةَ ،على إدارة الحوارات والقدرةَ قةَهم الثّحتى نكسب

ويحـب   ،على نفسـه منطوياً فل عن منازلنا حتى ال ينشأ الطّالحوار وعدم غياب لغة 
. وكلّما كـان  من باب العنف ظر األخرى إالّالعزلة أو ال يستطيع أن يتقبل وجهة النّ
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وهو األداة الواجبـة لمعالجـة   رفين، أجدى وأنفع لكال الطّ تائجالنّالحوار هادفاً كانت 
  لنا.  مشاك
: ال شك أن العقل ميزة اإلنسان، وبه يكون مخيراً فـي  مقام العقل في الحوار ـ6

كثير من الحدود التي تخصه، فمناطُ العقِل يلغي الوصايةَ إالّ ما هو بينـه وبـين اهللا   
وكّل ذلك يتأسس على رجحان العقل الذي يدبر أمور الدنيا، فقامت على ضوء ذلـك  

مواثيـق  الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعيـة، وفيهـا   ع بتتمتّ مجتمعاتٌدوٌل و
وهذا جاء عن طريق (حوار العقل) وهو الذي أدى بتلـك   .ةساواسان والمنحقوق اإل

الشّعوب إلى ضفّة األمان، وشاطئ السعادة، وهل يمكن أن يتحقّق ذلك في مجتمعنـا؟  
ذلك ليس م من باب نافذة األمل في التّغيير لألحسن إذا ، وأطرح هذا ستحيالًأعتقد أن

أنزلنا العقَل مكانَه. نُنزل العقَل بالصدق واإلخالص، وال شك أن الصدق باب قبـول  
اآلخر، ومهما وقع االختالف في المحتوى/ المبنى ال يكون االختالف فـي الهـدف   

  والغاية/ المعنى، فاالختالف محمود، والخالف مذموم.    
7 :الحوارـ الحوار الوطني إسلوك  من المتّفق عليه أننساني وجسـر   ،حضاري

، وهذا من الطّبيعي والطّبعـي.  طيافهمأواصل بين البشر على اختالف من جسور التّ
الجزائر عميق ومتجدر في التّاريخ، وهو الـذي عـرف تالحـم البربـر     رث وإن إ

ـ بالعرب، وانصهروا كتلةً واحدةً حتى أصبحوا إرثـاً   للمجتمـع ا  اًتاريخي  لجزائـري
"بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقى، وباإلسالم نُشكّل العـروةَ  ووصفناها ذات خطاب 

ما نفـاخر   عزأواصل بيننا التّ نا وجسورتماسكُة ونا الوطنيلطالما كانت لحمتُ" والوثقى
ولذلك فالحوار وال شيء غيـره   ،ت عبر تاريخناالمنعطفات الحرجة التي مرفي  به

مـو  والنّ ياسـي وازن السعادة االستقرار والتّإو ،عالجة مشكالتناالة لمنا الفعهو وسيلتُ
بها التّرى نُواجه وإنّي أؤكّد من هذا الموقع أنّه ال لغة أخ .االقتصادييات الماثلـة  حد
سوى لغة كـلّ ، حوار يضع الجزائر ومستقبل أبنائهـا فـوق   اءالبنّ الحوار الوطني 

ة والشّالمصالح واالعتبارات اآلنيدها على  .ةخصيوال أعني من الحوار شعارات نُرد
ـ المس االحتياجات الرئيسة للوطن يجماعي  ما هو عمل وطنيالمأل؛ بقدر  واطن والم



]ç£]‚�]…<Õç×‰æ<ífléÞa†Î<íÛéÎ<…< <
 

     
311311311311 

    

        

مام التّأودون هوادة  ،د وصالبةويقف بتجرحيط بواقعنا األيات التي تُحدمني والس ياسـي 
واالقتصادي أوما  ،واالجتماعيحوار يكون في إطـار   !ها في هذه المرحلة الحرجةكثر

أو التّخـوين  مم شكيك في الذّاس والتّساءة لكرامات النّالبعيد عن اإلمن االحترام المتبادل 
باختالف اآلراء، ويكون بالتّمحيص والرد بالحجة، وبمقولة (رأيـي صـواب يحتمـل    
الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب) المهم أن نسمع بعضنا البعض ونجلس إلى طاولة 

الى الهـدف المنشـود مـن خـالل     ، وسنصل ةخصيعن المصالح الشّالحوار، بعيدين 
  .كبرالفائز األ جزائرلتكون الها ة نتوافق عليوطنيرزنامة 
من األهمية بمكان أن تكون لنا مرجعيـات نحـتكم   ـ الحوار الوطنّي والدستور: 8

إليها، وهي خريطة طريق مفصلية في ما فيه خالف، أو في األسئلة المحرِجة التي لهـا  
تباين في الحلول  ولذا يتطلّب المقام مرجعيةَ أركانِ المؤسسات الوطنية، ومنها مرجعيةُ 

فـي  أن تكـون  ولكن ي ،عليه ال غبار ة حقّوالحريالدستور؛ ألن الممارسة الديمقراطية 
بنصـوص المؤسسـات. وإن    خرين في ذلـك اآل ة واحترام حقّستوريطار القواعد الدإ

المشاركة السياسية من الفضائل التي طبع عليها المجتمع  فثروتنـا  ، منذ القدمالجزائري
منـا  سالفنا الذين تعلّأل ريالثّ صيد الوطنيد في الربقدر ما تتجس ترول؛ال تكمن في الپ

راحم والتّوالتّ منهم الودللبلد بنظـام (ثاجمعيـث)  ة والوالء كافل والوحدة الوطني��m��i

��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��jl  وعلى ضـوء   الّش�ورى
 ةُ المقامخ األمن واالستقرار ونالت المصلحةُ الوطنية، وترسدت صورة األغلبيذلك تجس

 .من التّركيز العلي وهنا ال بدومـا   ة في المجتمـع  على نقاط ومكامن القو الجزائـري
ولويـات  حـول األ مرجعية الثّوابت الوطنية، وتوافق على  وطنيأكثرها؛ فهناك توافق 

ةالوطني، والقضايا المحـديات  نجازها لمستوى التّإعلى  ن يرتقي العمُلأة التي ينبغي لح
بترجيح الشّـرعية الدسـتورية، وبمرافقـة     قيادات الدولة، وهذا ما تؤكّده مامناأالماثلة 

انتخاب رئـيس الجمهوريـة   والحراك الشّعبي لتحقيق دولة العدالة في أعلى صورها، 
ظر في بعض القضـايا  وماعدا ذلك من نقاط االختالف ووجهات النّ. أولوية األولويات

  طُر المرجعية ودون ضرر وال ضرار.  وابط واُألوفق الضحاور بشأنها التّ ة يتمانويالثّ
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ـ حدتُهذه المنطلقات هو وإن أول ـ الحوار قيمة قرآنية وسلوك راشد: 9 ةُنا الوطني 
ن نحافظ عليها مـن  أوعلينا  ،مان ألمن واستقرار الوطن والمواطنام األالتي هي صم

بحوارنا  ونصون ،ماًناء وليس هدبِ من الحوار وسيلةَ جعَلنت وشتّرقة والتّالفُأشكال  كّل
بمصـالح   ة التـي تضـر  كتالت الفئويب والتّعصمظاهر التّ ى عن كّلَأنْونَ ،الكرامات
وبالحوار يتدخّل نعمل على إنجاحه بين جميـع األطيـاف واألطـراف     .العليا  الوطن

لة بـين  تبادن تكون مأة التي يجب ققناع هو الثّهذا اإلالمقتنعة بالحوار، وأبرز ما يعزز 
الفاصلة بالعمل علـى إيجـاد قواسـم    مساحات ، وذلك ما يعمل على تضييق الالجميع

مة صـالحة للحـوار.   تحاورةشتركة بين األطراف الموبذلك نرتقي في تأسيس أرضي ،
بنّـاء  وعلى الطّبقة المثقّفة أن ترمي بثقلها في هذا الفعل الذي تسـمح لنفسـها بالنّقـد ال   

المضيف ال المنيف، وأن تكون هناك ثوابتُ ومرجعياتٌ يقع عليها الحوار بكـّل الفعـل   
السياسي. ومتى ارتقى الحوار وكان إيجابياً، فال غالـب وال مغلـوب، فالغالـب هـو     
المنطق الذي يجمع العقل الراقي من أجل إصالح الوضع المسدود، واستشراف مستقبل 

د شبيبتنا أن تخدم وطنها بتصـرف القُـدوة، ونريـدهم االسـتهداء     منشود. وهكذا نري
ن تكون هناك مصلحة بالمرجعية المثلى. وإنّه ليس عيباً أن تتكسر الالءات، ليس عيباً أ

ليس عيباً أن نتنازَل من أجل الوطن، ليس عيبـاً أن  ة سياسي ،رضى بها الجميعة يوطني
، ليس عيباً أن نهتدي إلى حـوار األفكـار   االختالف ثقافة فننُطالب بضرورة صيانة 

لبلورة مشروع وطني للتصدي للفتن بشتّى أنواعها، ليس عيباً أن نجمـع بـين العقـل    
والحوار لتنمية مستديمة كمشروع وطني أول، ليس عيباً أن نلتقي على طاولة الحـوار  

باً تأكيد حمايـة االسـتقرار   ا، ليس عيزالة الغمامة عن عيوننإو ،صالح الواقعلمناقشة إ
عـادة  إجـاه  باتّواالستقرار ثم االستقرار، وتكريس مرجعية الدستور وسيادة القـانون؛  

ليس عيباً إخواني أن نبادر إلى عقد أمثال هذه اللقـاءات  حيحاألمور الى نصابها الص ،
 الحوار قيمة قرآنية وشعار راشد).  فهي مناط تحقيق شعار النّدوة (
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§���¨��©���m��°��¯��®��¬��«��ªبسم اهللا الرحمن الرحيم،  يباجة:دالـ 

º��¹��¸��¶�����µ���´��³��²��±l عـن   . ط�ه ليس سهالً أن يكون الكـالم
البيان عن التّبيان، فاعـذرونا يـا إخـوان. وجهـان     القرآن بلغة القرآن، وسيعجز 

متداخالن متشابكان بالبرهان، ينطلقان من تشابك العرفان ولهما صالت وشيجة في 
البيان، من تفسير وفقه وبالغة سحبان، وإلى نحو وصوت ومعجم البسـتان. هـي   

فـي   شراكة نريد تجسيدها، وعلى بركة الكتاب ننسج خيوطَها، وتتواصل أعمالُهـا 
 داً، ونشُدضة واألوقاف لنا رداً، ونكون لها عينينواتجها، وتكون وزارة الشّؤون الد
بعضنا في الحق من الزمان رفداً. نتشارك في رفع حسن البيان، فـي آي القـرآن   

الطّريق تصنعه األقدام، يا فمن ملتقى القرآن والعربية، إلى شراكات واسعة بينية، و
    ذوي األفهام.  

: كما يقال "لوال القـرآن لمـا كانـت    القرآن والعربية صنوان ال يفترقان ـ
العربية" أعلى اهللا قيمة العربية لما أنزل بها كلمه عهداً، وما ال يتم به الواجب فهو 
الواجب مداً، وتنتشر العربية جمعاً وفرداً، ألنّها أحيطت بإعجـاز أحكمهـا عـزاً    

وأن اإلعراب أزها أزاً قل لو كـان البحـر مـداداً    وبلسان عربي ولم تكن ضداً، 
لكلمات ربي لنفذ البحر عداً، وهي ال تجارى وفداً، ونشأت فيه العلوم وِرداً والقرآن 
حامل أحكامها عهداً، وغرامي بها أكثر ولَداً، يجلجل كالرعد في صولة إداً وقوالب 

ولَداً، والعربية لسـان الضـمير    المعاني أعلَت بها هداً، هي لسان يفوق فيها الغناء
عبداً، في أحد عشر موقعاً عداً، وعلى مدار األحكام وداً، حبله المتـين وصـراطه   

  المستقيم لُداً، يقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه رِكزاً.  

                                                           

ـ الكلمة االفتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس األعلى للغة العربية في الملتقى الوطني حول  ♥
  م.2019نوفمبر  6-4الوطنية، بتاريخ: (القرآن واللغة العربية) المكتبة 
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القرآن أعجوبة، واللغة العربية تابعة ـ عظمة اللغة العربية بعظمة القرآن: 
انقت ضحاها، وكان لها السبقُ ومن ثـم تالهـا، وبأسـاليبه    لألعجوبة  فبالقرآن ع

جالّها، وفتح ما كان يغشاها وأصبحت عظيمةً ومن ثـم بناهـا، وأغـدق عليهـا     
وطحاها، واختارها لكلمه وما اختار سواها، وقواها بما تحمل من تقواها، فزكّـت  

اها وكما سارت نفسها وزكّاها، وأخرجت ما كان دساها، رغم عوادي الزمان بطغو
جسراً لمن أشقاها، وبآياته وشساعتها كان سقياها، وجاء قوم حاولوا أن يعقروهـا  

  وما أفلحوا فهي ليست مثل سواها، وكان نجاحها وعقباها.  
لنبين بمـا يقطـع حبـال      ؟!ما الفائدة من إعراب القرآنـ القرآن والنّحو: 

الشّك، أن من معاني القرآن ما ال يتبين إالّ من خالل النّظـر إليـه مـن زاويـة     
ألم يقل الشّافعي "وال ُأسأل عن مسألة من مسائل الفقه إالّ أجبتُ عنها من اإلعراب، 

" وقال الجرمي: أنا منذ ثالثين سنة أفتي النّاس في الفقه مـن كتـاب   1قواعد النّحو
وهكذا نرى أن التّبحر في علوم العربية والتّمكّن منها يعزز مكانتها فـي   ويه".سيب

األمور، وكذا أن النّحو ليس هو بشكل تركيبي فقط، بل له وسائط ورباطات وشيجة 
مع المعنى، وله دور فعال في إنتاج الدالالت، وتحصيل المفاهيم، وتوجيه المقاصد. 

  ي يقي المعنى الذي يقع عليه المبنى:  وال بد من تحصيل النّحو ك
ــِل وحص ــو ــو إن النّح ــاحبه النّح   ص

   
ــم ــين معظّ ــل ب ــِل أه   واألدب الفض

  إذا كـان  بـالنّحو  عالمـاً  يكـن  لـم  من    
   

  الخشــب مــن معــدوداً المجــالس حــّل
ــدي      ــاحةَ تُب ــحبان فص ــا س   وتنثره

   
ــق ــق بمنط ــى رائ ــن أحل ــرب م الض  

هـ) أن القرآن الكريم ال يفهم إالّ بمنظار اللّغة 720الشّاطبي (توقد بين اإلمام     
ا؛ إذْ يرى بأن "القرآن الكريم ليس فيه من طرائـق  مهالعربية وسنن العرب في كال

   ـة، ال بمعنـى أنوالسنّة عربي ،القرآن عربي نّة وأنكالم العجم شيء، وكذلك الس

                                                           

هب، تح: محمد األرناؤوط. خرج أحاديثه ذهب في أخبار من ن العماد الحنبلي، شذرات الذّـ اب 1
  .407، ص 2جدار ابن كثير، ، 1986. دمشق+ بيروت: 1، طعبد القادر األرناؤوط
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صل أو ال يشتمل؛ ألن هذا من علم النّحـو  القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في األ
  كـلقِّقَ هذا التّحقيق سبحيث إذا ح ،واللّغة، بل بمعنى أنّه في ألفاظه وأساليبه عربي
في االستنباط منه واالستدالل به مسلك كالم العرب في تقرير معانيها". ويقول فـي  

ج عن سنّة العرب موضع آخر، وهو يخطّئ تفسير إحدى اآليات، ألن تفسيرها خر
  في كالمها: "ألن ذلك من قبيل ما ال تعرفه العرب، والقرآن إنّمـا نـزل بلسـانها   

واحترام ما تتطلّبه عنـد    وعلى معهودها". ولذلك فإن فهم اللّغة، ومعرفة قواعدها
  التّفسير ضروري وال مناص عنه وال مقيل.  

واللسان العربي صقّلته فصاحة نزل القرآن ـ العربية والقرآن أسرار وأثر: 
األعراب، وقد أعطوها ما تستحقّه من اإلعراب، عربية تصوغ تجارب الحياة فـي  
مثَل وحكمة، وتفسرها في سجعة وتنثرها في خطبة، وتنظمها في قصيدة... إنّهـا  
لغة تجري مجاريها في حياة األمة، وتخترع المعنى بالهمة، وتنتقي اللفظ في القمة 

الصورة واألسلوب بالرفعة. وال شك أن الدراسات القرآنية قاصـرة، ولـم    وترسم
تستجب لما يتطلّبه القرآن من تبصرة، رغم اجتهادات بعض الفذلكة، ومن ذلك مـا  
حكاه األصمعي "من أنّه سمع جارية صغيرةَ السن تستغفر اَهللا مـن ذنوبهـا كلّهـا    

قلم تستغفرين، ولم يجرِ عليك ؟ فأجابتْه قائلةً:فسألها مم  
ــتغفر ــذنبي اَهللا أســ ــه لــ   كلِّــ

   
  حلّـــه بغيـــر إنســـاناً قتلـــتُ

  دلّـــه فـــي نـــاعمٍ غـــزاٍل مثْـــُل    
   

ــفَ ــُل انتصـ ــم الليـ ــلْه ولـ   أصـ
فأجابته قائلة: أو تعد هذه فصاحةً من بعد قولـه   !فقال لها: قاتلك اُهللا ما أفصحك    

ــالى  mS��R���Q�����P�����O��NT�����]���\��[������Z��Y��X��W��V��Uتعـ

^_�����f��e��d��c�����b��a����`l  .ن   القصصفقد جمعت بين أمـري
ونهيين وخبرين وبشارتين. فذهل األصمعي وما أدراك ما األصمعي. واستذكر بعد 
ذلك ما كان يتواصى به المشركون باالبتعاد عن سماع القرآن مخافةَ تأثيره فـيهم.  
معجزة القرآن بأسرار العربية واضحة دون برهان، سماحةُ اللفظ، رقّـةُ العبـارة   
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ف، راحةُ الفواصل، تالحقُ األفكار. هي معجزةٌ وأية معجزة من نظم انسجام الوص
عقلّي�ة؛ �ّن ش�ريعَة ا�س��م باقي�ٌة القرآن الجامع بين المعنى والعقل، معجزات النّبي 

  .  غير ُمعّرضة للّنسخ، وكانت العقلياُت باقّيًة غير ُمتبدلة
عربيةَ، بأن شرفها وقدسـها  إن القرآن خدم الـ القرآن والعربيةُ نسج متكامٌل: 

 حياتها" إنّها احتياج نعمتها وصانع اإلسالم للعروبة ولي كما قال محمد الغزالي "إن
منطقي ال احتياج نقصٍ أو افتقار؛ فإنّما القرآن أحكام، وفهم معانيها وضبطها متعلّق 

بالعموم علـى أن   بفهم ما يحملها من ألفاظ وعبارات. ومن هنا فإن األوائل عبروا
علم العربية علم وسيلة ال غاية يتوسل بها إلى فهم كتاب اهللا تعالى، وما ثبت مـن  

، فمعرفة مواضع اإلعراب معين على إبانـة المعـاني وتجليـة    �كالم الرسول
مقاصدها. إن القرآن العظيم هو "عماد لغة العرب األسمى، تدين له اللّغة في بقائها 

وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها". إن القرآن العظيم هـو مـن   وسالمتها  
حفظ للعربية خلودها، وال يزال إلى اليوم صاحب فضل؛ يحفظ ألفاظهـا ومعانيهـا   
كيف ال وهو ينقلها معه إلى كّل بيت يدخله وكّل زمان يحّل فيـه؛ فـاألعجمي ال   

والعربية ظاهرة في ذلك، فـال تسـتقيم    يكمُل إيمانه إالّ بفهم الضروري من الدين،
 إالّ بألفاظ اللّسان العربي ة، بل ال يدخل اإلسالمدون تلبي صالةٌ دون فاتحة، وال حج
تلفظها شفتاه، ويوقن بها قلبه. وقال ابن باديس: "لوال العرب مـا انتشـر اإلسـالم    

المدنية؛ فالعرب والعربية  ولوال العربية ما فُهِم القرآن، ولوال هذان النقطعت سلسلة
". تلكم كلمات صادقات، ومن هنا، ال يبقى لنا شـك  2شُكْرهما فرض على اإلنسانية

في مدى ارتباط هذه اللّغة بالقرآن العظيم، ارتباط إلى درجة التّماهي أو الذّوبان في 
القـرآن. لغـة   أصل واحد، وهذا ما أسبغ العربية حرمةً وقداسةً ولقبا تشرفتْ به لغة 

�m��~��}��|���{��z��yحملت عجباً، ويا له من كلم تنوء عن حملـه الجبـال،   

d�����c��b��a��̀ ��_e����l�����k��j��i��h��g��fl 

                                                           

 .361، ص 6، الجزء آثار ابن باديسـ  2
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لغة بما لها من نظائر بال إنكار، وهي في جملة القـرآن ثابتـة دون إدبـار     الحشر.
  هو كالم المـدبر الوهـاب  في القرآن العجب العجاب، فتجد وصادرة بانتظام وإكبار، 

�m��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ãال تنتهي عجائبه؛ وال تنفد كلماتـه.  

��Õ��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ïl .الكهف    
: أيها الحضور، نصت األبحاثُ والدراساتُ، وبما أسقطناها مـن  ـ لالعتبار

على دفعات كانت لها الصدارات؛ بأن أصحابها في تلـك الـدفعات   اإلحصائيات، 
حصلوا محفوظاً في القرآنيات، ولهم نصيب في الرياضيات، وتمكّنوا في تعلـيمهم  
لغة المحاورات. أو ليس هذا مدعاة لالعتبار؛ بأن نعيد لمنظومتنا التّربويـة تلـك   

ا المستوى المنهار. إصالحاتٌ ما األنظار، بمتعلّقات العصر من أفكار، لنعلو من هذ
  ليس حان وقـت رد على سوء اإلقدار، أو بلغت مداها في اإلبصار، لضعف مبني
االعتبار. لمنظومة تدريسية تُعلي المقام، وتزيل عنهـا متعلّقـات األوهـام، وبمـا     
ألبسوها من سقط األسقام، وخرافات تدريسها باللهجات، بحجة هي لغـة األم بـال   

ويريدون إلهاءنا بالفذلكات التي عفا عليها زمن األربعينيات. أو ليس حان  سقطات،
  وقتُ رد االعتبار، يا من تصنعون القرار.

أيها الجمع الكبير، يا أهل العلم والفضل، لقد جمعناكم فـي هـذا   الخاتمة: ـ 
اللقاء الجامع لألصول، لقاء نرومه أن يكون كشفاً للتكامل والتّفاعل بما تنتجونه من 
أنوار، وما تقترحونه من أفكار، وما تربطونه من صـالت بـين علـوم العربيـة     

تنطلق من القـرآن  العلوم التي  األمات، وأن كّل العلوم لها صلة بالقرآن، بل ومن
ونذكر علم الفقه وأصولَه وعلم الحديث وفروعه... ثم ال ننسى أثر كـالم العـرب   

عليهم من األلفاظ القرآنيـة  المتمثّل في الشّعر الجاهلي واإلسالمي، فكثيراً ما يشكل 
ا ليفهموا التي درجوها ضمن باب سموه بغريب القرآن، كما أن غير العرب ما كانو

عن القرآن مقصدا وال حكما إالّ أن يفهموه بمنطق العرب في لغتهم، وطرائقهم في 
الفهم والبيان. وللتّفسير اللّغوي أهمية مكينة في ديننا الحنيف، فاهللا تعالى اختار نبيه 

. كما عربياً، وأنزل إليه كتابه بلسانٍ عربي مبين، وال تجوز قراءته تعبدا بغير لغته
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ال يمكن العدول عنها في تفسيره ألنّه تُعرفُ معانيه من خالل معاني لغتـه. قـال   
أحمد بن فارس: "إن علم العربية كالواجب على أهل العلم، لئال يحيدوا في تـأليفهم  
وفُتياهم عن سنن االستواء، وكذلك الحاجة إلى علم العربيـة؛ ألن اإلعـراب هـو    

بمعنى آخر، فإن اإلعراب يتأتّى بعد الفهم، وهو إبانة عـن  الفارق بين المعاني". أو 
  إبانة.  
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^ãi^éÖû�†èçŞi�Yíflée†ÃÖ^e�flêu^éflŠÖ]�flëçÇ×Ö]�ÐèçŠfljÖ]♥♥♥♥  

  

إنّه من الموضوعية أن نقول بأن اختيار موضوع هذا الملتقى كـان  يباجة: دالـ 
اختياراً نوعياً يتمشّى وواقع اللغة االجتماعي الذي يمس اجتماعيـة اللغـة، علـى    
اعتبار أن طرح هذا الموضوع للمناقشة يكون رفداً لمقـام اللغـات فـي السـوق     

عمل على تطوير مضامين اللغـات  االجتماعية واالقتصادية والهوياتية، من خالل ال
التّسويقية ووسائطها التّواصلية في ميدان السـوق االسـتعمالي؛ وبخاصـة سـوق     
السياحة الذي له بابان: باب داخلي يتعلّق بأهل اللغة، وباب خارجي يمس غير أهل 

مان نفعاً للغة، وهذا ما تنصسن استغاللهما يقدعليـه   اللغة؛ وكال البابين إذا وقع ح
أهداف هذا الملتقى المغاربي الداعية إلى وضع معـالم منهجيـة وإبسـتيمولوجية    

، وهذا من خـالل  االستعمال السياحيلسياسة لغوية للعربية تجعلها تنال موقعاً في 
التّفكير في آليات الحديث في المتن اللغوي الملبي للواقع واالستعمال الوظيفي، وفي 
إنجاز مشروعات من مثل: معاجم/ قواميس/ أدلّة/ مسـارد... تكـون مصـاحبةً    
لالستعمال في السياحة، إلى جانب تكوين مرشدين سياحيين يحسنون أداء العربيـة  

ـة فـي      في التّواصل السـة العربيمات الملحقـة الكتسـاح أولويدوفي الخ ،ياحي
  االستعمال، مع استعمال لغات العولمة في مقاماتها الضيقة.  

ويدخل الموضوع الذي اخترته في هذا الميدان؛ بالتّركيز على أهميـة التّسـويق   
ـ    م اللغوي بالعربية لتنال وضعها االجتماعي في قطاع السياحة، وهـو قطـاع مه

وحساس يعمل على التّأثير اللغوي فال يقّل قيمة عما يقدمه قطاع اإلعالم في تطوير 
آليات اللغة العربية رغم بعض الحوادث اللسانية التي يحدثها. ولكنّنا ننظـر إلـى   
األمر من زاوية القيمة المضافة التي يقدمها قطاع اإلعالم لتطوير آليـات العربيـة   

                                                           
رهـان اللغـة   –ـ ُأعدت المقالة للملتقى المغاربي حول (التّسويق اللغوي والتّنميـة السـياحية    ♥

، تنظيم وحدة بحث. واقع اللسانيات وتطـور الدراسـات   2019نوفمبر  6-5. تلمسان: -العربية
 .CRSTDLAاللغوية في البالد العربية. التّابعة لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية/ 
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عالمية التي عملت على ازدهار العربية. من هنا ال يقـّل قطـاع   وتلك النّقالت اإل
السياحة شأناً في ما يمكن أن يكون عضداً لتطوير آليات العربية إذا أحسنّنا توجيهه 
في خدمة الشّأن العام، واللغة العربية لغة الهوية من الشّأن العـام. وهـذا القطـاع    

دة لما يعرفه من حركات متنامية، ولما يقدمه من السياحي االستراتيجي له آفاق واع
تبادل المصالح المرسلة بين الساكنة، وبين الساكنة واألجانب؛ وهو يتنـامى يوميـاً   
عبر التّحسينات التي تقدم في الخدمات، وعبر الدعايات واإلعالنات؛ ألنّـه قطـاع   

رج، ويعمل على تطوير مربح إيكولوجي، يدر عمالت للوطن، ويعرف بالوطن للخا
البنية القاعدية والثّقافية، ويمس جوهر االستقطاب فـي االقتصـاد. هـذا القطـاع     
السياحي يقوم بمهام التّطوير في الداخل وفي الخارج، فإذا كانـت لغتنـا العربيـة    
   مصحوباً بالجانـب اللغـوي ة نكون قد خدمنا الجانب االقتصاديالوسيلة االتّصالي

التّسويق اللغوي السياحي بالعربيـة= تطـوير آللياتهـا.    سمتُ موضوعي ولهذا و
وأرى في هذا الموضوع النّفعية التكاملية بين خدمة السياحة باللغة الوطنية، فهـي  
خدمة مزدوجة تعطي تحسيناً وتحصيناً آلليات المصلحة العامة الجامعة بين الـذات  

تفعل األمم الراقية، فال تسوق سياحتها إالّ بلغتهـا   الهوياتية، والنفعية العامة، وكذلك
  ي منتوجها السلعي، وفي الخدمات العامة، فهل نتعظ؟فبل هي العمدة ف

1(التّسويق اللغوي) ؛ يـدخل فـي   ـ مدلول مصطلحباعيالر (قسو) لعمن ف :
سـال  / إرالبيع والشّراء، كما يعني نقل البضائع/ الشّـراء/ المقايضـة  مصطلحات 

ة يحصـل بموجبهـا   عملية اجتماعيبضاعة... ويكون من منتج إلى مستهلك. وهو 
/ إنتاجبيع/ تحقيق ذلك من  ويتم من بضائع األفراد والمجموعات على ما يحتاجون

وهناك أنواع أخرى للتّسويق مـن   .المنتجات ذات القيمة مع اآلخرينالسلع/ تبادل 
 الهاتفي /وعمومـاً  مثل التّسويق الشّبكي .وما يتعلّق بوسائل التّواصل االجتمـاعي  

) فإن (يأخذ أبعاداً أخرى تتمثّل في قضايا اإلعـالن، والتّخطـيط   التّسويق اللغوي
 اللغوي ياسيه السة، التّوجة/ توظيف اللغات األجنبيواستعمال اللغات الوطني اللغوي
من وسائل التّهيئة اللغوية... وما يربط ذلك بمعطيات الهيآت العاملة على السياسـة  
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س اللغويـة العاملـة علـى حمايـة اللغـات      اللغوية، مثل المجامع اللغوية والمجال
مسكوكة لغوية دالّة على سوق االسـتعمال   السوق اللغوية)وتطويرها. ومصطلح (

العفوي أو التّطبعي لخطاب لغوي موجه لمتلقين قادرين على تقييمه ومنْحه سـعراً  
تحمله اللغة من  معيناً. وهذا السعر يخضع للتّراتب االجتماعي للغة المستعملة، وما

فوائد تجعل المستعملين يتنافسون عليها بمدلول الرأسمال اللغوي الحامـل للفائـدة   
وكذلك جعل القوانين تشكّل األسعار التي تُدر لصاحبها الرأسـماَل والقـدرةَ علـى    
استخالص فائض القيمة النّوعي؛ ضمن آليات التّفاعـل والتّواصـل فـي البنيـات     

إالّ بوجـود كفـاءة ورأسـمال، وال     سوق/ بورصةأنّه ال توجد  االجتماعية. علماً
  رأسمال إالّ بفائض ربح بين كفاءة وأداء؛ واللغة هدفها التّداول والتّنوع والتّبادل.  

وكذلك فإن اللغة تتّسع لكّل عمليات التّواصل؛ باعتبارها سوقاً ضخمة تحمل كّل 
  إالّ نمط لغوي تداولي يقبله السوق.   الممارسات اللغوية الوضعية، وال يحصل فيها

فاللغة ال تُفرض على السوق، بل السوق يفرِض اللغةَ الجيدةَ والرائجةَ والحاملـةَ  
  .لعيوق التّداول بمثابة الجانب السوق وفق قيمتها في سلمضامين ممارسات لغة الس  
ويدّل المصطلح في اللسانيات االجتماعية على اختيـار اللغـة المعتمـدة فـي     
االستعمال الجمعي السياحي وبخاصة اللغة المنطوقة. وهنا تلعب السـوق اللغويـة   
دوراً في الطّرائق التي يختلف فيها الحديث، وفي المستويات اللغوية للتّواصل، وما 

ـة  يتعلّق برهانات التّهيئة اللغويوق اللغوييات السوتحد ،ة، وجدلية التّخطيط اللغوي
بما لها من تعدد لغوي. وهذا ما كان زمن المقايضة السلعية؛ فقـد فرضـت لغـة    

Langua-Franca     نمطها كوسيلة تواصل في تجارة طريـق الحريـر، وطريـق
 ـلعية أيام ازدهار األندلس هي لغة التّبادل السالملح، وكما كانت العربي   العربـي

ليزية في الطّيران المـدني، وفـي   گواألورپي، وكذا ما نشاهده اليوم من تنميط اإلن
  عالم السياحة وفي مجال المال.

وقد وقع تركيز إشكالية هذا الملتقى المغاربي على آحادية لغوية، علمـاً أنّـه ال   
يمكن أن تعيش اللغة الواحدة (العربية) وحدها في بالد المغارب؛ وهي غير وظيفية 
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في كثير من أبعادها، وكذلك ال يمكن أن تكون بعيدة عن التّأثّر والتّنافس في السوق 
مع جدليات الحاضر والمستقبل العولمي، إلى جانب التّركيز على  اللغوية المغاربية،

) اللتـين تعرفـان   2كيفيات استدراك سلوكيات التّواصل بلغات الهوية االثنتـين ( 
استقواء الفرنس�يّة االنكسار المعرفي، واالنحصار الهيمني، أمام و ،وياتيّ ا�نكماش الھُ 

تنافسي للغات الهوية، ومـا يـأتي بـه    كلغة لها سوق إقصائي وف�ي ب�!د المغ�ارب 
ليزية فقط گالحاضر من فرض تواصل عولمي في لغة السياحة؛ وعمادها اللغة اإلن

؛ ألن االنجـذاب  والمزوغة، وهو انتفاخ غير مجـد في ظّل انتفاخ خطاب العروبة 
ليـات  اللغوي نحو الفرنسية استقوى والتّعامل مع فرنسا يزداد، أضف إلى ذلك الجا

المغاربية التي تعيش في بالد الفرنكفونية؛ وكّل ذلك يعمل لصالح الفرنسية، ويزداد 
 ة علـى    -مهما كانت جنسـيته -األمر عجباً عندما نتعامل مع كّل أجنبيبالفرنسـي

اعتبار أنّها لغة التّواصل الخارجي دون غيرها من اللغات، وهي عقدة نفسية آمنّـا  
فأصبحت من األنا الداخلية والخارجية. بالفعل هناك كثير من  -نحن المغاربة–بها 

المفارقات والتّناقضات في مسألة استعمال العربية في قطاع السياحة، وإن العربيـة  
فيه تجد نفسها داخل منظومة من التّناقضات اللولبية على صـعيد التّنـاقض بـين    

العمري) "وإذا ما أراد أحد الباحثين  التّنظير والتّطبيق كما تقول الباحثة (أمل شفيق
دراسة وضعية العربية داخل المنظومة السياحية أو التّربوية فإنّه سيجد نفسه أمـام  
ظاهرة محاطة بكثير من التّناقض؛ تناقض بين ما هـو مسـطّر فـي النّصـوص     

ـ  ين مـا  القانونية والخطابات الرسمية من مبادئ وأحكام تُعلي من شأن العربية، وب
نشهده في الواقع التّربوي والتّعليمي من تهميش وعداء باطني أحياناً للغة العربيـة  
على صعيد التّطبيق والممارسة في المؤسسات الحكومية والتّعليمية. وبما أنّنا فـي  
طور تطوير السياحة العربية، فال يمكن للفعل السياحي أن يـؤدي دوره المـأمول   

ابتداء مـن   -على اختالف رتبهم–افياً وتربوياً إالّ إذا كان متخصصوه اقتصادياً وثق
المضيف في أي مؤسسة سياحية، وانتهاء بالمسؤولين في القطـاع يحملـون مـن    
المهارات التّقنية والمعرفية ما يتيح لهم اإلجادة، وتقديم المنتج السياحي على أجمـل  
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ةصورة، من النّاحيتين: النّاحية المهنية والنّاحيوهذا ما يؤسف له رغم 1ة المعرفي ."
موقع العربية من مراسيم وقوانين، ولكن هناك عوائق على مستوى التّكوين الـذي  
يتم بلغات أجنبية، ويضاف إليها بعض السلوكات االنجذابية تجاه األجنبيـة بشـكل   

  غير مقبول.  
ترتبط اللغات باالقتصاد؛ أي االهتمام باإلنتاج والمردودية ـ اللغة واالقتصاد: 2

والربح والبزنسة والتّواصل والتّبادل لخلق أسواق لغوية عن طريق استعمال اللغات 
تُعتبر اللغةُ عملةً قابلـةً للتّبـادل   الوطنية، أو اعتماد التّرجمات رغم كلفتها. ولهذا 

وائدها وتعلّمها يدر عملـة فكريـة وماديـةً    واستعمالها يقوي من رفع ف والسيولة؛
وثقافيةً، ويجلب لها الزبائن الذين يطلبون ودها لتعليمها أو التّرجمة منها، وتكـون  
اللغة األقوى بالتّرجمة منها، وتكون اللغة األضعف بالتّرجمة إليها، فال تـدر لهـا   

في نمو االقتصادات اليوميـة   العملة المطلوبة. وإن اللغة والنّقود في مسار متكامل
ألي بلد، وأن اللغة المشتركة فاعل اقتصادي في اإلنتاج الصناعي، وبدره يحتـاج  
إلى لغة واحدة موحدة وموحدة، وعن طريقها يمكن أن يتواصـل جميـع أعضـاء    
المجتمع الذين يشاركون في العملية االقتصادية و"لهذا تصر كّل األمم علـى ربـط   

  ق باللغة المشتركة؛ بوصفها جانباً ضرورياً من جوانب التّطور االجتماعي.  السو
علماً أن المستعمرات األقّل نجاحاً في السوق هي تلك التي خرجت مـن طـوق   
الغربنة وأن التي خرجت من شرنقة الغربنة ازدهر اقتصادها بازدهار لغاتها، وكان 

ة اقتصادين الثّنائي فيها: تنمية. وهذا األمر في األساس يتطلّـب  المكوة لغوية= تنمي
القضاء على التخلّف اللغوي من أجل تحويل لغة ما إلى وسيط مناسـب لالتّصـال   
الحديث؛ تتّخذ شكالً من أشكال المقاربة التّواصلية وركيزتها تطويع المفاهيم الغربية 

ـ  ذا تكـون اللغـة   بوضعها في تعبيرات محلية، وبشكل خاص التّرجمات. وبكّل ه
القومية رصيداً مادياً للمجتمع، وتزداد بقدر ما تتّخذ من سمات وظيفية تآلفيـة فـي   

". وهكذا نرى اللغات تُسهم في رفع االقتصاد الوطني من جانـب التّقليـل   2المجتمع
من النّفقات في الداخل، وإكساب العملة من الخارج، مع ما يصـاحب ذلـك مـن    
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للتقليل من النّفقات والتّنافس حول الجودة والنّجاعة، والديمقراطية  التّوجهات القومية
وحقّ المواطنة والطموحات الفردية والجماعية، دون الحديث عن مكتسبات القيمـة  
الجمعية التي تخلقها اللغة الوطنية الجامعة؛ من حيث ربـح القالقـل االجتماعيـة    

البلد عند استعمال األجنبيات. ولهذا تعمـل   المفكّكة لالقتصاد والمستنزفة إلمكانيات
للغة؛ فتقوم على تسويق لغتها، وعلى نوعيـة   سويقيلجانب التّاألمم على استغالل ا

  وكلفتـه  ،ج فيـه لـذي يـرو  المنتوج الذي تحمله، وطريقة ترويجـه، والمكـان ا  
واألشخاص المسوا  قين لهذا المنتوج اللغوي اللغـوي ى بالمـدلـذي  ؛ وهذا ما يسم

يعطي للغة صفةَ التّوسع، وصفةَ الدخل المادي في التّعليم أو في التّرجمـة أو فـي   
وتفعل األمم الراقية على إحاطة لغاتها بأرمادة من القوانين العاملـة علـى    .النّشر

ـ للس اإلداريحمايتها بعد ضبط الجانب  والتّركيـز علـى معاضـذة    ةياسة اللغوي ،
االعتـزاز  الذي تكـون خاتمتـه    حسيس بالموضوعة والتّوعيالتّب اإلعالمالمدرسة و

 .اللغوي للغة األمة

في البداية يجب الحديث عن دور السياحة في  :السياحة والتنمية المستديمةـ 3
تثوير الجانب البشري من أجل التّغيير وقبول اآلخر، فماذا تقدم السياحة من تغييـر  
في النّمط الثّقافي للمجتمع؟ تلكم هي إشكالية المنطلق، فهل نحـن علـى اسـتعداد    

  للضيافة؟  
صحراء ليس هو الماء، بـل  ـ يجب العلم بأن الفرق بين الحديقة الغنّاء وال3/1

اإلنسان العامل على خدمة المكانين، ليس إالّ. ولهذا إنّه من الضروري بمكـان أن  
تكون لدينا توعية بأهمية السياحة ألنّها تعتمد أوالً وقبل كّل شيء علـى الخـدمات   
التي يقوم بها البشر، ال على توفير الهياكل التي تبهر األنظار، ولكن تجـد الخـدم   
عليها يهربون النّاس. وال بد في هذه النّقطة من التّركيز على خلق ثقافـة سـياحية   
تقبل باآلخر، وتبشّ في وجه األجانب، وتلبي الخدمات، وتكون في الخدمة بحكمـة  

.(كلائر ما دام عندنا فهو مالز)  
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جـارب  وأثبتـت التّ  ،األزمـات  الكثير من من تجاوز ياحةُالس نتتمكَّـ لقد 3/2
مربحة، وتنمو باستمرار، فهي صناعة متطـورة مرتبطـة   ها صناعة أنّالمعاصرة 

بالرياحة كمـا  ي الحدودتخطّفي ة في المعرفة وغبة اإلنسانيكما لم تعد صناعة الس .
كان في الزمان الماضي؛ بحمل حقيبة صغيرة والسفر إلى بلد ما لقضاء ليال فـي  

ض المعالم األثرية، ومن ثم يتبضع فـي األسـواق   فندق، أو أن يتجول زائر في بع
الشّعبية، ويترك بضع الدوالرات... لكن األمر اآلن تغير، فتعـدت السـياحة هـذا    
اإلطار الضيق، لتدخل بقوة في معالم جديدة كصناعة خام/ نصـف خـام/ كاملـة    

، وبتحريـك  التّجهيز، وأضحت تدر على الدولة عملة قوية بمليـارات الـدوالرات  
االقتصاد عن طريق الفرق المتتالية للسياح ودورات الوكاالت التـي تتعامـل مـع    
مختلف الشّركات؛ وكّل ذلك يعمل على غليان اقتصادي يعمل على تحريـك دورة  
الحراك السلعي، فهناك تغيير للنّمطية القديمة، وهذا ما نـراه فـي بـالد ال تملـك     

، ولها اقتصاد قـوي، ويكفـي أن نـذكر: تـونس+     الپترول، وتعيش على السياحة
مصر+ تركيا+ المغرب+ تايلندا+ أوزبكستان+ إسپانيا... دون الحديث عن بعـض  
البلدان التي لها معالم ذات العالقة بالجوانب الروحيـة، مـن مثـل: السـعودية+     

  الفاتيكان+ الهند.  
جبـال/ صـحراء/   : ونحن في بالد المغارب، أمام ما نملكه من معالم سـياحية 

هضاب/ بحر/ محيط... وتستمر السياحة سنوياً، ويمكن أن تتماوج في فرق حسب 
المطالب السياحية، فبالدنا يمكن طيلة السنة تحقيق السـياحة بأشـكالها: الثّقافيـة/    
الدينية/ التّرفيهية/ سياحة المغامرات/ العالجية/ سياحة التّسوق/ سـياحة حضـور   

االستدامة في توجيه عمليـات  . وهذه كلّها تقوم على فكرة / الرياضية..المؤتمرات
الستحداث تركيب المنتجعات الستصلح لكّل األماكن والفصول  الدائمة؛ والتية ياحي

ـ ة فعقاعدة اقتصاديبهدف تكوين  االقتصـاد  ق بموجبهـا تنـامي حركـة    الة يتحقّ
وأمام هذا التّنامي في االقتصـاد، فإنّـه يقـع    والخدمات السياحية الدولية/ الداخلية. 

 االهتمام لدى الشّعوب في التّنافس على برامج مستديمة تلبي احتياجات العصر دون
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وبـذا تكـون التّنميـة     ة على تلبية احتياجـاتهم. ضحية بقدرة األجيال المستقبليالتّ
االقتصادية واالجتماعية في الدولة أحد العوامل التي يخطّط لها على كـّل اآلمـاد   

وال يمكـن   ،خاء للمواطنينوتحقيق الر ،ة الحياة ومستوياتهاي نوعيإلحراز التّقدم ف
ـ    ، إالّذلك كهدف نهـائي  ق كّلتصور أن يتحقّ ة فـي  بتحقيـق األهـداف المرحلي

القطاعات اإلنتاجية ة على اختالفهاة والخدماتيوبخاص ،  وهـو  القطـاع السـياحي .
هدف في حد ذاته مطلوب اآلن عند الدول التي انتقلت بالسياحة االستكشـافية إلـى   

متجدد، مهمـا اختلـف الزمـان    السياحة اإلدماجية المتكررة، والتّصنيع السياحي ال
ورغم ذلك فإنّـه  . والمكان والظّروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والبيئية

ولـة  ياحية التـي تضـعها الد  ياسة السة لمختلف األهداف للستحديد أطر عاميمكن 
ياحيللقطاع الس ،وللتنمية السياحي؛ة بوجه خاص   ة مستهدفة األهـداف االقتصـادي

واالجتماعية والبيئية واألمنية؛ وهذا بغية استقطاب اليد العاملة، وتحسـين ميـزان   
المدفوعات، ورفع الوعي والمستوى االجتماعي والحضري للمواطنين. وهذا سبيل 
من سبل التّنمية الكاملة الدائمة التي تعمل على النّمو االجتمـاعي، والرفـع مـن    

قدير تاريخهم وجغرافيته. ويتعاظم كـّل هـذا بتقـدير    مستوى وعيهم، وتعليمهم وت
  ائحين األجانب والمواطنين.سبة للسرويح بالنّياحة والتّفر والسمتع بالسالتّفرص 

تراتبيةٌ استلزاميةٌ تجمـع بـين    رباعيةٌـ السياحة والحاجة واإلعالن واللغة: 4
  تُقدم بها السياحة.أهمية السياحة  وحاجيات السائح، واللغات التي 

ترول والنّفط، وله مظاهر االحتكاك پفعل معاصر يكون بديالً للـ السياحة: 4/1
ونقل الثّقافات وتبادل المعلومات، والتّعرف على األماكن والمنجزات، ومكان للتنزه 
والمغامرات. وتشهد السياحة كّل يوم نمواً مرتفعاً، فهي صناعة العالم مـن العـالم   

  ى العالم، وتصب منتوجها في تنمية مستديمة لصالح الساكنة واالقتصاد المحلّي.  وإل
ولذا تحتاج السياحة إلى تخطيط سياحي تقديري مستقبلي لضمان صيانة الموارد 
السياحية، واالستفادة منها بشكل رشيد، وربط السياحة بالقطاعات األخرى لتحقيـق  

ولنجاح التّخطيط السـياحي ال بـد مـن معرفـة كـّل      أهداف التّنمية االقتصادية. 
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ة، مراعـي  ة، محميات بيئيمتنزهات طبيعيالمعلومات والبيانات الخاصة بالمواقع: 
مخطّطـات سـريعة/   وتصـحبها   ...ة جـزر، شـواطئ  ظواهر جيولوجي ،غابات

متوسطة/ طويلة األمد، مع تقديم كّل التّشجيعات للقطـاع الخصوصـي، وتفـادي    
ـة  السمه من مـداخيل ماليبما يقد ياحيد في تنظيم المجال السلبيات، والتّحكّم الجي. 

وعند ذلك يمكن أن يكون قطاع السياحة مسهماً بشكل مباشر في أهـداف التّنميـة   
 المستديمة.  

مراعاة حاجات السائح في البلد المزور، والحاجـة أحيانـاً    وهيـ الحاجة: 4/2
  متغيرة وبحسب كّل سائح، فما أصعب تحقيـق كـّل الرغبـات   وليدة الساعة فهي 

ولكن ما ال يدرك كلُّه ال يترك جلُّه فيكون العمل بالطّلبيات الممكنة، بضمان منطق 
التّوافق والنّسبة الكبيرة للسياح. ولكن العهدة في األمر أن الزائر للبلد لـه حاجـات   

ها أو رؤيتها، ويكون ذلـك مـن صـميم    يريد الوصول إليها أو تصويرها أو تحقيق
  التّخطيط الذي يرومه في برنامج الزيارة السياحية.  

ونقصد به أن المنتوج السياحي مثله مثل أيـة سـلعة تجاريـة    ـ اإلعالن: 4/3
تحتاج إلى دعاية/ ترويج بحسب ما تقتضيه متطلّبات السوق من عـرضٍ وطَلَـبٍ   

حملة  ةنجاح أياألجنبي أكثر من الوطني، مما يرهن  وهذه العملية تستهدف الزبون
ترويجيـ ة تسويقي ة بجودة الخطاب السصـياغةً وترجمـةً فـي اآلن نفسـه      ياحي

ة في أكثر مـن لغتـين   ياحية السواصل للترقيويستوجب تطوير وسائط اإلعالم والتّ
في تل بحسب الموقع الجغرافي ـة  للبلد. وهنا يقع التّنافس اللغوية رهانات العربيبي

  التي ال تزال تُراهن على أنماطها التّقليدية، فهل يمكن أن تلبي المطلوب؟  
وسيلة التّواصل التي تتم بين السائح والمحيط العـام، بدايـة مـن    ـ اللغة: 4/4

طوبونيمية األلواح والشّارات والخرائط واألدلّة وما يستقبل به الزائر فـي الحـدود   
ف األدلّة األماكنية، وما يؤديه المرشد من لغة. فهنـا تطـرح تحـديات    وإلى مختل

أشكال التّواصل بين الفئات العمرية الزائرة، والرغبات المتضاربة، وكيـف يمكـن   
إصابة هدف التّوافق اللغوي وما هي اللغة المستهدفة... وفي كّل هذا تطرح اللغـة  
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ئر، ويكون في خدمته بلغة يفرضها عليـه  انعكاسات المزور، كيف يلبي طلبات الزا
بل أحياناً تكون بحسب محيط لغات الهيمنة السياحية، أو لغة البلـد المسـتعمر، أو   
  بلغة البلد األصلية إذا توفّرت لها كّل وسائل التّرجمة، وما يلحقها من أدلّة مساعدة.

مهم يدر علـى   نعرف بأن السياحة قطاع اللغة العربية في قطاع السياحة:ـ 5
ترول من دخل للخزينة ولتحريك االقتصاد پالبلد تمويالً يضاهي أو يجاوز ما يدره ال

الوطني، كما يعمل على تبليغ هوية البلد للخارج إذا أحسن استثماره "تعد السـياحة  
واجهة البلد، وناقلة هويته، وهي ميدان خصب بإمكانه أن يدر كثيراً من األمـوال  

مورداً اقتصادياً أساسياً إذا ُأحسن استثماره، ومن بين الوسائل التي يحتاجها ويصبح 
الخدمة اللغوية؛ التي تعد عنصراً بالغ األهمية في مد جسور التّواصل مع اآلخرين. 
وبما أن هذه الخدمة ستكون باللغة العربية؛ فمعنى ذلك أنّه ال بد أن يكـون هنـاك   

لغة العربية في هذا القطاع الحيوي ومؤسسـاته المختلفـة   نوع من التّخطيط لنشر ال
ي والفندقي مما يجعلها لغة من لغات السياحة خصوصاً اتوال سيما في المجال الخدم

 World Tourism Organization (WTO)بعد أن أقرت منظمة السـياحة العالميـة/   
ال ننكر أن ". وبرغم كّل هذا فإنّنا 3إدخال اللغة العربية في نشاطات وعمل المنظّمة

العربية ليس لها مقام عاٍل في قطاع السياحة؛ مما أدى إلى تهميشها واستبعادها من 
هذا القطاع الحيوي االقتصادي، وهي من جملة المشكالت التـي تعانيهـا الـدول    

غياب سياسـة  المتخلّفة كافّة، والدول العربية خاصة؛ بسبب طمس لغات الهوية، و
لغوية مصاحبة بتخطيط تكاملي في البالد العربية. وإذا ذكرنا بعض الصعوبات من 
باب التّلميح، فإن من الباحثين من حدد جملة المضايقات التي تعانيها العربيـة فـي   

  بالد العرب، وهي:
ـ عدم إعطاء األهمية الكافية للغة العربية في المجـال السـياحي مـن قبـل     1

المسؤولين على مستوى الحكومات واإلدارات السياحية، وعدم االهتمام بها من قبل 
  العاملين في المؤسسات السياحية.
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ـ عدم وجود قوانين تُلزِم المؤسسات السياحية والفندقيـة بضـرورة التّعامـل    2
  باللغة العربية، ومحاولة إيقاف تراجعها في مجتمعاتنا العربية.

عض البلدان العربية من اتّخاذ اإلجراءات والسياسات الضـرورية  ـ تقاعس ب3
  للحفاظ على اللغة العربية، ومحاولة إيقاف تراجعها في مجتمعاتنا العربية.

ليزية هي لغة السـياحة  گـ االعتقاد السائد والخاطئ لدى البعض أن اللغة اإلن4
تّحضر والمدنيـة، وأنّهـم غيـر    ولغة العلم، والعمل والتّواصل، ورمز الحداثة، وال

قادرين على استعمال اللغة العربية في تعامالتهم وأدائهم لمهـامهم اليوميـة فـي    
  المنشآت السياحية.

  ـ عدم توافر معاجم لغوية عربية.5
ليزيـة والفرنسـية فـي    گـ شيوع التّحدث باللغات األجنبيـة؛ وال سـيما اإلن  6

ليزيـة  گية مقابل انزواء اللغة العربية وهيمنة اللغـة اإلن المؤسسات السياحية العرب
بشكل مقلق على جميع األعمال السياحية والتّواصل السياحي، واشتراطها في عملية 

  التّوظيف.
ـ اقتصار أنظمة الحجوزات الحاسوبية والتّطبيقات اإللكترونية المتّبعـة فـي   7

  ليزية.گللغة اإلنالمؤسسات السياحية والفندقية على ا
ليزية في العمل السـياحي والفنـدقي   گـ التّوسع في استعمال المصطلحات اإلن8

ائم الطّعام فـي  وبسبب وجود بدائل عربية لها، وسيطرتها على أسماء الوجبات، وق
  المطاعم.

  ليزية.گـ غالبية الصفحات المتوافرة على شبكة الويب مكتوبة باللغة اإلن9
استعمال اللغة العربية في معاهد ومؤسسـات التّعلـيم السـياحي    ـ ضعف 10

  والفندقي العربية.
المؤلّفـة   مـ قلّة كتب السياحة باللغة العربية وندرتها؛ سـواء المترجمـة أ  11

المواكبة للتّطورات السياحية العالمية الحديثة؛ ألسباب تتعلّق بالمؤلّفين والمترجمين 
  كتب العلمية السياحية ونشرها وتوزيعها من جهة أخرى.من جهة، وبإنتاج ال
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ليزية على المشـهد العـام فـي المؤسسـات السـياحية      گـ هيمنة اللغة اإلن12
والفندقية، وسيطرتها على اللوحات والالفتات والعالمات اإلعالنية وغير اإلعالنية 

لمحالت التّجارية التي تكتـب  وأرقام الغُرف الفندقية، وأسماء القاعات والمطاعم، وا
  ليزية.گباللغة اإلن

13  ة العاملة في الوطن العربـيياحيـ مجاهرة كثير من الفنادق والشّركات الس
وإن كـانوا  –بكتابة تقاريرها وصياغة عقودها، وإصدار تعليماتها إلى العاملين فيها 

  باللغة األجنبية. -عرباً
ية في الحقل السياحي والفنـدقي، واإلقبـال   ـ الشّيوع الواسع لألسماء األجنب14

 Sheraton/ Plaza/ Crawnليزية لفظاً وكتابـة  گعليها، فثمة أسماء مكتوبة باإلن
وبعضها كتبت بالعربية بلفظ إنجليزي مثل انتركونتيننتـال ومـاريوت، والـبعض    

" تلكم هي جملـة التّحـديات التـي    liwan 4ليزية وبلفظ عربي گاآلخر كتبت باإلن
تعانيها العربية في بالدها، وكيف يمكن أن تنال مواقع في خـارج ديارهـا عنـد    
العرب الذين يديرون فنادق في غير أوطانهم. هي تحديات، يمكن رفعها إذا وقـع  
االهتمام بها عبر مراحل تخطيطية، وبسياسة لغوية مبنية علـى االعتـزاز بلغـة    

  الهوية.
لكي تكون العربية سارية المفعول في هذا القطاع ال بد من رسم سياسة لغويـة  و

جـارة  مجـال التّ لتنمية اللغات المحلية وتطويرها، واختيار أكثرها استعماالً فـي  
والعالقات الدة التي تتجلّى استعماالتها في ةولية المرشّحة هي العربيواللغة الوطني .

ليها ما تتوفّر عليه من تطهير لغوي+ منتوج قاموسي+ القارات الخمس، ويضاف إ
معيار لغوي+ تحديث معجمي+ استبدال لساني+ لغة وظيفية. وتحتـاج اآلن إلـى   
إدارة مخطّطة وإلى دعاية موجهة، وإلى تسويق داخلي وخارجي، وإلـى سياسـة   

اتّخاذ القرار. وأمام هذا الوضع المعياري هة للعمل، ومن ثموجـة، كيـف    مللعربي
السبيل إلى جعلها مستعملة في هذا القطاع؟ وإنّنا ننظر إلى المسـألة مـن جانـب    
االعتزاز اللغوي، فقوة األمة ترتبط بقوة لغاتها، وتحتاج العربية اآلن إلـى جانـب   
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حماية اللغة بالقوانين والتّشريعات وإقامة المؤسسات، وهذا ال يكون إالّ بـالخروج  
الالمباالة، والكيل بمكيالين تجاه العربية. فكان يجـب وضـع تخطـيط    من سياسة 

وتشريع صارم الحترام استعمال العربية ليس بالقهر، بـل بوضـع معـالم أوليـة     
بخصوص الرعاية العلمية في تطبيق ما هو موجود في هذا البـاب. وال يجـب أن   

يها الطلـب، ولـدينا مثـال    ننحاز في كّل مرة إلى اللغات األجنبية على أنّه يقع عل
) مليون سائح، وال تسمع 12التي يدخلها سنوياً أكثر من اثني عشر ( الدولة التّركية

إالّ لغتها في كّل المعامالت، وهذه السياسة تجعل للغة التّركية قيمة اقتصادية؛ يدفع 
خذ مسكوكات قد أواألجنبي أمواالً من أجل تعلّمها أو فهمها، وال يعود إلى بلده إالّ 

 تركية تعلّمها من جولته السياحية.       

ال ننكر أن مضايقات سوف تطرح على استعمال العربية فـي هـذا القطـاع     
     ة فـي هـذا القطـاع، ال ننكـر أناس، ولكن تعاِل نبدأ لوضع آليات العربيالحس
    صعوبات كانت حجر عثرة أمام التّعريب وكان ذلك أزمة علـى الجانـب الثّقـافي

أمـام هـذه الصـعوبات    واالقتصادي، ولكن في كّل هذا ال يجب أن نقف واهمين 
فالشّعوب المتقدمة ال تتعامل إالّ بلغاتها وتفرضها في بلدها في كّل القطاعات ويجب 
علينا الوعي بالمسألة اللغوية بأن كماً معتبراً من المدونات أنتج في لغـة السـياحة   
 وأن الدراسات الطّوبونيمية قامت بكثير من قضايا التّعريف باألمـاكن. وتنقصـنا  
العزيمة التي نروم أن تأتي من اإلعالم ليسهم في تريج الوعي الـالزم لمشـروع   

  .ةة لتعميم اللغة العربيعوب العربيكيدة لدى الشّالنّهوض اللغوي، مع الرغبة األ
: وهنا يمكن أن نعود إلى تلكـم  ـ اللغة العربية ومعوقاتها في قطاع السياحة6

مضايقات، ونضيف طـرح رهـان السياسـة    الصعوبات التي ذكرت بخصوص ال
اللغوية على محك البحث؛ حيث ترتهن السياسة اللغوية بواقـع اللغـات المحليـة    
وربطها بالمحددات اللغوية الجيولسانية المحيطة بنا في إطار لغة المستعمر القائمـة  

قتصادي وال تزال تفرض نفسها، وما يحيط بنا من لغات أخرى لها تأثير سياسي وا
 .ة في هذا المخاض؟ وإعالمية  فما محّل العربيالحكمة تفرض حكامة سياسـي إن
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داخل أسواق اللغة. وهذا قانون من قوانين الحياة  الوظيفة التّواصليةلغوية عمادها 
االجتماعية؛ فاللغة التي تستعمل في السياحة هي لغة المجتمع. وهنا نجـد العـائق   

من مقامات التّواصل السياحي بحسب السـياح غيـر العـرب     االستعمالي في كثير
 الوظيفـة اإليديولوجيـة  وبحسب طبيعة المرشدين الذين تكونوا بلغة أجنبية. وتأتي 

التي تصحب أحياناً باالبتعاد القصدي عن لغات الهوية، إن لم نقل هناك مرجعيـات  
ي، بـدعوى التّفـتّح علـى النّمـاذج     القوة النّاعمة المعادية للواقع االجتماعي اللغو

الجاهزة في خطابات منافع غربية لغوية فردية، باستعمال لغة التّربح االسـتعمارية  
المحتقرة للغات الوطنية على اعتبار أنّها ال تزال تعيش التّرقي اللغوي، فال فائـدة  

قتصادي، وتكون فيها وفي استعمالها في قطاع السياحة وإال سوف يقع االنغالق اال
الكارثة االقتصادية تشتغل في هشيم اللغة األم، وهذا عائق ثانٍ للعربية فـي هـذا   

وتأتي بصورة مخادعة؛ أي إن وظيفة الكالم إنّما  الوظيفة الثّقافية؛القطاع. وهناك 
 ياحة، وهي تخصة بها في باب السة ال عهد للعربيتجري بتأويالت وإشارات ثقافي

األجنبية فقط؛ فيحصل االنجذاب اللغوي لصالح اللغات األخرى، وهذا مـن  اللغات 
مضايقات العربية في السياحة ثالثاً. وهكذا تلتقي هذه المعوقات، وتجـري لصـالح   
ترسيم واستعمال األجنبيات في هذا القطاع، كما اشتعلت األجنبية فـي القطاعـات   

ج خيوط الوهم، واعتماد استراتيجية مغلّفة األخرى، وتعمل على الهيمنة اللغوية بنس
بخداع المغرورين. ويقدم الخطاب اللغوي في كّل مرة باحتيال على هذه الوظـائف  

وتبقـى اللغـة العربيـة    اللغوية التي تنسج فَذْلكات ال يدركها المتحدث وال المتلقي 
  سياحة.  محفوظة إلى إشعار آخر في سوق القوامة، ومهملة في سوق ال

: إن العربية شبه عدم فـي المعاهـد   ـ موقع اللغة العربية في معاهد السياحة7
المعدة للتّدريس السياحي، وجسورها مع اللغات األخرى مؤجلة إلـى الحـق مـن    
الزمان، ووظيفتها تقنية في اإلدارة ال في التّدريس، وتكـاد تغيـب علـى صـعيد     

اقضاً بين النّصوص المؤكّدة همية العربية كلغة هويـة  ونلحظ تنالممارسة اليومية، 
وتواصل على الصعيدين: الشّعبي والمؤسساتي، إالّ أن الممارسات تسير في غيـر  
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االتّجاه التّشريعي، وهذا ما يخلق فجوة عدم الميل للعربيـة فـي سـوق اقتصـاد     
ياحة، فبات أمرها في التّعليم وفي الشّابكة وفي الدعاية، وما له عالقة بـالمنتوج  الس

  فما هو الحل؟  السياحي مهزوزاً وال تحمل قيمة مضافة مسايرة لهذا السوق المهم، 
يبدو لي من الضروري أن تُعالج األمور على مستوى التّدريس اإلجباري للمواد 
العامة التي ال تشكّل معضلة في التّواصل، وتتـرك بعـض المـواد ذات العالقـة     

ة، وما يشكّل تذبذب المصطلح إلى أجل الحـق حتـى اسـتكمال شـروط     بالتّرجم
النّجاح، لكن تكون العملية ضمن توافق بيني/ مهني لتحقيق الجودة في السياحة بلغة 
الوطن في أكثر التخصصات، ألن بعض التّخصصات من قلـب المجتمـع الـذي    

التّقليديـة/ التّرشـيد    يستعمل لغة العامة، من مثل: الّعريف بـاألكالت/ الصـناعة  
  السياحي... والجودة في استعمال اللغة الوطنية هي جودة في الخدمات السياحية.  

ولهذا نعيب على القطاع السياحي انغالقه على لغة أجنبية، وابتعاده عـن اللغـة   
الوطنية، وكذا انغالقه في العملية التّربوية على تأهيل سياحي متـوارث ال يالئـم   
حاجيات القطاع الوطني، بل يركّز على انجذاب أجنبي كأنّه يخدم اآلخر في لغتـه  

التّكوين ال يحمل في بعض األحيان صفة الجـزأرة   وفي طريقة التّقديم، لدرجة أن
 C'est le travail des français/ Méthodeويقال للمتكونين عندما يحسن العمل 

française  ة. وكان علينـا أنة واللغويوهذا يشكّل عقدة على خصوصياتنا المحلي ،
يـدة لحسـن   نضمن يداً مؤهلة مهنية حول خصوصياتنا وبلغتنا، ونعطي صورة ج

أدائنا. ولهذا فالمطلوب من معاهد التّكوين الفندقي أال تبتـر العمليـات السـياحية    
  بالتّفرقة بين اللغة وبين المنتوج الوطنّي الذي يجب أن يبلّغ بذات لغتنا.  

وال بد من التّأكيد بأن العربية تعيش انحصاراً ضيقاً رغم استعمالها فـي بعـض   
ـة  المقامات كلغة ثانوية، ما هي العربيوملت كلغة ثانوية، وحتى إذا استُعملت أو ع

تلكم إشكالية أخرى تُضاف إلى مضـايقات   وعن أية عربية نتحدث؟التي تستعمل، 
تواصلية، فال يمكن أن نتحدث إلى السائح العربي بلغة محلية، وال يمكن أن نتحدث 

الجانب كان على التّكـوين التّربـوي    للمواطن بلهجة سوقية، فهناك ثغرات في هذا
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البتّ فيها إجرائياً، مع ما يصحب ذلك من المراجع العربية الكثيرة في هذا المجـال  
كي ال تبقى العربية خارج التّغطية في هذا القطاع المدر للعملة الصعبة، ولم نعمـل  

زورنـا يـتعلّم   على استثمار لغتنا فيه بما يؤهلها لغة تواصل. واألجنبي عنـدما ي 
  األجنبية وال يتعلّم إالّ كلمات لهجية مذمومة.   

وأمام هذه المضايقات أال يمكن البحث عن آليات استعمال أو تطـوير العمليـة   
التّكوينية بالعربية في هذا القطاع؟ انطالقاً من المعوقات يمكن العمل علـى تحديـد   

 ظـري البناء النّاعتماداً على لسياحي مواصفات نموذج وظيفي للعربية في التّكوين ا
المؤسة التّس للعمليحضور الثّيكون اإللحاح على ة بأكملها ربوية داخـل  قافة العربي

ويكون ذلك عن طريق تكوين أي .وتربوي م حضاريومقو وهو مظهر دستوري ،
صياغة منهاج لغوي وظيفي تخصصي؛ باعتماد منهج لغات التّخصص وإدماجهـا  
في المواد التّدريسية، والعمل في ذات الوقت على ضرورة السمو باللغـة العربيـة   

ة+ مهارة تقنية+ كفاية معرفيـة.  التي تتطلّب قدرة لغوية+ مصطلحات حديثة وظيفي
والخروج من حصر البرنامج في ترجمة المصطلحات. وكان على البرنامج البحث 
عن عربية االستعمال اللغوي اليومي المهذّب والخروج من التّغريب ومبدأ الـربح  
المادي، وهنا يمكن اإلجابة عن موقع اللغة العربية في المكون السياحي، فال غرابة 

صعوبة إذا وصلنا إلى "صياغة منهاج لغوي يعترف للغة الضاد بدور وظيفـي   وال
تخصصي إلدماجه في نسيج الميدان السياحي، ومن أولى خطوات هـذا المنهـاج   
تحرير القدرة التّعبيرية للعربية داخل قطاع السياحة السـتيعاب تمظهـرات هـذا    

ياحة عرالس ـة   القطاع بجميع أبعادها. وبما أنفت حسب تعريف المنظّمـة العالمي
للسياحة على أنّها (انتقال اإلنسان من بلد إلى آخر غير موطنه األصلي مدة ال تقّل 

ساعة وال تزيد عن سنة ألية أغراض غير الربح أو امتهان حرفة معينة)  24عن 
ـ    رب أي أنّها برزت كفعل إنساني عقب التّطورات االقتصـادية واالجتماعيـة للغ

المتقدم، وخاصة بعد تحديد أوقات العمل وظهور (الوقت الثّالث) والعطل السياحية. 
إذن هي إحدى مكونات الحياة العصرية النّاضجة الهادئة ألي شعب. لذا فالحـديث  
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عن لغة سياحية عربية يظّل رهيناً بمدى تطويع اللغة العربية الستيعاب الواقع بكّل 
تنافى مع نظام العربية أصواتاً وصرفاً وتركيبـاً وداللـة، وال   مفاصله وبشكل ال ي

يخفى على أي متخصص في العربية قدرة هذه اللغة على احتواء أي جديد في العلم 
والفن؛ ففيها من الخصائص ما يمكنها من ذلك، وقد أثبت علمـاء اللغـة القـدماء    

ال يكمن في اللغة، بل في  ". هنا تكون اإلجابة صريحة بأن العجز5والمحدثون ذلك
صياغة المنهاج السـياحي المناسـب لكـّل الفئـات، والمتجـاوب مـع مختلـف        
التّخصصات، ومدى قابليته للتكييف وفق بنيات اللغة العربية التي ال بد منهـا فـي   
التّكوين، ومن ثم في االستعمال. والقضية سهلة إذا تضافرت الجهود، ومع جهـود  

سنضمن تكوين طالب متخصصين ومرشدين سياحيين يحسنون  القطاعات األخرى
أداء العربية ويتواصلون بها في مهامهم التّواصلية، كما نضمن تـوفير المقاصـد   

مع ضمان الصفة  ،نستهدفه يالذ ياحىجتمع السلمالسياحية لكّل شريحة من شرائح ا
وية للهة الحاميستوريسات الدؤسة للماالعتباري  .فهومها العامة في م       

نصـب المجلـس   : في لغة السياحة المجلس األعلى للغة العربيةمشروع ـ 8 
، وقد صممت مشروعها مع الشّـريك االجتمـاعي   لجنة لغة السياحةلجنة سميت 

الخاص وهو وزارة السياحة والصناعات التّقليدية، وما يتبع ذلك مـن: الـدواوين   
للسياحة+ مؤسسات التّكوين+ الوكالة الوطنية للتنمية السياحية+ الجمعيـات  الوطنية 
ياحيعلى أن يتدخّل ةالس .والفندقي ياحيسات التّسيير السياحة+ مؤسمديريات الس +

  المجلس لدى مختلف الشّركاء، ويسهر على أداء العربيـة فـي هـذه المؤسسـات    
ار بخصوص الرعاية الالزمة الستعمال جيـد  ويكون المجلس عبارة عن منتج أفك

للعربية، مستهدفاً في مشروعه التّفاني في خدمتها بخطط منهجية محكمـة؛ لتعـود   
العربية إلى وضعها لغة العولمة والتّجارة والعلم. وندرك جيداً أن انتشار لغة قـوة  

ة كّل الجهد والمال ألهلها، وانحسارها مهانة وضعف ألهلها، ولذلك تبذل األمم القوي
  لنشر لغاتها في أنحاء العالم؛ ألنّها تعتبر النّسيج الحي لحضارة مجتمعها وثقافته.  
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ومن باب التّنافس بين اللغات، ولمواجهة العولمة الشّرسة نروم أن تكون العربية 
 بمكانتها ومرونتها وصمودها وانفتاحها هي التي "تحتّل العربية المكانة الالئقة بهـا 
ضمن الفضاء السياحي كونه أحد أهم متطلبات العصر، وباألخص علـى مسـتوى   

ليزيـة...  گالمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدماتها للسياح األجانب في بالدنا باإلن
ولقد أدركت العديد من الدول بأن السياحة في القرن الحالي ليست أكبر صناعة في 

األكبر بين ما شهده العالم، وبفارق كبير حيث اهتمت العالم فحسب، بل إنّها ستكون 
   ـياحيالس ة المـدة ألجل استمراريول بفتح أسواق جديدة إلى جانب التّقليديهذه الد
طيلة العام وتقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية مناسـبة  

امتالك وسـائل متطـورة للتّـرويح    من شأنها زيادة فترة إقامة السائح؛ فضالً عن 
والفندقي ياحية:6السدات التّاليوكانت مرتكزات المشروع قائمة على المحد ."  

  ـ إجراء دراسة اجتماعية حول النّسيج اللغوي في السياحة في الجزائر.    8/1
ـ مرافقة وزارة السياحة والصناعات التّقليدية فـي إنجـاز مشـاريع ذات    8/2
  ة بمكانة اللغة العربية في هذا الوزارة.العالق
ـ التّواصل مع مختلف الهيآت والدواوين العاملة على ترقية السـياحة فـي   8/3

  الجزائر.
ـ تشجيع أبحاث ذات العالقة بلغات التّخصص ونشرها في مجالت المجلس 8/4

  األعلى المعتمدة دولياً.
ة السياحة، وتقـديمها للـوزارة   ـ إنتاج أفكار في حسن األداء اللغوي في لغ8/5

  الوصية.
  ـ إنتاج كتيبات تعريفية بالمناطق الجزائرية السياحية.8/6
ـ تقديم مشروع إلنجاز سلسلة من الكتب السياحية للزائر األجنبي؛ مشفوعة 8/7

  بصور ذات العالقة بكّل المعالم األثرية.  



Ö]fljíflée†ÃÖ^e<flêu^éflŠÖ]<flëçÇ�×Ö]<ÐèçŠ< <
 

     
337337337337 

    

        

تنصب في المعالم األثرية/ األمـاكن  ـ إنتاج سلسلة من البرمجيات النّاطقة 8/8
السياحية، وتخزن فيها اللغات الست العالمية، وتكون ناطقة باختيار إحدى اللغـات  

.ياحيالمطلوبة؛ على اعتبار أن تقوم مقام المرشد الس  
ـ إنتاج أدلّة تقنية محمولة فيها كّل المصطلحات الخاصة بالسياحة حسـب  8/9

ة مع العمل على أن تكون ناطقة. ويجري إنتاجها مع الحـرفيين  المجاالت المعروف
وتسويقها مع المتعاملين في الجزائر على أن تباع بسـعر مـدعوم مـن الـوزارة     

  الوصية.
ولقد قدمت لجنة لغة السياحة في المجلس مشروعها المرتكز على تدبير سياسـة  

ت العالقة بقطاع السـياحة.  لغوية في جعل العربية لغة استعمال في كّل المواقع ذا
وكان منطلقها التّركيز على تدبير المتن اللغوي السليم+ تعميق البحث اللغوي فـي  
مسكوكات لغة السياحة+ زيادة البحث الثّقافي السياحي وهذا بغيـة تفعيـل الصـفة    

ية، ومـا  الدستورية للغة العربية، باالستعانة بالحركات الجمعوية والوكاالت السياح
يتبعها من مؤسسات الفندقة. وأقدمت اللجنة على إنجاز قـاموس أولـي موسـوم    

المسكوكات  -األطعمة -الصناعات التّقليدية -الفندقة -(القاموس السياحي: السياحة
ة) فرنسيياحيالس- منشورات المجلـس   -عربي .وبقي�ت الكثي�ر م. 2018إنجليزي

3فكارن�ا، وال�وزارة عاش�ت ھ�ّزات  ب3ّن الّش�ريك ل�م يس�تجمن أفكارھا قيد ا�نتظ�ار؛ 
 في تغيير المسؤولين.

وإلى التّفعيـل  ياق في هذا الس ستوريي الدة إلى رفع التّحددفعت اللجنة بالعربي
العلمي لجعلها عنصراً في االستعمال السياحي رغم العثرات التـي تعيشـها فـي    

عف اإليمان بها فـي التّواصـل البينـي، دون    االستعمال العام، وما يشوبها من ض
الحديث عن التّواصل مع اآلخر األجنبي. ومع هذا فإن اللجنة رفعت التّحـدي فـي   
إعداد مشروع لمن يهِمه األمر، وهذا من زاوية التّدبير الفعلي للعربية فـي الحيـاة   

السياحة حسـب الجـوازات   العامة، ضمن آليات المعيرة التّقليدية، والتّقنين لعربية 
التي مست هذه اللغة من خالل ما أقرته المجامع اللغوية في قبول أسـاليب جديـدة   
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فرضتها لغة الصحافة واالستعمال العمومي؛ تلبية للحاجـات اللغويـة للمـواطن/    
لألجنبي عبر توظيف لغة هوية مبسطة فيها تمثّالت تكلّمية غير سوقية، ويضـاف  

سلسلة من المسكوكات ذات العالقة، وما يقابلها في النّطق اللهجي حالـة مـا   إليها 
يستدعي المقام ذلك، مع ما يقابلها في الفرنسية كتابةً ال نُطقاً. وهذا رهان السـوق  
اللغوية الجزائرية في إعداد خطّة مؤسسة من مؤسسات الدولـة قوامهـا التّجديـد    

؛ إلنعاش العربيصطلحيـوارد    المة ترتكز علـى تعبئـة المة في أفق سياسة لغوي
  البشرية والمالية لتجسيد االعتزاز بلغة الهوية.   

إن اللغةَ عصب الحياة االجتماعية، فال يكـون المجتمـع دون لغـة    ـ الخاتمة: 
تكون وسيطة المعامالت بكّل أشكالها، وأن التّسويق اللغوي بالعربية يعمـل علـى   

يات اللغة العربية، وإنّه عندما يتعاضد القرار السياسي بالعمل الجدي، ولما تطوير آل
يتعاقد منتج األفكار مع صاحب القرار ستكون النّواتج مطمئنة لخدمـة المواطنـة   

وفي هذا المنظور، وجب الحديث عن تحدي تنامي الفرنسـية أو تمـاهي   اللغوية. 
ية في بالدنا المغاربية، وهذا ما يخلق ارتباكـاً  استعمالها في السياحة كلغة لها أولو

في ذات الوقت يعتبـر ذلـك   ى، ووغنً عنصر إثراءعلى اعتبار أنّها  في المواقف
عنصر استيالب وتبخيس وانكماش واختزال للهوية اللغوية العربية. ويبقى تفعيـُل  

قامها في سوق السـياحة  المأسسة اللغوية في بالدنا المغاربية ضمان نيل العربية م
وال يجب أن تُعالج المسألةُ بالحياد اللغوي للدولة؛ كي تبقى العالقـةُ وطيـدةً بـين    

أ ال يتجـز  نصراًباعتبارها ع ؛ةقافية والثّالحقوق اللغويالدسترة والمأسسة للرفع من 
من عقوق اإلنسانناصر ح ،كيزةًور من رواطنة.كائز الم  

بضاعة من قال "من جد وجد" وعلينا التّماهي مع لغتنا العربيـة   ولهذا ال نبخس
  لتنال وضعها في كّل أماكن الحياة، كلغة طبيعية/ طبعية، ال تلغي اللغات المحليـة 
إن لم نقل إنّها هي التي ترافقها. واالهتمام بها يعلي من آلياتها، ويعلي من القيمـة  

المضافة للمجتمع في ازدهاره العلمي   .واالقتصادي  
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لقد بصرتُ بمجموعة من المقترحات أقدمها للحضـور، علـى    ـ المقترحات: 
  شكل قسمين:

  ـ القسم األول:
  ـ االهتمام بلغات التخصص/ المهن/ األغراض الوظيفية.1
ـ االنتقال بالسياحة إلى خوض غمار تكنولوجيـة التّواصـل عـن طريـق     2

  وتكون العربية لغة عمدة.برمجيات التّرجمة اآللية 
  ـ تصميم برامج وكتب خاصة بلغة السياحة.3
  ـ تصميم آليات برمجية ناطقة حاملة للمحتوى التّواصلي في لغة السياحة.  4

  ـ القسم الثّاني:
خطيط سـات تهـتم بـالتّ   مؤسقامة وإ ،شريعاتتّالقوانين والوضع ـ مزيد من 1

ةدقّ ، وتفعيلها بكّلاللغوي.  
والتّعديل واإلصالح، والحديث عن استبدال  قويمتّالكرار عند االبتعاد عن التّـ 2

  القيمة المعنوية للغة.  على اللغة، بل التّركيز 
، وربط اللغـة باالقتصـاد   ةفي المنازعات اللغوي تّللب تشكيل جهاز قضائيـ 3

 وسيولة العملة.

وواقع االستعمال حسب كـّل  خدمة المتن اللغوي للعربية؛ بما يتمشّى حياد ـ 4
  القطاعات.

ة تبعـا لتـأثير   االعتدال عند االعتماد على بعض اللغات، واللهجات المحليـ 5
ةالعولمة اللغوي.  

ـ االهتمام بالتعددية اللغوية، وإنزال مقام اللغات حسـب الوظـائف ومقامهـا    6
  .ل الفكريفي المجتمع، مع الخروج من التّسو االستعمالي  

فعيل دور النّخبة والمؤسسات على إعطاء اللغة الجامعة مقاماً جليـاً فـي   ـ ت7
.التّوظيف اللغوي  

   ـ تقديم نماذج أجنبية ُألممٍ ناجحة بخصوص تعميم استعمال لغاتها الوطنية.  8
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 ـ الهوامش:  

                                                           
1 ة في المأعمال المؤتمر اـ "اللغة العربي "ياحين السة. دبي: كوالثّالث للغة العربي ولي2014لد 

الث ص المحور العام للمؤتمر (االستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعروبي) المجلد الثّ
31. 

. 263ـ فلوريان كولماس، اللغة واالقتصاد، تر: أحمد عوض، مجلة عالم المعرفة، عدد  2
  .74- 35الوطني للثّقافة والفنّون واآلداب، ص سلسلة منشورات المجلس  2000الكويت: 

ـ هاشم عماد الهياجي "العربية في مؤسسات القطاع السياحي: الواقع وآفاق" أعمال المؤتمر  3
 .365اسع، ص التّ مجلّد، كتاب المؤتمر، ال2015الدولي الرابع للغة العربية. دبي: 

القطاع السياحي: الواقع وآفاق" أعمال المؤتمر  هاشم عماد الهياجي "العربية في مؤسساتـ  4
 .369اسع، ص ، كتاب المؤتمر، الجزء الت2015ّالدولي الرابع للغة العربية. دبي: 

ـ أمل شفيق العمري "اللغة العربية في المكون السياحي" أعمال المؤتمر الدولي الثّالث للغة  5
لمؤتمر (االستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني المحور العام ل  2014العربية. دبي: 

 .32والعروبي) المجلد الثّالث، ص 
 Googleـ عامر محمد أحمد الضبياني "اللغة العربية ومتطلّبات السياحة والعصر" مقال في  6

  .2019مايو  13بتاريخ 
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يباجـة ـ الد :تُعد ـ    اللغة أحد األركان الر عوب ئيسـة لحضـارات األمـم والشّ
ة ِلفي بناء تلك الحضارات اًباعتبارها فاعالً حيويمزيتَ، وهي الوسيلة الرالعالم.  ِلثُّم

 ومـاضٍ  وطموحٍ مٍوقي نازع األفراد من أفكارٍصل بهدف ترجمة ما يالتّواُبها ويقع 
. وفي راهننا على مستوى تكنولوجيات التّواصل حصل تطور في ومستقبٍل وحاضرٍ

ة، ولم تسلم العربييات ومضـايقات  أنماط اللغات بصفة عامة من ذلك، فتعيش تحد
بفضل قوة التّأثير لهـذه  على التّغيير في المبنى وفي المعنى فيها عملت وتعمل وقد 

 ة، إن لم نقل: إنة البصريمعيرات فعلت فعلها فـي فـرض   األجهزة السهذه التّغي
ة،  أوضاع جديدة في النّسق اللغويحـدث تغييـرات فـي    واستطاعت أن تُللعربي

األسلوب وفي شكل اللغة أدت في بعض األحيان إلى نمطية جديدة، نمطيـة اللغـة   
رغم أن المعيار لم تعمل على زحزحة نسقها القاعدي  ولكنالثّالثة/ المستوى الثّالث 

ة، من خالل ناله بعض الحراك المتمثّل في الهـة هجينـة   جنة المتفشيالتّداول لنمطي
العـالَم المعاصـر يشـهد    وهكذا يكـون   لنّمطي العالي.أساءت للعربية في بعدها ا

. صـال وتقنيـة المعلومـات حوالت المتسارعة في مجال االتّمجموعـةً مـن التّ
ـ  اً أحياناًاللغة العربية، سلبلها تأثير مباشـر في وال شك أن هذه التّحوالت  اً وإيجاب

وفي ذات الوقت ال ننكر ما قدمته الوسائل التّقانية مـن خـدمات    في أحايين كثيرة،
الذي كان أحد أعمدة التّطوير اللغوي في عصر (أبـي   للعربية في معيارها العالي

  .  والبشير اإلبراهيمي) ،ومحمد العيد آل خليفة ،اليقظان
                                                           

الكلمة التي ألقيت في النّدوة الوطنية حول (واقع اللغة العربية في اإلعالم السمعي البصري ـ  ♥
، كلية العلوم اإلنسانية 1الجزائري في ظّل التطورات التّكنولوجية) جامعة الحاج لخضر باتنة 

 .2019نوفمبر  11واالجتماعية في 
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نوير ي التّلقد استشعر المجلس األعلى قيمة اللغة اإلعالمية وأثرها ف: ـ المقدمة
والتّثوير والتّعليم والتّرشيد، ولذلك عمل على مطارحة دور وسائل اإلعالم في نشر 

  العربية عبر ملتقيات وأيام دراسية أذكر منها: 
  .2002في  . ملتقى وطنيـ دور وسائل اإلعالم في نشر اللغة العربية1
  .2008في  . ملتقى وطنيـ اللغة العربية في الصحافة المكتوبة2
  .2010ـ اإلذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية في 3
  .2010في . ملتقى متخصص ـ معالم في لغة اإلعالم4
  .2018 )حسن استخدام اللغة العربية في وسائل اإلعالمإخراج مدونة (ـ 5

وفي كّل هذه الملتقيات نتجت عنها مدونات تشهد على الوضع الذي كان، وفـي  
الت كبيـرة ومتواصـلة   تحوذات الوقت تستشرف آفاق صناعة اإلعالم الذي يشهد 

 كاء االصـطناعي إلى الذّ ات،وبوتمن الر :ةكنولوجيبفضل العديد من االبتكارات التّ
يقـات، بـل   والفيديوهات، ومختلف التّطبفوغراف األنوصحافة  ،حابيةفالحوسبة الس

عدياعة؛ حتى أضحت التّتلك المؤتمرات البرات السة، ومتغية داخلـة فـي   كنولوجي
ر المشهد اإلعالميوأمام تطو .المجلس يـرى ضـرورة    ذلك المخاض التّقني فإن

موقـع  تطرح العديد من أسـئلة  اإلعالمية التي كنولوجية لصناعة التّدخول غمار ا
التي تدر أشياء  ةكنولوجي، وكذلك تداعيات اإلعالم والتّاإلعالمي العربية من المشهد

مـا موقـع   من مثل: ، جديدة في كّل يوم. وفي ذلك نتجت أسئلة موقع اللغة العربية
اللغة العربية في هذه الوسائل؟ هل عملت الوسائل على تطوير العربيـة؟ وكيـف   

وهل يمكن البصري الجزائري؟  ة في ظّل اإلعالم السمعيالممارسة اإلعالميكانت 
بلغـة   ، وكوليرا األخبار الكاذبةاللغوية ر وباء التّعدي على القيماالحد من تأثير انتش

المسيئة للعرب  والمشاهد المزيفة ،المسيئة للخطّ العربي الصور المفبركةب، ومهترئة
تنتصر في اللغة الهجينة التي غزو كوت عن لماذا وقع السو؟ وللمسلمين وللمعربين

؟ وفي ذات الوقت تعمل علـى االنحـدار الشّـاقولي    األسفل بعض مقامات اإلعالم
 الفصـحى  ما يعمل على فك عـرى التّكامـل بـين اللغـة    كما كنّا نسمع للعربية، 
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تحتـاج إلـى   وذهول أسئلة وقواعدها، والدعوة إلى التّلهيج والتّدريس بالعاميات... 
مستقبل لغة اإلعالم فـي   إجابات مشْفعة بدراسات دقيقة عن إعالم بال قيود، وعن

 في الصميم.اللغة  ظهر مصئن من بعض المشاهد والكتابات التي تقيي وطننا الذ

داخل بين اللغة واإلعـالم  ال ننكر دور التّ: ة لوسائل اإلعالماألهمية اللغويـ 1
جـزء  سين والتّربويين، وأما رجال اإلعالم فهم اللغة وضع من قبل الفقهاء والمدر

اللغة وضع واستعمال؛ فإذا تعارض الوضع  االستعمال. وفقهاء العربية يقولون:من 
د يفوق تـأثير  وبهذا نرى تأثير وسائل اإلعالم ق .فاالستعمال أولـى مع االستعمال، 

صـحافة  وال ،ونعرف أهميـة التّلفـاز واللويحـات    المدرسة بحكم عوامل كثيرة.
حمل يفترض أنّها توالبرمجيات... وماذا تقدم من توسع للعربية. وكّل تلك الوسائل 

اللغة ال تنفصم عن خدمة اإلعـالم  رسالة خدمة المجتمع، ولها العديد من المنافع. ف
كالهما يخدمان بعضهما البعض؛ فالكالم الحصيف يكون واإلعالم جزء من اللغة؛ و
. وإن بالتّمـام  يعمل على توصـيل الرسـالة  وذلك ما  ؛بلغة حصيفة وبأسلوب راق

في نشـر   ربويالقدرة علي القيام بدورها التّوسائل اإلعالم مؤسسات تربوية تمتلك 
ول خـذتها الـد  اللغة العربية، كنتيجة لتفاعل وسائل اإلعالم مع اإلجراءات التي اتّ

  ، وبخاصة اللغات األم.مات بشأن تعليم اللغاتوالمنظّ
ال ننكر أن : ةوتدهور استخدام اللغة العربي واصل االجتماعيوسائل التّـ ـ  2

، والوتسبة/ twitter، وتوترة/ facebook/ ما يعرف في مجال اإلعالم من فسبكة
whatsapp ، واللينكدإن linkedin، واألنستغرام/ instagram، ـ وال  viber ايبرڤ

ـ ... Tablette، واللويحة/ Skybe /والسكايب بكات وغيرها، هي منظومةٌ من الشّ
خاص مواقع ة تسمح للمشتركين بإنشاءربطهم من خـالل  اإللكتروني ن ثَمبهم، وم ة

وهذه  نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات واالهتمامات نفسها.
القهقـرى  لعربية، بل كّل اللغات تعرف االشّبكات عملت في بعض أبعادها على أن 

في بعضها من التّعدي على اللغات  مع ما وفّرته من خدمات نوعية في حياة النّاس
 ى إلى ضمور فصحىوولها بعض التّأثير في الهجين اللغوياللغات. ولم تسـلم   أد
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المختصـرات  في ، وتضارب والكتابة بالحرف الالتيني سيادة العاميات،العربية من 
 نبتئس ونحارب هذه الشّبكات بدعوى المحافظة علـى . ولكن ال ..وشيوع األخطاء

 إلى االنقراض، بل علينا مرافقة هؤالء الغطّاسينها العربية، فإن ذلك يؤدي ب صفاء
وتوجيههم ودعوتهم إلى المحافظة على خصائص العربية، وسوف يأتي  ،والمدونين

مسـألة  لحقيقـة  في االعربية أحسن، وهي اآلن تعرف التّحسن وهي فيه يوم تكون 
العالمي تجاه لغات التّقانات المعاصرة، ومـن خاللهـا    مرتبطة باالنجذاب اللغوي

 لسـة/  عرفنا العربيزي+ الفرانكو أراب+ العرب آسيوي... وبواسطة المرافقـة الس
ة الشّباب في االستعمال العقالنية النّاعمة في توعيالقو  لهـذه الوسـائل    اإليجـابي

ال هدم ويضاف إلى ذلك تثمين بعض األساليب الجديدة المسـتعملة  لتكون أداة بناء 
إلبراز  (األولمبياد)وتشجيع مستعملي الفصحى عبر هذه الشّبكات، وإقامة مسابقات 

  العربية استخداماً سليماً.  مهارات استخدام 
علينا الخروج من في خدمة العربية خدمة علمية: اإلعالمي بات ثـ ضرورة 3

مرتبط بمواقف مسبقة من اآلخر، دون تقـديم بـدائل   الة اللغة العربيراهن لباكي التّ
ة يستطيع تسويق لغته، بقو، ونحن نعيش عصراً فيه من ف ال المواجهةكيوحلول للتّ

ق منتجاتوجدارة، يستطيع أن يسوفي العولمةهه وبضائع ؛ كان ، وهذا شقّ اقتصادي
وفـي  ، وقد عرفت هذا المجد في طريق الحرير وطريق الملـح  ؛ة لغتناعلينا خدم

من االندماج، وال من بأنّه ال يمنعك  يذات الوقت هناك مواقف إيجابية للشّق العولم
فلنا الخيـار   عنا من الصوم والحج.نمياالستفادة من الحزم الرمزية للشّابكة، كما ال 

اتنا لمواجهـة  ن أن ننجي بأنفسنا وبهويوهل يمك ،األثرإحداث خيار التّأثير أو خيار 
وهذا موضوع كبير يصعب أن نجـد اإلجابـة    يات الفاعلة على التّغيير.كّل التّحد

في هذه النّدوة، بقدر ما نقول إن العولمة ليست خياراً؛ بـل   السريعة الشّافية الوافية
ن وعلـى اإلعالميـي   خوضها في أطر المحافظة على الخصوصياتمن مصلحتنا 

وبذات  ،الثّبات لمواجهة التّحديات التي تجعل لهم موقعاً في وسائل التّواصل الحديثة
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العربية التي يجب تطويرها وفق معالجات حاسوبية تتمشّى وواقع العولمـة ومـا   
.يتطلّبه سوق اإلعالم العالمي    

اإلعالمي  المشهد الوطني إلىكلمتي المختصرة ق في تطرأ في الموضوع:ـ 4
ة في بعض المقامات، وفي كثيـر مـن   وهو يمارس لغة الهة بنوع من االحترافيوي

على أنّها لغة وليست هدفاً، ودون استراتيجية مبنية على  األحوال دون االعتزاز بها
ة مة المعيار الموجود في كّل اللغات ؛تّفق عليهاقدسيفاجـأ بأرمـادة   نُ. فَوهي قدسي

تجر العربية إلى االنحدار في بعض أبعادها؛ بدعوى زحام عربية وأجنبية إعالمية 
ة على حساب النّمطية اللغوية. ولهذا نروم كنولوجيالمحموم بين اإلعالم والتّالسباق 

ويا أصحاب مهنة المتاعب أن تبقوا على تبنّي المتاعب إلى غاية  ،منكم أيها البحثة
دون التّفريط في مواكبة اإلعالم للتّقدم التّكنولوجي، ضمن تحقيق المواطنة اللغوية، 

قنيـات  يستوجب تحديث التّالذي  ة في العمل اإلعالميقليديالتّمسيرة تغيير األنماط 
اللغة الجامعة التي ال وهي  ؛حسن األداء اللغوي في العربيةدان شْونُوأساليب العمل 

خوض التّغيير الـذي   -أيها اإلعالميون –م يكون لنا مقوم بدونها. ولهذا نحتاج منك
ة في العمل اإلعالمية في مقام التّجلي أحدثته التّكنولوجيوفـي ذات  بخدمة العربي ،

ومـا   نالوقت يستوجب الحذر من االنجرار وراء ما يهزم صفة المهنية في عملكم
وكّل متعلّقات األصالة واللغة من األصالة. ووراءكم معالجـة   ،يخدش قيم األصالة

ة:  التّحديات التّالي  
وهذا  ـ العمل على أن نعيش أبعاد العولمة بالمحافظة على الخصوصيات:4/1

ين فال نريد محاربة العولمة بقدر ما نريد االندماج بالمحافظة علـى الـد   نبيٌل فعٌل
  ...يد وأنماط السلوك الجمعيواللغة والقيم والعادات والتّقال

غيـة االسـتفادة مـن    وهذا ب ـ االندماج في المؤسسات اإلعالمية الغربية:4/2
ة لتفعيل رجال اإلعالم الجزائريين بصورة أكبر التّحوقميوأكثـر تـأثيراً  الت الر. 

قنيـة ومـن يصـنع    بين من يصـنع التّ  وموضوعي هنيخلق توازن موضرورة 
ـ   ،مهنياً ال يمكن أن تصنع إعالماً ةكنولوجي، فالتّاإلعالميالمحتوى  احبـل الصفي 
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مستعينا بالتّ ؛هو األقدر على صناعته المهنيقنيات الحديثة التي تُوالتّ ةكنولوجيحن س
في المحتوى، وفـي خيـارات    الخياراتفي ع وسوتُ ،نجزه بوقت أسرعوتُ ،األداء

  .  األساليب اإلنشائية
وهي أس هذه النّدوة التي تدخل في إطـار  االعتزاز بالمواطنة اللغوية: ـ 4/3

ة؛ وهي إحدى اللغات الستّ التي لهـا المكانـة   االحتفائيللغة العربي ة باليوم العالمي
العالمية، فكيف حالها في وطننا؟ وال بد من جعلها من الثّابت الـذي نعمـل علـى    

ولن يكون لهـا   ال الذي يعمل على تطويرها.تطويره باستمرار، إلى جانب االستعم
موقع انمازي إذا كانت المدرسة تعمل على التّنميط واإلعـالم يعـاكس التّنمـيط.    
واالعتزاز سبيل من سبل البقاء والعمل للحاق بركب اللغات العالمية والعلمية، وهذا 

سبيل انتهجته اللغات التي كانت عدونلحظ ذلـك  وريادةٌ ماً فأضحى لها اآلن موقع ،
  في بعض اللغات اآلسيوية التي لها التّرتيب العالمي في لغات العلم واالقتصاد.

ة حسن األداء بالتّفريق بـين  تكون عمليـ التّفريق بين المستويات اللغوية: 4/4
عليه أن يراعي الجمهور والمكان والحال  فالصحافي؛ مستويات خطاب لغة اإلعالم

ياق ومقتضى الحال، ويكون عبارة عن خطيب له منبر يي رغبات كّل الذين والسلب
يطرة على فقه اللغـة سـيطرة   ولن يكون له التّصدر إال بالس تشرئب إليه أعناقهم.

مـن   وهذا ال بـد مقبولة في اللغة، آلخر وبتراكيب لغوي تجعله ينتقل من مستوى 
كان عليه أن يلـم   رصيد معرفي يحمله الصحافي، وهو عبارة عن موسوعة متنقّلة

هـات  لما يصادفها من متغيرات، وجمهور له هذا التّنوع فـي التّوج  بجوانب لغوية
  وفي تنوع المستويات.

كان تحت سيطرة  ق اإلخباريدفّالتّإن : حسن األداء في التّدفّق اإلخباريـ 4/5
هذا  سات اإلخبارية العمالقة؛ غير أنالمؤسفي و ،وكاالت األنباء الكبرى في العالم

وما يجعـل   ،ليس حكراً عليها فهناك تدفّق من فضائيات تمد المشاهدين بما يحترمه
له الم منه الوجود، ويكون عبر إعالم وطنيهنية الدة إلـى  ة والمواثيق األخالقياعي

اعتماد التّحري والتّحر .ـ ز والتّحقيق اإلعالمي ـة  وهذا ال يكون إالّ بالسيطرة التّام
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على لغة الهوية التي تعالج كّل المستويات بحرفية، وبمستوى من السيطرة اللغويـة  
 في مظانها القديمة والحديثة، وفي أساليبها وحكمها. 

يجب العلم  مجتمع المعرفة: تحقيقالعمل على استدراك فجوة الرقمنة و ـ4/6
كنولوجية ضرورة قصوى لإلعالمي، وهي واسطة التّواصل الستدراك مـا  بأن التّ

فات، بل هي غمار نخوضها للوصول إلى بناء مجتمع المعرفة، وليكون لنا موقـع  
في خريطة العالم. وكذلك أن نجعل التّكنولوجية وسـيلة للوصـول إلـى مجتمـع     

إلعالمي محو الفجوة ولن يكون لالمعرفة، ونخرج من مقولة (التّكنولوجية هدف). 
  الرقمية إالّ باستعمال اللغة األم ومنطقها في التّواصل.

 محاربة المقولة الخاطئة (الخطأ الشّائع أفضل من الصواب المهجـور): ـ 4/7
أو من أولئك الصحافيين الذي ال يحملـون   ،مقولة ال يقولها إالّ البسيط من الباحثين

ة المقبولة؛ ألنّالعة العلميفع من لغته وانولم يك همدباللغة  ون، وينزلمفي مستوى الر
  في كّل األنشطة الصحافية. والتّهجين إلى البساطة والسهولةالعربية الراقية 

اإلشهار استراتيجية إبالغيـة قائمـة علـى     ـ تحسين أداء لغة اإلشهار:4/8
اينة وبمستويات مختلفـة  ي بلغة متباإلقناع؛ بتركيب لغوي غايته التّأثير على المتلقّ

يوظّف التّعدد اللغـويّ داخـل   ألنّه يستقي مرجعياته من المحيط االجتماعي؛ حيث 
األجنبية. وفـي كـّل    اللّغاتومختلف فصحى وعامية ولهجات محلية  :المجتمع من

خّل بقواعـدها  بما ي على تشويه العربيةاإلشهارية تعمل  الوصالتهذا نرى بعض 
جنة التي تعرفها العربية. واإلشـهار يحتـاج   وهذا يضاف إلى باب الهها، اتجوازبو

والمهـم أن تصـل    إلى توجيه بما يخدم السرعة واالستمالة وحسن استخدام اللغة.
قاعـدة  عنـق  وبما ال يخدش أذن السامع، وال يلوي  ،الرسالة اإلشهارية بذوق جيد

  .وية في أعلى تجلّياتهااللغة، وبذلك يكون اإلعالم يخدم المواطنة اللغ
في الحقيقة إن العربيـة  ـ اللغة العربية ووسائل اإلعالم في ضوء المأمول: 5

خوض معركة نه من المؤسف أن نّ، وإالفضائيات وسندان العولمةتعيش بين مطرقة 
الـذي   أيضاً الح المعنويبل الس ،فحسب ليس المادي؛ سالح من أي العولمة عزالً
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يستمد تهقو، فـي  اآلن ة الفصـحى التـي تقـف    ويستعير عنفوانه من اللغة العربي
فالخطوط الداعية واالنتماءة للذود عن الهوي   وهذا المشهد كان حاضراً أيـام المـد ،

، وتبقى شواهد أصداء العربيـة قائمـة فـي    الوطني في أربعينيات القرن الماضي
التّطـوير اللغـوي مـن خـالل     التي عملت على مدارس جمعية العلماء المسلمين 

وفي هذا المقـام  . أصحاب المنابر آنذاك، وكانوا شواهد على تطوير قوائم العربية
فيع، واألمل فيكم جميعاً أن تعيدوا النّظر بتقديم ما تروؤى  الرنه من اقتراحـات ور

ـ   ة رافـداً جعل اللغة العربيتو ،إعادة المياه إلى مجاريهاسهم في تُعلّها  د مـن رواف
 ما يلي: جهتي أقترحومن  المنشودة. ةهضة العربيالنّ

هي من المشاريع التي يجب رفع المضايقات التّقنية: ـ تقديم مشاريع في 5/1
ل أن يتعاون عليها اللسانيمن مثل: رفع حواجز  ؛ورجل المعلوميات في المقام األو

الشّكل+ التّرجمة+ الحوسبة+ وضع المنصات+ تحسين طرائق التّـدريس+ إنجـاز   
بتضافر جهود المختصـين اآلخـرين لحـّل كـّل     المعجم التّاريخي للغة العربية و

    المضايقات.
ليس المطلوب من رجل اإلعالم أن يبـالغ  ـ احترام قواعد اللغة العربية: 5/2 

 مـة لهـا  ما يطلب منه احترام قواعد اللغة والمعايير المنظّفاصح، وإنّوالتّقعر في التّ
ا يضفي على أسلوبه مسحةًمم وينـأى بـه عـن اإلسـفاف      ة،من األناقة والجمالي

داءة والقصوروالر .ة تصنع ووندعو إلى عربيحة الفكر والعقل، وتكون فصـحى  د
طة لها من الخصائص التي تجعلها تنبض بامبسلم التـي يحكـم   ومـق  رونـة والع

  .  االستعمال والذّوق والشّيوع :بصالحها
ن العاميات هـي الغالبـة علـى    بكّل أسف إ ـ االهتمام بلغة/ أدب الطّفل:5/3

العربيـة  فل لترتقـي اللغـة   برامج األطفال ونسعى أن يقع االهتمام بلغة وأدب الطّ
ويمكن أن نشـير  . فيرتقي وتتطور ؛لميذ ويعشقها ويتحكّم فيهاوتكون في مخيال التّ

ت للتلميذ قضايا علمية وأدبية، ومكّنته من المهارات دسإلى مجموعة برامج ناجحة َأ



flë†ñ]ˆ¢]<flë†’fÖ]<êÃÛflŠÖ]<ÝøÂý]<»<íflée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<ÄÎ]æ< <
 

     
349349349349 

    

        

يا سمسم+ مدينة القواعد+ لغتنا الجميلة+ كلمـات ودالالت+ فرسـان   افتح اللغوية: 
  .عر...الخالشّ

 حضارتنامعالم كلّكم تعرفون بأن اللغة العربية هي التي رسمت لنا  خاتمة:الـ 
ومآثرهم  جدادفضلها انتقلت إلينا كنوز األوب ،نااريختوخلدت صفحاتها المشرقة في 

بـل مـرآة    عن أصـحابها،  داًمجر اناًاللغة ليست كي. ولكن يجب العلم بأن فيسةالنّ
يعتريها ما يعتريهم عن واقعهم رصادقة تعب ا الذي حصل في ذوه ة وضعف،من قو

القـالع   أهمالعربية  تظّل ؛مؤقّتصل إليه أهلها من وهن و رغم ماالعربية. ولكن 
فهـالً   قدم.هوض والتّتستنفر همم أهلها للنّ، واآلن ة على االستسالمالحصينة المتأبي

خبة إلـى  النّمن مستوى العربية باللغة  الوعي نقلعجزنا عن هل ؟ أهلَها كنتم أنتم
 سهم في االرتقاء بهاوي ،ةاللغة العربيرجل رشيد يخدم نا ؟ أليس فيمستوى الجماهير

نا في؟ أال يوجد املةة الشّربويياسة التّوإخضاعه للس لفزيونيشاط التّلنّنقد ا لمن خال
 العربيةإخواني إن غيور يقترح األفكار لمن يصنع القرار، ويرد للعربية االعتبار؟ 

ها بخدمة الوطن، فهي لسـاننا الحـي الـذي ال    علينا خدمتَ أمانة في أعناقنا جميعاً
العربيـة  بصر في تطوير إلى انتهاج سبيل الوسط والحكمة والتّوإنّنا ندعو  .يموت

 ن التّحكّم في العربيةسلحّل القضايا العالقة في مسألة ح ضرورةٌ طويرونرى أن التّ
مسان: "لن كتور إبراهيم بن سليمان الشّأختم بقوٍل للدو .وبخاصة في ميدان التّدريس

إذا تولَّينا شؤونَنا بأنفسنا، وتحولْنا من االستهالك إلى اإلنتاج ولن  نستعيد هويتَنا إالّ
ـ   ،بتعلُّمنا للُغَتنا، وباحترامنا ألنفسنا يكون ذلك إالّ غر منـه  وتقديسنا للعمل مـا ص

بر، وهذه مسؤوليةٌ قومية ليست على فرد دون فرد، وليست على حاكمٍ من دون وكَ
ن خيرٍ تجدوه".محكوم، وكما تكونون يموا ألنفسكم مولَّى عليكم، وما تقد  
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يسعدني أن أحضر معكم هذا المحفل العلمـي الـذي يقيمـه مشـروع     ـ الديباجة: 
مـدخالً   لالطّيبة (النّعامـة) التـي تشـكّ    ) وفي هذه البلدةالنّحو واللغة العربيةالدكتوراه (

للصحراء الكبرى، بما لها من معالم سياحية وتاريخية على غرار قلعة الشّـيخ بوعمامـة   
الشّاهدة العيان على مقاومة البطل بوعمامة دون الحديث عن بلدية (تيوت) وهـي إحـدى   

  المعالم السياحية.  
ر لما أعطيتموه للمجلس األعلـى للغـة   أسعد أن أكون معكم للتّعبير عن خالص الشّك

العربية بهذه الدعوة لحضور هذا الملتقى، وتزداد سعادتي بالتّعبير عن حسن اختيار هـذا  
الموضوع ولما يشكّل من أهمية في قضايا نحو اللغة العربية، بله الحـديث عـن القيمـة    

بـال  –التي تكشفها محاور الموضـوع، وسـترينا    لمضافة التي تأتي من ورقات البحثا
ـة   - شكم البدائل النّوعية، كما يمكن أن تُقدعثرات تعليميات النّحو في المدرسة الجزائري

لحّل قضايا النّحو من تحويل التّنظير إلى التّطبيق واالستهداء بالنّظريات اللسـانية، ومـا   
ـ يم النّحو. ويبقى النّحو أقرته المجامع اللغوية في ميدان تيسير تعل ال وة، عمود اللغة العربي

ـة  بيل األساس في يمكن االستغناء عنه مهما اجتهد المجتهدون، فهو السالحفاظ على العربي
ل في المحافظة على وجودهـا ودوامهـا وتعليمـه    من الفساد والخَطَل، وهو العامل األو

يسـهم فـي   ذلك ما ودريسه وتيسيرها، ة، وتبسيط طرائق تالعلمي اترورياشئة من الضللنّ
ـ   . ةاستيعاب دروسه واالستفادة من أحكامه في الممارسات اللغوي د لذلك بـات مـن المؤكّ

. ولكن األمر الغريـب والمريـب، ومـا    اشئةاالهتمام بقواعده وبطرائق تعليمه للنّإيالء 
فـي  راسـة، لـيس   سنة من الد) 12( بعد إنهائهم اثنتي عشرةيدعونا للتأسف أن تالميذنا 

طلبـة الجامعـات   معظم  كما أن، التكلُّم أو الكتابة دون لحن -  ما ندرإالّ–النّحوي إمكانهم 

                                                           

في ـ أعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (الدرس النّحوي: واقعه وآفاقه في المنظومة التّعليمية  ♥
 .2019نوفمبر  27-26الجزائر) المركز الجامعي (أحمد صالحي) بالنّعامة، يومي: 
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المشكلة التّعليمية، فهـل  تقييم تقويم ومن بحث و اًد إذال ب، فأين الخلل؟ هم على هذه الحال
واعـد؟ أو فـي   مفردات القس؟ أو الخطأ في ؟ أو في إعداد المدرمتعلّمفي إعداد الالخطأ 

أو في كثافة المادة التّعليمية؟ ... وإنّه  ؟الكتاب المدرسيودريس؟ أو في البرامج طريقة التّ
 لن نفلح في الوصول إلى الحّل لسد كّل الثّغرات إذا لم يقع التّكامل بين منتجـي األفكـار  

 وهم الجامعيون، ومن يصنع القرار؛ وهم أصحاب الميدان (المعلّمون والمفتشّون).  

ـليط الدراسـات     أيها الجمع الكريم، إن الغاية من هذا ا ـ المقدمة: لملتقـى هـو تس
األكاديمية والتّربوية على منظومتنا التّربوية؛ بغية التّعرف على مختلف الهنَات والنّقـائص  
التي تحتاج إلى عالج، ومن خاللها تقديم البدائل النّوعية التي ترقي مجال التّعليميات فـي  

ور البنوي في اللسانيات وانتعاشَ الدرس النّحوي في الجزائر، والذي عرف انحالَل المنظ
   ة اللغـة. علمـاً أنة وإبداعيالذي يطرح فكرة الجمع بين القواعد العالمي المنظور التّوليدي

ــ الطّريقـة   1المدرسة الجزائرية عرفت عدة نظريات في تعليمية النّحو العربي ونذكر: 
ـ طريقة تدريس النّحـو  4تكشافية. ـ الطّريقة االس3ـ الطّريقة االستقرائية. 2القياسية. 

  بما له من وظيفة.  
وكّل هذه الطّرائق لها ما لها من محاسن، ولها ما لها من نقائص، ومع ذلك عرفـت  
المدرسة الجزائرية من خاللها القهقرى في التّطبيق. ولم تصل إلى تدبير حسن اسـتعمال  

م والمتعلّم فـي المرحلـة القاعديـة    العربية بصورة مقبولة، وهذه نتيجة حتمية؛ ألن المعلّ
  عرفا بعض القصور اللغوي من مثل:  

 اعتماد الصنعة النّحوية؛ - 

 االبتعاد عن واقع االستعمال العفوي للغة؛ - 

 االهتمام بمجال التّقعر اللغوي في مستواه الرفيع؛ - 

 نسيان عامل اللغة على أنّها وسيلة تواصل إبداعية للمواقف التّواصلية؛ - 

 قلّة التّركيز على الممارسة والتّطبيق؛ - 

 -     ـب المـتعلّمة التـي تُكسال يراعي الوضعيات الحواري بناء بناء الكتاب المدرسي
التّراكيب التّواصلية في المسموع وفي المكتوب. وهناك قضايا أخرى تعـود إلـى عـدم    



†ñ]ˆ¢]<»<ífléÛé×ÃfljÖ]<íÚç¿ß¹]<»<äÎ^Êaæ<äÃÎ]æ<VëçvflßÖ]<Œ…fl‚Ö]< <
 

     
353353353353 

    

        

تعلّقات الخطـاب.  إكساب المتعلّم القدرة على بناء جمل وفق مقتضيات الحال والسياق وم
 ولهذا، فالواقع التّعليمي للنّحو العربي في مدرستنا يعرف تذبذباً في تطبيق نظريات الـتّعلّم 

ولم يصل إلى تبنّي نظرية لسانية تعمل على تبسيط النّحو العربي على أن يكون وظيفيـاً  
كشافية. ولهـذا  يراعي الهدف وآليات التّراتب الموضوعاتي والوضعيات التّعليمية واالست

أرى أنّه ال بد من السير ضمن آليات الدرس االستكشافي في تعليم النّحو؛ باعتماد نظريـة  
معرفية بمتطلّبات المقاربة بالكفاءات بما لها من تفتّح ضمني وظيفي في انتقاء النّصـوص  

  بيعية.واألساليب األكثر استعماالً على طريقتي الهدف الوظيفي، وكذلك النّصوص الطّ
مما ال شك فيه أن معرفة قوانين النَّحو ضرورة ال يمكن االستغناء ـ أهمية النّحو: 1

مييز بين األلفاظ المتكافئة في اللفـظ، وإن مـا   عنها، فهي التي تجعل القارئ قادرا على التّ
ـ  ؛ بل كان عمالًاًترفيهي اًعشوائي حاة لم يكن عمالًقعده النّ دفًـا، جـاء نتيجـة    وها اًمنظَّم

استقراء طويل وشامل لنصوص اللغة العربية كما وصلت إليهم، فقد رسم هؤالء العلمـاء  
خطَّتهم في النَّحو بعد أن جعلوا نصب أعينهم الهدف الذي يرمون إليـه، وهـو عصـمة    

ـلمين األعـاجم    اللِّسان من الخطأ، ثم تيسير العربي  ة على من يرغب تعلُّمهـا مـن المس
مقابل هناك من يقلِّل من أهمية النَّحو بدعوى أن اللغة قامت واستوت قبـل أن يوجـد   وبال

 النَّحو، وإن تقويم اللسان يتم عن طريق المحاكاة والمران المتواصل والسـماع المباشـر  
و في حياتهمويستشهدون بشعراء الجاهليوعلى العمـوم   .ة وخطبائها الذين لم يعرفوا النَّح

الرئيس الذي نروم الوصول إليه هو الكشف عن فاعلية تدريس النّحو بطريقـة  إن الهدف ف
 بيداغوجية بتوظيف مقاربات البحث عن مدى تفعيل المقاربة المنوال على أرض الواقـع 

للوقوف على معرفة الصعوبات والعوائق التي تعتري العملية التّعليميـة التّعلميـة. ومـن    
ـ   خالل ما سبق  ةً لصـيانة اللغـة العربيالنحو ضرورةً ملح حريـف  ة مـن التّ بات تعلُّم

. ولهذا من الضـروري  دارس هذه اللغة هكان تعلُّمه وسيلةً ال يستغني عنلذا شويه، ووالتّ
العناية التّامة بالنّحو لما له من أثر في الفهم والداللة والغاية وأن معرفة النّحـو وسـيلة ال   

من الضروري في تعليمية النّحو الجمع بين النّظري والتّطبيقي للوصول إلـى  غاية، ولهذا 
   (الـوظيفي) وفي كّل هذا يجب الفصل بين النّحو التّعليمـي  .امتالك ملكة اللسان العربي
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ـ   ربويحو التّتعليم النّمرحلة؛ مرحلة منهما والنّحو المتخصص، ولكّل واحد  ه الـذي يوج
، ومرحلـة  عليم األولى وحتى لطلبة الجامعات في مرحلة التـدرج حل التّالميذ في مراللتّ
  .حو المتخصص الذي يتعلَّق بالبحث في أمور اللغةالنّ

إن ما هو ملحـوظ فـي المنظومـة     ـ واقع تدريس النّحو في المنظومة التّربوية:2
ستوى الّذي نلمسه لدى التّربوية يجد النّحو لم يأخذ حظّه األوفر، وال أدّل على ذلك من الم

المتعلّمين، وال سيما في مرحلة التّعليم االبتدائي؛ إذ إنّها المرحلة األساس لـرص الكفـاءة   
القاعدية للمراحل التّعليمية القادمة. وسنبين المسار التّعليمي للمرحلة االبتدائية في تعليميـة  

  النّحو:
القاعدة واللّبنة المرصوصة؛ ألنّها تغرس فـي  : تعد هذه المرحلة التّربية التّحضيرية.

أضـف إلـى     المتعلّم األسس األولى والمبادئ الّتي يخزنها المتعلّم في مراحله التّعليميـة 
االستعداد الذّهني للمتعلّمين، وبخاصة وأنّها مرحلة تعتمـد علـى المشـاهدة والمسـارح     

  ضمنية، وتقوم على:   التعليمية. وهنا نشير إلى أن تعليمية النّحو تكون
  التّعرف على شكل الكلمة؛ - 
  إقامة العالقة بين الكلمة وأجزائها؛ - 
  إقامة العالقة بين الجملة والجملة. - 

وحري بنا أن نذكر أن تعليمية النّحو في التّربية التّحضيرية تبدأ جذوره فـي نشـاط   
  ) من خالل:  التّعبير الشّفاهي(

 لبسيطة؛تركيب الجمل االسمية ا   - 
 الجمل الفعلية البسيطة؛ تركيب   - 
استكشاف الضمائر. وما تم بالفعل التّعرف على هذا النّمط من الجمل في شـكل    - 

     وصف.
ولنا هذا النّموذج من التّعبير الشّفاهي في درس الضمائر، وكيف للمـتعلّم أن يكتشـفه   

  ضمنيا:  
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السنة األولى علـى شـكل مشـاهد أو    ترد تعليمية النّحو في . السنة األولـى:  
مسرحية مشاهد وفي هذه الحالة يتعلّم المتعلّم القاعدة عن طريق اإلنتـاج/ التّعبيـر   
الشّفاهي، وهو عبارة عن مشهد فيقوم المتعلّم بالتّعبير عنه، ثم يسـتخلص تعبيـراً   

  يتوافق والمؤشّرات المحقّقة.
حات والتّلقين؛ بل يعتمد أساساً على وهنا نستنتج أن النّحو ال يقوم على المصطل

(االكتشاف الضمني) أي أن المتعلم يكتشف القاعدة ضمنياً دون أن يسميها، ولنا أن 
  نأخذ مثاالً في ضمير الملكية (عندي، لي) من هذه الصورة. عندي قلم= لي كتاب

  
  

اسـتعمال مصـطلح   : وهنا نلحظ أن النّحو يبدأ ظهوره من خالل .السنة الثّانية
(التّراكيب اللّغوية) في دفتر األنشطة الخاص باللّغة العربية، والّذي يعتمد على مـا  
درس في النّص المنطوق في بداءة األسبوع، وكذا األمر واقع في نـص القـراءة   
الّذي يكون في الحصة الثّانية من حصة القراءة؛ حيث يستطيع المتعلّم أن يكتشـف  

  راكيب اللغوية. والهدف منها:الصيغ والتّ
 توظيف الصيغ اللغوية/ التّراكيب النّحوية؛ -
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التمرس عليها، وتحقيق الكفاءة الختامية، وربما يتبعها التّقويم التّحصيلي لتلك  -
الحصة. وهنا االكتشاف يبقى ضمنياً. وهذا ما نلحظه في دليل األستاذ، ومثال على 

 ذلك:
 

 
  

أما في السنة الثّالثة فيختلف األمر فإنّها تقوم علـى المصـطلح    .السنة الثّالثة:
(تراكيب نحوية) بمعنى تقدم القواعد ضمنيا، مـع اإلشـارة إلـى المصـطلحات     
بمسمياتها، ويمكن لألستاذ أن يعطي القاعدة، وهذا على حسب مستوى المتعلّمـين.  

) والطّـور الثّـاني   2س+ 1لذا تعد هذه المرحلة حلقة وصل بين الطّور األول (س
  ). إذ إن القاعدة تقدم على الشّكل اآلتي:  5+س4+س3(س

-    األب ق إلـى   مسـرعاً درس الحال: يعطى المثـال: (عـاددون التّطـر (
 وأحكامه النّحوية. همصطلحات الحال وتعريف

متفتّحة) واألمر نفسه هاهنا حيث إن األسـتاذ   الجميلةدرس الصفة: (الزهرة  -
 ال يذكر األحكام وإنّما ضمنيا فقط.
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: أما في هاتين المرحلتين فتعليمية النّحو ترتقي قلـيالً  .السنة الرابعة والخامسة
  عن طريق:

 تقديم األمثلة المرافقة للحصة األولى من النّص المنطوق؛ -
 شرح األمثلة؛ -
 حوية؛استنباط الخالصة النّ -
 التّطبيق/ االستثمار. -

وتجدر اإلشارة إلى أنّه ال يمكن التّحكم في شكل الظّواهر اللّغوية بشكل صحيح 
   ة الجديدة؛ فإنّـه يـتمإالّ عن طريق الممارسة والتّكرار. فمن خالل المقاربة النّصي

اللّغـة  استثمار النّص لترسيخ هذه القواعد النّحوية. وعليه، فإن وحـدات أنشـطة   
اختّل واحد منها ال تحقّـق الكفـاءة الختاميـة للظّـاهرة      امترابطة في ما بينها؛ إذ

  النّحوية.
: من خالل ما سـبق يمكننـا أن   ـ أسباب ضعف تمكن المتعلّمين من النّحو3

نستنتج أن الضعف الحاصل لدى المتعلّمين في تعلّمهم أو تعليمهم النّحـو/ القواعـد   
  المعلّم/ المتعلّم/ المادة المعرفية.عليمي: يرتبط بالمثلّث التّ

: يعد المعلّم قاعدةً ومحوراً رئيساً في العملية التعليمية التّعلمية؛ لذا ـ المعلّم3/1
ال بد أن يكون عالماً بأصول كثيرة في التّعليم والتّدريس، وجهله بأصول ونظريات 

 التّعليم يؤثّر سلباً على مستوى المتعلّمين:
جهله بطرائق تعليمية القواعد وكيفية تقديمها، وهنا خلل كبير نلحظـه لـدى    -

المفتّشين؛ حيث ال يركّزون على طريقة تعليمية القواعد؛ بل يركّزون على كيفيـة  
(اكتشاف الحرف) ففي الموسم الدراسي برمته ال يطالبون المفتّشين بكيفية تـدريس  

 القواعد؛
سانية الحديثة، التي تسهل عمليـة تعليميـة النّحـو    عدم معرفة النّظريات اللّ -

 وبخاصة نظرية تشومسكي التي تقوم على التّشجير.   
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النّسق السريع للتّعليم: حيث تقدم الظّاهرة النّحوية بسـرعة؛ بحجـة ضـيق     -
 الحجم الساعي؛

 اختيار غير مناسب لألنشطة اللّغوية في حد ذاتها؛ كأن يقع تدريس (الحال)  -
 و(كان وأخواتها) فيختلط على المتعلّم الفهم.

ما يمكن التّعليق عليه بأن المتعلّم صورة للمعلّم؛ فال يمكـن أن  ـ المتعلّم: 3/2
يكون المتعلّم أحسن من المعلّم، فالتّجارة هنا تبور؛ ألن النّاقل للمعرفـة والطّريقـة   

س في ما مضى مـن تلـك   واالستعداد لم تكن في منظور التّلميذ في عمليات التّدري
  السنوات التي كان يستمع إلى الملّم الذي لم يغذه بالمطلوب.  

: إن المادة المعرفية توزعت أسباب نقصها بين: الوزارة ـ المادة المعرفية3/3
لكتاب المدرسي+ المنهج+ المنهاج) ثم تلحق بها الطّريقة التي تلقّن بهـا  اممثّلة في: 

ثانية على المعلّم الذي يجسد المادة. وما نالحظه أن سلسلة مـن  المادة، وتعود مرة 
المتعالقات كانت سبباً في هذا النّقص، ولكن أهم حلقة في هذا المجال هـو المعلّـم   
وكما يقول المثل التّربوي (أعطني معلّماً فذاً ُأعطك مدرسة ناجحة). لماذا قلت هذا 

ة المعرفية، وإن أصعب ما يكـون لـدى   ألن سبب القصور في معلّم ال يفهم الماد
المتعلّم أن تُعطى له أمثلةٌ بعيدةٌ عن محيطه، وهو مبدأ تقوم عليه المقاربة الجديـدة  

  في التّعليم؛ أي االعتماد على األمثلة الحسية الواقعية في تعليمية القواعد.
أن نقـدم   من خالل ما قيل يمكنالحلول واآلفاق الكفيلة لتعليمية النّحو:  ـ4 

الحلول واآلفاق التي تحمل في طياتها نظرة استشرافية لمستقبل ينم بتعليمية النّحـو  
  للنّاشئة بطريقة سهلة ميسورة بما يلي:

 تكثيف الحجم الساعي لنشاط اللغة العربية؛ -
 إثراء النّصوص المنطوقة التي تخدم التراكيب النّحوية؛ -
للمعلّمين، وبخاصة في مجال تعليمية دروس التّكثيف من الدورات التّكوينية  -

 القواعد/ النّحو؛ ألنّها منعدمة تماماً؛
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والمؤسسـات   -وبخاصة مصلحة التّكوين-إقامة العالقة بين وزارة التّربية  -
 العلمية؛ لالستفادة من الخبرات؛

 تكوين المعلّمين تكويناً حديثاً يقوم على النّظريات اللسانية الحديثة؛   -
ن األساتذة المكونين في المجال اللّساني الحديث والنّظريـات التّعليميـة   تكوي -

الخاصة بتعليمية النّحو، وليس األنشطة األخرى، رغم أن المفتّشين البيـداغوجيين  
يركّزون على نشاط الرياضيات ونشاط اإلنتاج الكتابي؛ وهذا األخير ال يتحقّـق إالّ  

 التّراكيب النّحوية؛بمعرفة الظّواهر الصرفية و
االستفادة من خبرات المؤسسات العلمية والمخابر اللّغوية كالمجلس األعلـى   -

 للغة العربية وجهوده في مجال تعليمية اللّغة؛
-     ين فـي مجـال اللّغـة؛ ألنة لألساتذة غير المختصورات التّكوينيتكثيف الد

؛ فكّل المتخرجين يلجونه، وهنا الطّور االبتدائي سببه الرئيس اختالف التّخصصات
 .يؤدي إلى ضعف تدريس النّحو
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ال أريد النّظر إلى الوراء إالّ من باب الحيطة واستلهام الجيد مـن   يباجة:دالـ 
الماضي؛ وبالفعل فإن ماضي العربية مشرق مغدق بما قدمتـه العربيـة للعـرب    
ولإلنسانية جمعاء. لغة لها امتدادات كبرى قبل اإلسالم وكانت لغة التّواصـل فـي   

فـي   Lingua-Francaضرة فـي  طريقين تجاريين بنسبة لغوية مقبولة، كانت حا
طريق الحرير بآسيا، وفي طريق الملح بأفريقيا، لدرجة أن الفاتحين لقارة أفريقيا لم 
يستصحبوا معهم التّراجمة على غرار فعلهم في دخولهم قارة آسـيا؛ ألن العربيـة   
مستعملة قبالً من قبل التّجار العرب، وأصبحت مفهومة في حدود قضاء المصـالح  

ى قرناً، بل أصبحت المالعالم في زمن وجيز ال يتعد ةُ أركانرسلة. فقد نالت العربي
  لغة العالم بما ترجمته وبما أنتجته وأضافته للحضارة اإلنسانية.  

ال ننكر أن العربية لغة نامية متطورة، ولها مميزات تُمكّنها استقبال  مقدمة:الـ 
إليفاء بمتطلّباتها، وتلبية حاجاتهـا الراهنّـة، ولهـا    مستّحدثات الحضارة التّقنية، وا

صفات السيادة والريادة في مجال العلوم اإلنسانية. والشّـيء الـذي تحتاجـه اآلن    
اإلدارة الفاعلة، واستثمار التّراث العربي مع أوعية معرفية متفاعلـة، بمعطيـات   

رب الغربيـة واآلسـيوية   الفكر الحضاري المعاصر. ويعني هذا اإلفادة من التّجـا 
النّاجحة؛ باالنغماس في الحداثة، والخروج من التّقليدانية والتّصـورات الخاطئـة.   
وفي كّل هذا نروم االنطالق من مسلّمات الواقع؛ ألن الواقع اللغوي يدفعنا إلى ذكر 

مجاالت االفتقار العربي إلى الرصيد المعرفي المكتوب والموثّق بمنهجية علمية في 
شتّى، وما نقوم به اآلن يرتكز على اللغات األجنبية بدواعٍ مختلفّة، رغم ما نلحظـه  

                                                           

ودولياً) بمناسبة اليوم العالمي أعدت المداخلة للملتقى الوطني حول (واقع اللغة العربية محلياً ـ  ♥
   م.2019ديسمبر  4للغة العربية. جامعة عبد الحميد بن باديس، بمستغانم في 



Ð×Ï₣¹]<†•^£]æ<Ñ‚Ç₣¹]<ê•^¹]<°e<íflée†ÃÖ]<< <
 

     
362362362362 

    

        

من مرونّة وسالسة في بيان مكنونات األمـور العلميـة والمقـدرة علـى تمثيـل      
تفصيالتها من خالل وفرة المادة واألساليب والتّراكيب. ومع كّل ما تحرزه يوميـاً  

في تلك األعمال التي تتساهل في نمطية الفعاليات اللغويـة  نحتاج إلى إعادة النّظر 
وفي ضعف حركة التّدقيق والتّحكيم اللغوي المبني على أصول وضوابط العربيـة  
التي تسهم في مناقشّة األخطاء الشّائعة وقضايا المضامين. ولهذا فرهـان العربيـة   

اسـتثمار منتجـات الحداثّـة    الحالي تكون قوية بقوة أهلها وارتباطهم بلسانهم، مع 
وطرح أفكار ومحاور مستجدة؛ بشكل يحقّق التّنمية اللغوية المستديمة، وال يتـأتّى  
   للغة المبني على التّخطـيط اللغـوي التّطوري ذلك إالّ باالستناد إلى العمل التّنموي

  وفق سياسة لغوية رشيدة.

ال تحتاج العربية إلى تدبيج لق: ـ العربية بين الماضي المغدق والحاضر المق1
الكالم عن ماضيها المغدق في كّل مجاالت الحياة؛ حيث أضحت لغة عالمية عولمية 
أفادت كّل اللغات، بما أحيطت من علوم وما طورته من معارف العصور، فكانـت  
تعطي وتأخذ، وأضحت عالمية بما تعطي فقط، وبخاصة في قـارة أفريقيـا التـي    

ها ولقّبت (لغة أفريقيا). لكن الحاضر أدى إلى عمليات عكسية تمثّل فـي  اشتعلت في
الفراغ القيمي، وصاحبه غياب ثقافة االعتزاز اللغـوي، فـي ضـوء اضـمحالل     
الروابط القومية التي تبني الذّات وتصنع الوعي لدى العرب. وفي كّل هذا أصـبح  

حدثه وسائل اإلعالم من تأثير في صناعة الواقع اللغوي العربي مقلقاً؛ وبخاصة ما تُ
الرأي العام والذّوق الفردي، األمر الذّي انعكس سلبياً على العربية التي تمثّل المرآة 
الحقيقية للفكر وللحضارة اإلنسانية. وهنا بدأ يغيب أمن اللغة العربية اللغوي، بـل  

نحتاج إلى طرح رؤية العمـل؟  فما أصبحت تُهدد في ذاتها من حيث التّراجع عنها، 
استراتيجية الستثمار المرتكزات اللغوية في المعرفة؛ "بوضع األسـس واألعمـال   
التّطبيقية المبنية على تخطيط لغوي قويم، كما يتحتّم علينا اآلن إدارة المعرفة عربياً 

ربـي  من خالل االستثمار في اقتصاديات اللغويات؛ بما يعزز المحتوى اللغوي الع
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" وكّل هذا ال ينفي المرونّة في التّفكير واالنغمـاس فـي   1في المنجزات الحضارية
صراعات المستّجدات من خالل الربط بين الماضي المغـدق وحركـة الحاضـر    
    ة متينّة، بمـنهج العمـل الجمـاعية تنمويقلق؛ لتحقيق تفاعليق، وأحياناً المشرالم

مختلف التّخصصات، وفتح مواقع وصفحات ومنتديات وتطوير فعاليات التّفاعل مع 
   ة التّفكيـر العلمـيعة، ورعاية وتقنياتّها المتنووابط اإللكترونينات لتعزيز الرومدو
النّاقد من أجل تصليح المسارات، وتعديل الخطّـط بمـا يتوافّـق مـع األهـداف      

ة، وهذا بغية االرتّقاء بمباني العربية اللغة العربية ومعانيها من خـالل  وخصوصي
  إحياء األصول وتطوير األدوات واألساليب. ولهذا علينا العول على هذه العوامل.

العامل السياسي: سلطة لغوية إلزامية وتوفير الـدعم مـن أجـل تحقيـق      -1
  المكتسبات الجديدة.

عامل التّثقيف: توسيع المدارك، وتطويع التّحـديات، وتنظـيم المبـادرات     -2
  قافية.الثّ

عامل اإلعالم من أجل إيصال الرساّئل السريعة المؤثّرة بما لإلعـالم مـن    -3
  سلطّة نافذّة إلى عقول الجماهير، وتشكيل الرأي العام وصناعة االتّجاهات.

عامل رقمنّة المادة اللغوية العربية، وحوسبتها من خالل تحويل المعـارف   -4
لتوفير ذخيرة حية يمكن إدارتهـا إلكترونيـاً، بمـا    والمعلومات إلى بيانات رقمية؛ 
  يحسم نتائجها للسمو بالعربية.

عامل توسيع دائرة اللغة العربية في العالم األزرق/ االفتراضي باالسـتثمار   -5
في القدرات والمهارات الفذّة في إنجاز األفكار المبتّكرة التي تنطلق مـن العربيـة   

  تجذّراً إالّ بالعمل على تحقيق األمن اللغوي.ولذاتها. وكّل هذا ال يكون م
                                                           

1 -   ة في ضوء معطيات الفكر الحضـارية العربية لتنميحسن عمر دراوشة "المرتكزات اللغوي
 لعام نوي2018المعاصر" المؤتمر الس  ) ة األردنـيـة والفكـر    لمجمع اللغة العربياللغـة العربي

  .537ص  2018المعاصر: بين التّواصل والتّكامل). منشورات المجمع 
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2:ل في هذا األمر على تفعيل دور اإلعالم لما  ـ تحقيق األمن اللغويوالع إن
لتأثيره المزدوج بين االختالل واإلخالل للسيطرة على العقول وفق الحقائق. فـأمن  

راً في عملية التّحول اللغة العربية يبدأ من أمن وسائل اإلعالم "التي تحمل دوراً كبي
    الخطـاب اإلعالمـي تعـرض ة واالنفتاح الثّقافيالذّي انتاب اللغة، وبسبب العولم
ألزمة تعدد المصطلح، وتعدد المدلول، مما ولّد هجيناً دالليـاً نـتّج عنـه هيمنّـة     

وإن اللغـة   2مدلوالت جديدة أدت إلى تثبيت المعنى اللغوي بين الدال والمـدلول". 
بفضل متغيرات اإلعالم بحاجة ماسة إلى أمن لغـوي يحمـي التّـراث واإلنتـاج     
المعرفي لتتمكّن اللغة العربية من مواكبة العصر، بحاجة إلى أمـن يحـافظ علـى    
هويتها ونشاطها وحيويتّها، أمن يحافظ على عدم ذوبانها في اللغات األجنبية، أمـن  

ب اللغوي في المعيار. أمن يقيهـا مـن حـرب    يتركها على التّواصل وتقدير الجان
المصطلحات، أمن حصين يسهم في تأمين هويتنا وأصالتنا، ويفتح المجال لحمايتها 
من ازدواجية الدال والمدلول. أمن يتحقّق من خالل الشّعور بالقدرة علـى تحقيـق   

اللغـوي  متطلّبات مستعملها، واالستجابة لحاجاته من خالل االستقرار واالستغالل 
األمثل "يقوم مفهوم األمن اللغوي العربي أساساً على الحفاظ علـى سـالمة اللغـة    
العربية وصونها من العاديات والهجمات التي تضربها في صميمها كّل حين، فهـو  
يسعى لحمايتها من سلطات العولمة وتحول التّدخّل اللغوي األجنبي السافر الـذّي ال  

 ونخله شئنا ذلك أم أبينا، ويهدف في مضمونه الخـاص إلـى   يكاد يترك مجاال إالّ
ديمومة اللغة العربية ومنحها القدرة الكافية لمواكبة تطـورات العصـر والتّقنيـة    
المتسارعة، وأما في مضمونّه فإنّه يسعى للحفاظ على وجدان األمة وكيانها وهيبتها 

وإن السالح في هذا الوقـت هـو الكلمـة     .3وقيمتّها التي غزتها المدنية الحديثّة".
                                                           

ميس خليل أو زيادة "األمن اللغوي اإلعالم، جدلية العالقة بين الـدال والمـدلول". المـؤتمر     - 2
 نوي لعام2018الس   (ة والفكر المعاصر: بين التّواصل والتّكامـلاللغة العربي)أفريـل   26 -25

  . 319، منشورات مجمع اللغة العربية األردني، ص 2018. األردن: 2018
3
  .12ص  2005عمر محمد أمين هزايمة، األمن اللغوي العربي. األردن:  - 
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اإلعالمية التي ال تقّل خطورة عن أثر السالح في يد العسكري؛ بفعل مفعولها وتؤذي 
أفكارها دون أن تخلق تغيراً في األذهان. ولهذا، ندعو إلى التّحصـن بثقافـة األمـة    

وال تتجلّـى    ا الثّقافيةوقيمها وحضارتها "فاللغة هي أمارة على شخصية األمة وذاتيته
ومن هنا فـإن   4الذّاتية الثّقافية لتمثّل في التّراث الفكري والرؤى الحضارية للمجتمع".

مسألة األمن اللغوي قضية متعلّقة بالهوية واالنتماء في المقام األعلـى ولـذلك مـن    
وأن توضـع  وسائل التي تؤثّر على مسـتوى الحفـاظ عليهـا،    الاألهمية أن تضبط ب

القوانين الصارمة لحماية اللغة من المخاطر التي تؤدي إلى التّهلكة. ولهذا ال بد مـن  
إيالء البعد اإلعالمي ما يستحقّه من أهمية على الصعيدين العربي والعالمي لما له من 
دور مهم ورئيسي في الحروب العسكرية ال يقّل عـن دور القـوات المسـلحة فـي     

وكما يقال"... فاللغة وسيلتنا األساسية لنقل المعلومات في المجتمع البشـري   الحروب
ولكن اللغة قادرة على ما هو أكثر من ذلك؛ إذ يمكنها أن تصوغ العـالم، أو بمعنـى   

  ".5آخر إنها بمثابة منشور تحليل الطيف الذي ننظّر إلى العالم من خالله

ع كـّل مـا تعيشـه مـن مضـايقات      مـ مكانة العربية بين كبرى اللغات: 3
وصعوبات، وكثير من المحاربات من أهلها ومن غير أهلها، فلها ماضي مشـرق  
ومستقبل واعد، وهذا من خالل مؤشّرات علمية استدّل بها الباحثون لقياس موقعهـا  

كثيرة تـوحي   مؤشّرات) رغم كّل مصائبها، لها 6الحاضر. ويقول (الخليل النّحوي
  ن اللغات الكبرى، وهي:   بقيمتها بي

  
                                                           

، ص 21، 2001شحادة الخوري "واقع اللغة العربية عربياً ودولياً" مجلة التّعريب. دمشـق:   -4
30-31.  

، المجلـس األعلـى   1980الدراسات اللغوية المعاصرة. الكويـت:  نايف خرما، أضواء على  -5
  .223للثّقافّة، ص 

ـ الخليل النّحوي "مكانة اللغة العربية اليوم بين اللغات الكبرى" محاضرة ألقيت بمناسـبة اليـوم   6
  . (بتصرف).، مقر اليونسكو2017ديسمبر  18العالمي للغة العربية. باريس: 
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ـ مؤشّر المكانة الوجدانية: باعتبارها لغـة الـدين الجـامع بـين العـرب      1
  .ولغة األم والمسلمين، على اعتبار أنّها لغة أم  

ـ مؤشّر الوضع الدستوري: لغة أم+ لغة األمة+ لغـة رسـمية فـي اثنـين     2
  ) بلـداً 12في اثنـي عشـر (  ) بلداً عربياً+ لغة أجنبية رسمية أولى 22وعشرين (

) بلداً. وهو وضـع لـه عالماتـه    26ولغة أجنبية رسمية ثانية في ستة وعشرين (
  الكبرى بأن لها أبعاداً عالمية كبرى.

ـ مؤشّر عدد النّاطقين: للعربية وجود في القارات الخمس، ولها ما يزيد عن 3
أولى رسمية+ يضاف  ) من العرب النّاطقين بها لغة50000000خمسمئة مليون  (

مليار) مسلم+ اآلالف من المستعربين والمستشرقين  2إليها ما يقرب من المليارين (
والباحثين... كم معتبر من البشر النّاطقين بها وأصحاب الدراية والكتابـة بخطّهـا   
المعياري. وفي الصورة مقام العربية بعدد مستعمليها كلغة أم. ويبدو لي أنّها تعـود  

  إلى إحصائيات قديمة نوعاً ما. 
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ما أشرنا له قبالً، بأن العربية اشتعلت فـي  ـ مؤشّر النّطاق الجغرافي: وهذا 4
     ـة األولـى، بلـهواللغـة األجنبي ،ة، ونالت في آسيا موقع اللغة األمالقارة األفريقي

وألبانيا وجورجيا الحديث عن موقعها التّعليمي في البالد المسلمة في آسيا الوسطى 
والقوقاز، وتلك الدول التي خرجت من طوق االتّحاد السـوفياتي. دون أن ننسـى   
حضورها الجبري الديني في تلك الكتلة البشرية الكبيرة في ماليزيـا+ إندونيسـيا+   
الهند+ أفغانستان+ باكستان+ كشمير+ بنغالديش. وبعض المسلمين في: الكمبـوج+  

في أمريكا الالتينية لها موقع بنسـبة كبيـرة بعـدد المهـاجرين     الفيتنام+ بورما. و
ا الحالية، بالمهاجرين وبكونها لغة اعتمد عليها پالعرب، كما لها موقع علمي في أور

في قواعد علومهم. وهي من اللغات التي تُصنّف اآلن في المراتب المتقدمة علـى  
  انوفونية.  پلوزوفونية واإلسلوفونية/ الكمنولث والفرنكفونية والگغرار األن

ـ مؤشّر تعليم العربية خارج مواطنها: لها مواقع في كّل جامعات العالم، دون 5
الحديث عن بعض المدارس الخاصة والثّانويات، وبعض الفـروع التّابعـة للـدول    
 العربية، وهو أمر جدير بالتّنويه؛ حيث نجد العربية في كوريا الجنوبية كلغة أجنبية

العربية جامعة تدرس  66ثانية، وفي طوكيو في جامعاتها الكبرى، وفي الصين بها 
" ،ول  في أقسام األدب العربيين أو الهند (وليستا من الـدولن يخفى على زائر الص

ة) أن العة التي يشتري بها المواطن والوافـد خبـزه وحاجاتـه    اإلسالميملة الورقي
ة مة في البلـدين حالة بكتابة عراليومية ترمز إلى عراقة اللغة العربيـ  ،بي ك وتمس

ولتين غير المسلمتين لخيـار  واحترام هاتين الد ،بعض شعوبهما بحروف هذه اللغة
فمقـام أصـوات   عوب في كتابة لغاتها بالحرف العربي". وأما في أروپـا،  تلك الشّ

وحضور العربية في  ،ةأصول عربيكأنّها من هي لغة العربية ظاهر في المالطية، و
فرنسا قوي، لدرجة أن الفرنسيين ال يستبعدون أن فرنسا سوف تصبح عربية فـي  
الخمسين سنة القادمة، بل سيحكمها رئيس عربي، وأن االسم األكثر تسـجيالً فـي   

هو (محمد). وفي بالد بريطانيا وإيرلندا فإنّـه   2018الحالة المدنية في فرنسا سنة 
لى تعلّم العربية بشكل يتزايد باستمرار، وذات الشّيء فـي الـدانمارك   يقع الطّلب ع
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وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والسويد واليونان. ودائماً يزداد الطّلب على فتح األقسـام  
العربية، وبناء المدارس، وتدشين المراكز الثّقافية، وفتح المكتبات... كمـا ينطبـق   

أستراليا بذات الحمية العلمية التي تُعلي مـن مقـام   األمر على األمريكيتين، وقارة 
  العربية عند غير أهلها.  

6ما تتحكّم إليه من فضائيات وإذاعات وقنـوات  ـ مؤشّر الحضور اإلعالمي :
هجين، وقليل مـا  ات واليضخّ بالعربية بين المحلي من الكم المعتبر وكّل وهمحلية لَ

يذاع بالفصحى المعيارية. والمهم في األمر أن هناك أرمادة من المنابر اإلعالميـة  
العربية تعطي المادة اإلعالمية بالعربية بمستوياتها المختلفة، ويضاف إليها أن كـل  

مستوى  الدول األجنبية لها أكثر من إذاعة/ قناة/ فضائية بالعربية، مع ما ينشر على
     .اليوتوب، وغير ذلك من وسائل التّواصل االجتماعي 

ـ مؤشّر الذّات اللغوية: إن العربية لها ميـزة الشّسـاعة لمـا لخصائصـها     7
وجذورها ال توجد في أية لغة أخرى ويكفي أن مختلف التّقليبات التي تـأتي علـى   

 12302912يـد) يسـاوي   كلماتها= الثّالثي+ الرباعي+ الخماسي (المجرد والمز
كلمة، والفرنسية علـى   600000ليزية تحتوي على گكلمة، واللغة الثّانية هي اإلن

كلمـة  130000كلمة، والروسية على  180000انية على پكلمة، واإلس 150000
كلمة. وما يالحظ أن الفرنسية التي نستعملها في بالدنـا   500000والصينية على 

مرة فكيف تضيق العربيةُ بما تحملـه مـن زخْـم     82المغاربية تفوقها العربيةُ بـ 
ازي/ البالغي، وما يتعلّـق  الكلمات التي يمكن أن يخرج منها المعنى الحقيقي/ المج
  ذلك من دالالت حسب المجاالت، ومصطلحات العلوم.  

، كانت العربية عدماً، ولكن 2012ـ مؤشّر الحضور على الشّابكة: قبل سنة 8
انية في الرتبة الثّانية، بمـا لهـا مـن مواقـع كثيـرة،      پاآلن أصبحت تُنازع اإلس

تّواصل االجتماعي رغم المضـايقات  ومحركات بحث، وما يتبع ذلك من وسائل ال
التّقنية في التّرجمة وفي البرمجيات السريعة وفي بناء المنصات، ويبقى مؤشّـرها  
ضعيفاً مع كّل الجهود التي تُبذل من رجال المعلوماتية واللسـانيين. وإن الزمـان   
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ا المقـام  كفيل بأن يجيبنا أن العاملين على تطويرها ال يزالون يعملون، وسيكون له
العلمي المطلوب. وهناك اآلن تغطية محتشمة من قبل األقمار الصـناعية العربيـة   
ولكن هناك بثّ عن طريق الساتالت الغربية التـي تتكفـّل بالعربيـة ألغـراض     

  �اقتصادية وعلمية. ويبرز الشّكل التّالي مقام العربية في الشّابكة كما يلي:  

  

وفي إحصاء حديث تبرز لنا العربية في الرتبـة الرابعـة مـن حيـث عـدد      
  المستخدمين:  
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مهما تحدثنا عن مقام العربية فال نَفيها حقَّها تجاه ما قدمته للحضارة  ـ الخاتمة:
اإلنسانية، ولكن المقام يتطلّب منّا الحديث عن سدنَتها، فما هو من واجبهم، وما هو 

في قضاياها المطلوب من مؤسساتها. العربية بالفعل يعلو مقامها، ولكن يجب النّظر 
. وعلينـا  ما بيننا شؤونها وأحوالها أن نتدارس فيبمكان من األهمية المعاصرة، و

جميعاً أن نشد على أيادي بعضنا لتجسيد اآلمال المعقودة، وأن نضع بين هذا الجيل 
 ومشاريع ةًكبيرة وبرامجث بها ؛عمليَل استعمالها وتوظيفها والتّحدبس رومـن   .تُيس

لخدمـة   والرقمي ي المجال التّكنولوجيمن كّل ما هو جديد فالضروري أن نستفيد 
ونسـتفيد مـن    ،اآلخـرين . وعلينا فتح نوافذنا على البحوث الجارية عند هذه اللّغة

. وها هو دور العلمـاء والمؤسسـات فـي    األساليب العلمية التي خدموا بها لغاتهم
حقـة  تجسيد قضاياها بشكل علمي، والعمل على تقديم الوصفات التي تعمل على مال

  الراهن، وإالّ سنبقى نراوح مكاننا ونجتر المقول، ونعـيش فـي دوامـة األفـول    
 واللغات في تطور مذهول.
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: إنّه لحدث وطني كبير، حدث شهر للغة العربية؛ بمناسبة اليـوم  يباجةدالـ 
) ديسمبر من كّل سنة. حدث االحتفاء بـاليوم العـالمي للغـة    18العالمي للغة العربية (

ديسمبر، وهذا بـإقرار معـالي    20نوفمبر إلى  20العربية في الجزائر يدوم شهراً من 
وزير التّعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح للمجلس أبواب الجامعات والمخابر إلحياء 

تحقّه اللغة العربية من قيمة رمزية وعلمية وحضـارية. هـي وقفـات    المناسبة بما تس
   ولة، ومع بعض الفئات من المجتمـع المـدنيسات الديحييها المجلس األعلى مع مؤس
والجمعيات الثّقافية التي تعمل في خدمة الشّأن العام وبعض البلديات التي لهـا السـبق   

  صين.  باالحتفاء بهذا اليوم في جو علمي ر
والحقيقة إن اللغة الوطنية ممارسة يومية، فهـي تحيـا بـين ناطقيهـا ومتعلّميهـا      

أنفـس   في ومعلّميها، وتحتاج منهم أن يهتاجوا لمن يهزمها ويطعن فيها، ويبعث الفشل
المتعلّمين، ويثير الفتن كي ال تنال موقعها. ولألسف نجد أمـة تهتـاج لهزيمـة فـي     

رك شعرة للهزائم الصناعية ولإلخفاقات الثّقافية واللغويـة. تلـك   الرياضة، ولكنّها ال تح
أمة نريد أن تفيق، وال تزال تعزف على الفقر المصطلحي للعربيـة وعلـى ضـعف    
الجانب العلمي، وعدم وجود اإلبداع. وكان حقاً علي تذكيرهم بمقولة أحد زعماء الثّورة 

لمسبلين على ضرورة الثّورة وكانت حجـتهم قلّـة   التّحريرية الذي كان يحفّز الشّعب وا
السالح وال نملك ما يملكه العدو، وأجابهم: تحولوا إلـى مجاهـدين تـأتكم األسـلحة.     
والسالح األول هو أن تؤمنوا بالواجب وضرورة القيام به" وهنا أقول للـذين يراهنـون   

جلها: ال يمكن أن يحصل على انتظار استكمال العربية شروط نهضتها كي يعملوا من أ
ذلك إذا لم يكن لها إيمان ووجود واعتزاز واستعمال لهذه اللغة في أنفسنا وفي واقعكـم  

                                                           
الكلمة التي يلقيها رئيس المجلس األعلى للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (شـهر   ♥

م. في جامعة اسطنبولي (يوم دراسـي) بمعسـكر   2019ديسمبر  20 –نوفمبر 20اللغة العربية) 
 .2019ديسمبر  04بتاريخ 
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وال يوجد حب دون تضحية، وال يوجد حب دون دفع المهر غالياً. وإن اإلنسـان هـو   
تـه  اللغة، وإذا سلم تفكيره سلمت لغتُه، وإن معيار شخصيته وحجمها إنّمـا يـرتبط بلغ  

زيادة أو نقصاناً بحسب ما يوليها من قيمة وحسن تدبير في تطويرها، والعمـل علـى   
 ها إذا كانـت ال    نشرها. كما أنقلب المواطن مع لغته تسكنه دائماً، وقد يكـون ضـد

تخدمه، فإن ماتت لغته مات وانطفأ، فكّل دولة تحيا بلغتها؛ وهي سـيادتها واسـتقاللها.   
تعاِل نشد الهمة واشتدي أزمـة تنفرجـي، وسـتأتي الوسـائل     وأقول لهم: تعاِل نبدأ، 

والمصطلحات واإلمكانيات، والطّريق تصنعه األقدام. كونوا مع المحبـين المخلصـين   
  العاملين، كونوا مع المحبين للغة الوطنية، لغة الهوية وقولوا:  

     كـي أبقـى علـى صـلة ـكإنّي أحب  

ــاريخِ      ــاِهللا واألرضِ والتّ ــزمنِب   وال

    
  أنــت الــبالد التــي تُعطــي هويتَهــا

ــك يبقــى دونمــا وطــنِ    حبمــن ال ي  

    
إخواني: لقد نص اإلعالن الصادر عن القمة العشرين لمجلس جامعة الدول العربية 

على التّوصية التّالية: "إيـالء اللغـة العربيـة اهتمامـاً      2008الذي انعقد بدمشق سنة 
باعتبارها مواكبة للتّطور العلمـي والمعرفـي فـي عصـر العولمـة       ورعاية خاصة

والمعلوميات، ولتصبح أداة تحديث في وجه محاوالت التّغريب والتّشويه التي تتعـرض  
لها ثقافتنا العربية" هي توصية من توصيات كثيرات توصـيات دون تطبيـق وفعاليـة    

بعينيات القرن الماضي ومفادها "تطبيـق  ويكفي أن يقع تنفيذ أول توصية  تصدر في أر
عملي لدساتير الدول العربية في مادة اللغة العربية" وهذا كاف لتمكـين العربيـة فـي    
بلدانها وعند النّاطقين بغيرها، والعودة بها لمكانتها التّاريخية؛ باعتبارها القـادرة علـى   

  استيعاب مجمل العلوم.
في هذه المحاضرة بخصوص اليوم العالمي للغـة  ستكون وقفات كثيرات ـ مقدمة: 

العربية  عبر محطّات تستدعيها المناسبة، ونحن نحتفي بهذه اللغة اإلنسانية العالمية وقد 
كُتبت بحروفها الكثير من اللغات، وكانت لغةً عولميةً عالميةً في وقتها، بل لها الكثيـر  

، لغة التّواصل العالمي آنذاك، وفي اسـتعماالت  Lingua-Francaمن المسكوكات في 
خطاب السوق التّجاري في طريقي: الحرير والملح. إن العربيـة قمـة جبـل الجليـد     
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المتعمق في البحر؛ ألن وظيفتها الرسمية جعلتها أرفع الوظائف في مجـاالت الحيـاة   
ويـة لثباتهـا. وأمـا اسـتخدامها     العامة الراقية، واختيارها في التّعليم أساس سياسة لغ

المتدرج فهو المشكل الذي لم تجعلها تنال مجال العلوم؛ ألن نظرتنا لها كانـت نظـرة   
خارجية من منطق التّحقير أو مرجعية اللغات األخرى. وبسبب هذه النّظـرة تتحـول   

ـ  ي الـذي  المسألة السهلة إلى مشكلة لغوية عقّدت أمر االستعمال وغيبت الجانب العمل
  يعمل على تطويرها.  

أو لغة كونية، وهذه داللة عـدم انقراضـها، وال تصـاب    ـ العربية أم اللغات: 1
بكوليرا اللغات في الحق من الزمان لما لها من خصائص ذاتية تجعلها تنـال مواقـع   

ناتهـا  دائماً. وأثبتت دراسات الشّيفرات اللغوية، وعلماء اللغة الكوني أن العربية في جي
 ؛ فإنـة  أسرار ال توجد في اللغات األخرى، وتبعاً لخريطة الجينوم اللغوياللغة العربي

، وهي اللغة الوحيدة المرجع لكّل لغات األرض، وعليها تُقاس. فـإذا "أراد  هي أم اللغات
عالم من علماء اللغة دراسة حيوية لغة ما وعمرها واحتمالية حياتها لمدة زمنية أطـول  

باء عربية أو راء عربيـة أوقافًـا    و قرب موتها واندثارها، كان في أصوات أبجديتهاأ
عربية أو حتى سينٍ عربية، فإن وجدوا في أبجديتها هذه األصوات أو بعضها، توقّعـوا  
لها طول العمر وبقائها حية لمدة زمنية أطول من غيرها التي ال تحتـوي علـى تلـك    

العلماء إلى أكثر من ذلك باعتمادهم على القرآن الكريم ككتاب األصوات" وذهبّ هؤالء 
فيه اللغة العربية خالية من الشّوائب  ليصبح المرجع األساس في دراسة اللغات، حتـى  
أنّك تجد لدى كّل باحث في علم اللغة الكوني في جامعة لندن مصـحفاً يسـتعمله فـي    

في مفرداتها ومعانيها ومضـامينها التّعبيريـة    أبحاثه". وتأمل أن اللغة العربية لغة غنية
ألفًا كلمة، حسب الدكتور منهد عبـد الـرزاق    302912مليونا و 12وي على تفهي تح

ليزي عربي الذي صنّف فيه أكثـر مـن   گالفلوجي صاحب معم الفردوس وهو معجم إن
زيـة ذات  ليگألفًا من الكلمـات االن  25ثالثة آالف جذر لغوي استخرج منها أكثر من 

أصل عربي وتم له ذلك من خالل ضبطها وتشابهها الصوتي، ودراسة معانيها وشـكل  
حروفها وسياقها واستخدامها النّحوي، في حين أن اللغة الروسية مثال ال تحتوي علـى  
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ألف كلمة وهي لغة شحيحة المفردات تماماً، بينما اللغة الفرنسـية مـثال    130أكثر من 
ألف كلمة تقريبا، واللغة االنگليزية التي تفاخر بعالميتها عدد كلماتها  150تحتوي على 

ألف كلمة. وهذه الغزارة في المفردات العربية تشـير   600ألف و 400تحتوي ما بين 
بشكل دقيق إلى أن هناك مئات اآلالف بل ماليين من الكلمات العربية التي ال يوجد لها 

األرض. وتعتبر اللغة العربية اللغة الوحيدة من بـين   ما يرادفها في أية لغة أخرى على
لغات األرض التي بها ميزة أن يكون لمسمى واحد أول لفظة ومفردة أكثر مـن كلمـة   
فلو عدنا إلى كتاب (الروض المسلوف، في ما له اسمان إلى ألـوف) لكاتبـه العالمـة    

اسـما   70ب ما يزيد عـن  الفيروزآبادي، لوجدنا أن لألسد ما يزيد عن ألف اسم وللكل
اسم حتى قيـل إن كثـرة    400اسم، وكلمة داهية مثال لها  200ولألفعى ما يزيد عن 

أسماء الداهية من الدواهي. وهذا الغنى جعل علماء اللغـة الـذين تـابعوا المكتشـفات     
لمؤابيـة  األثرية لمخطوطات اللغات السامية كالكنعانية واآلرامية والسريانية والعبرية وا

واألكادية والبابلية واألشورية والسومرية والسيناوية والحبشية، يعتمدون على المعـاجم  
العربية لفك رموزها وترجمتها وقراءتها، وعلى ذلك اعتمد مـثالً مترجمـو (ملحمـة    

اللغة العربي وتيوالص ة التي تشبه بمفهومها اللفظية من اآلكادية. جلجامش) إلى العربي
كما ال يمكن نكران مقام العربية في فترة العصر الـذّهبي اإلسـالمي فـي األنـدلس     
وأصبحت لمدة طويلة من الزمن لغة العلم األولى على مستوى العالم، وقد دونـت بهـا   
الكتب والمخطوطات العلمية، واهتم بها الدارسون والباحثون. وبـرغم اإلنكـار الـذي    

) لغـات  6نا العربية حظيت بمقام اللغة العالمية من بين ستّ (يمارسه البعض على لغت
م واعتبرتها لغات عالمية حيـة؛ ألنّهـا لغـة    1973اعترفت بها األمم المتّحدة في سنة 

القرآن، والقرآن كالم اهللا، ووعدنا اهللا بحفظه. ونعتقد جازمين أن اللغة العربيـة باقيـة   
  جديد لغة كونية، ولغة العلم بامتياز.وستعود لسؤددها وريادتها لتكون من 

إن العربية بما تملك من منطق وثراء ومعجم ونظام صـوتي  ـ عالمية العربية: 2
واستعمال من النّخبة، وقرب دوارجها من معيارها... أهلها لتكون لغة الحضـارة منـذ   

ف. تعـد  رولها الزمان البقاء رغم عوارض الظ القدم، فلم تتالشى ولم تنقرض، وكتب
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  ة باعتبارها مستخدمة بشكل واسع في التّواصل اليـوميواللغة الوطني ة اللغة األمالعربي
وينظر إليها كرمز لألصالة، باعتبارها تربط الحاضر بالماضي، وهي في تعايش مـع  

ولها العديد من الممارسات االجتماعية حسب  Langues Véhiculairesاللغات النّاشرة 
م بمالها وال بما تملك 1973المقامات التي تكون فيها. إن العربية لم تفرض نفسها سنة 

من مستعمرات، وال بعدد النّاطقين بها، وال بما يصنع بها... بل فرضت نفسـها لغـة   
ين أعطاهـا زخمـاً ال   عالمية بتاريخها وحضارتها وقدمها وانتشارها، وبما تملك من د

  ينتهي  فحملت اإلعجاز الذي أمدها بالروح الذي ال ينفد.    
يطعن البعض في قانون المعيار الذي تحتكم العربية الفصحى وقانون المعيار: ـ 3

إليه العربية وكأنّه خاصية العربية دون غيرها من اللغات، ونحن نعلم أنّه ال توجد لغـة  
دون قانون ومعيار   ولكن من يطعن في هذا يرى أنّها تعيش المضايقات في التّواصل 

ى، وهو نمط مفتقـد فـي   اليومي بسبب عائق المعيار الذي يستدعي نمطاً عالي المستو
محيطنا اليومي، بسبب طغيان النّمط الدارج العفوي، وهو أمر طبيعي؛ ألنّـه مسـتوى   
لغوي محيطي/ عامي وهو مقبول في مقامات. ولكن ما يجب أن نعلمـه أن الـدوارج/   

العربيـة.  ة ة الفصحى لغة األمدولة عربية بعينها، خالفًا للعربيأية ليست لغةَ المحكيات 
لهجةُ منطقة أو إقليمٍ وأحيانًا لهجةُ مدينة أو قرية. وقد تختلف  اًالمحكية عمومالدارجة/ ف

  بين شمال القُطرِ المعني وجنوبِه وبين شرقه وغربه ووسطه، كما قد تتطابق مع لهجـة
الم للدول المجاورةالمناطق حاذية.  

لست هنا في صدد الحديث عن إلغاء الدوارج، بل هي صـيرورة نفعيـة سـريعة    
واصـل  التّ لحاجاتلغات لها متالغيها، ولها إبداع، وتستجيب مطلوبة في مقاماتها؛ فهي 

ة ووجدانِ النّوالتّ ،اليوميأكثـر  هـي  و اس وخلجـاتهم عبير عن تفاصيِل الحياة اليومي
ةعفوي ة مجتمعـة  هذ. ولكن يجب أن نعلم أنول العربيوارج ليست لغة الده اللغات/ الد

وما هي مـن الخطـاب     وال يمكن التّفاهم بها، كما ال نجدها لغة الرواية/ الشّعر العالّي
لغة نخبـة  وما يجب علمه كذلك أن العربية المعيارية ليست الرفيع الذي يسترق السمع. 

. وإن العربيـة  اس منذ العصر الوسـيط حياة النّة التي كانت منقطعة عن كالالتينيية دين
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الفصحى، هي لغةُ الدوِل العربيـة  بة أو المسماة المعياريبالفعل، وهي  لغة الدين والدنيا
الرعليم والقوانينِ والتّلغةُ مناهجِ التّ. إنّها ةسمي  واإلعالمِ والمـداوالت والقضاء شريعات

التّالعمومي قاطعِ ة. وهي فضاءا بين الدـة القائم حاليحتـى بـين بعـض    ، وول العربي
ةالجماعات اإلثني . ة المعيارياللغةُ العربي من الـد إشارات الالت والمجـاز  ة ليست عالم

جذوره إلـى   ها كائن حي تمتدعن مجرى الحياة. إنّ في ذاته منفصالً اًواالستعارات قائم
عبـر  مان والمكان حت معياريةً في تفاعٍل مع الزقديمة، وقد أصب لغات دارجة ومحكيةٍّ

ت أخرى كمـا يـدعي   ولكن يجب كشف الحقيقة أن الدوارج لغاة. اريخيرات التّطوالتّ
أن العربي يدرس في المدرسة لغةً ثانيةً هي العربيـة الفصـحى    فليس صحيحاً البعض

ا عن لغته المحكيالمختلفة جذرية، أال وهي اللغة األم. في العـالم   ةفاألطفال في أي دولة
يدرسون قواعد اللغة في المدرسة وليس في البيت. والعامية في جوهرها تحريفٌ للغـة  

المعيارياًة صوتي ياًدالل اً، وأحياناًوصرفية المحكيالعربي ة هي عربيـةٌ  . وغالبيةُ مفردات
ر وسائل اإلعـالم  عليم وتطومع انتشار التّوأو هي لغةٌ فصحى غير معربة.  ،صحيحة

من  اًوبرامج األطفال وغيرها، أصبحت لهجاتُ العربِ من المحيط إلى الخليج أكثر قرب
  .  اس اليوميةمن حياة النّ اًالعربية الفصحى، وأصبحت هي بدورها أكثر قرب

يكمـن فـي   اها إن غنإن العربية المعيارية هي المخزون الحقيقي لمدونة العرب، و
ـ ة، وفي قدرتها التّعبيريى مخزونها المفرداتي، وفي تنوعِ تراكيبها وأساليبها التّغن ة وليدي

االشتقاق وذلـك مـن   للدالالت والمجاز واالستعارات، وفي مرونتها الص وآليات رفية
حرج من جمـع الكلمـات ودمجهـا    جريد من األفعال، وعدم التّقبيل تفعيل األسماء والتّ

في قـدرتها علـى اسـتيعاب    المعيارية كما يكمن غنى اللغة   .انٍ جديدةعبير عن معللتّ
لغوية عن أفكـارٍ   ،رات الحياةتطو واالنفتاح على ترجمة وتعريب أو استقباِل تعبيرات

جديدة سبقت العربية لغاتٌ أخـرى   جديدة، ومكتشفات علمية، وتقنيات وتجارب إنسانيةٍّ
ة مع الحداثة قد تجد طريقها بداية إلى اللغة العربية ت إنسانيعبير عنها، أو تفاعالإلى التّ
ة جاءتنا ةالمحكيريعة وعلم الكالم والتّعلوم الشّ. وبتلك المعياريف والمنطق والجبر صو

م، وكـان  يدلة وغيرها من العلـو والص اريخ والجغرافيا والطبوالهندسة والحساب والتّ
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بت إلى لغات أخـرى  ألقوام العرب وغيرهم في أصقاع المعمورة، وتسر ساناًكّل ذلك ل
ـ ، وحديثاً قديمة وحديثة، اقترضت منها وتفاعلت معها قديماً لم ونبضت بتاريخنا في الس

  .والحرب، وفي االستعمار واالستقالل، وفي االنتصار واالنكسار

4 :ة واالنسجام الجمعية تخرقها ـ اللغة العربية  ما من أمسـمية الرة اللغويديالتّعد
إالّ وتجدها تعيش نخراً في مجتمعها، وال يعني هذا إقصاء التّكلّمـات اللغويـة وهـي    
موجودة في كّل المجتمعات ولكن ذلك ال يؤدي إلى الخالف اإللغائي لمجموعة لغويـة  

ظـر إلـى   ما دام هناك لغة مشتركة تجمع االختالفات والتّأديات، إضافة إلى عـدم النّ 
التّسوية الحقيقة التّامة بين لغات الوطن الواحد، وهذا غير موجود في أية منطقـة فـي   
العالم، فاللغة ينظر إلى وظيفتها العامة التي تؤديها في المجتمع وإلى اعتماد قانون لغـة  

الثّانيـة  الغالبية العددية للسكان كلغة رسمية، وهي تتنزل في المرتبة األولى، وأما اللغة 
وبقانون حروف لغة الغالبية المطلقـة    تتنزل بقانون يقرب إلى األغلبية لغة رسمية ثانية

  .وكذلك اعتماد المبدأ المرن في إعطاء األقليات حقها اللغوي  
إن اللغة الرسمية تعود إلى أوضاع البلد، وإلى المرجعيات والخيارات الوطنّية لكـّل  

تابعة لخطاب الدولة ال للرقعة الجغرافية، ومن هنا نجد بعـض الـدول   األمم فالرسمية 
تعتمد قانون التّضارب الوطني باتّخاذ لغة العدو باألمس، وهي عبارة عن تسـوية قـد   

 2، والتّاريخ المشـترك رقـم  1تكون مؤقّتة؛ ألن المطالب الهوياتية تكون اللغة األم رقم
ي؛ باتّخاذهم الفرنسية حالً للمشـكل وفـي الموزمبيـق    وهذا ما تجسد في السنغال ومال

ليزية؛ وهي تدخل فـي دول ذات الـنّظم   گاتّخذوا البرتغالية حالً، وفي كينيا والهند اإلن
المختلفة، وهي تسوية رضيت بها شعوبها اتقاء للفتن. كما نجد الفرنسية لغة رسمية في 

طقة فويغودينـا ذات األغلبيـة الهنغاريـة    غير بالدها ونجد الصربية لغة رسمية في من
والتّركية رسمية في منطقة شرقي تركيا؛ حيث تقطن أغلبية كردية، والفارسية رسـمية  

انية رسمية في والية أوكساسا االتّحادية المكسيكية؛ حيـث غالبيـة   پفي لورستان واإلس
سجام الجمعـي ال يسـود إالّ   الهنود أمريكيين... هو خيار رأته تلك الشّعوب ولكن االن

باللغة المشتركة، وهذا ما تجسد في كوبا+ األورغواي+ كوريا الشّمالية فنجد شـعوبها  
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تعيش انسجاماً لغوياً؛ ألنّها تجمعها لغة واحدة، وكذلك المالديف+ جزر مارشال+ جزر 
بـة  ) لغـات ذات مرت 9مدواي+ جزر ويك، ونجد لجان االتّحاد األوربي تستخدم تسع (

لغة رسمية في هذا االتّحاد. والمهم في األمـر أن   11وهناك   1995رسمية وهذا منذ 
التّطبيق العملي للسياسة اللغوية يستدعي الخلط بين األنظمة الممثّلـة للتطـرف بـربط    
بعضها، وهذا بدوافع برغماتية لخدمة السلم االجتماعي للمجموعات مختلفة اللغات مـن  

الواحد؛ حيث يصبح المبدأ اإلقليمي مقرراً لعملية التّوصـل إلـى تـوازن     أبناء الشّعب
إن االنسجام الجمعي ال يحصل إالّ باللغات الوطنية التي  عادل وممكن. وخالصة القول
  تعمل على زيادة اللحمة الوطنية.

كة هـي  في العادة بأن اللغة المشترـ اللغة الوطنية المشتركة والتّنمية البشرية: 5
   ة على اتّصال بالقاعدة، والعكـس يصـحالقم ة؛ حيث إنة البشريالتي تعمل على التّنمي

. ومفهوم كلمة (األمة) يعني بها ذلـك الكيـان   لغة األمةمن خالل لغة مشتركة وتسمى 
األوسع والشّامل في االنتماء الحضاري والثّقافي المشترك. وهكـذا فالعربيـة مجـال    

) اللّغة األم+ لغة األمـة يحتذى؛ فهي الوحيدة التي يأتي عليها مصطلح (مشترك ومثال 
بحكم أنّها لغة األم واألمة ال تُعامل معاملة اللّغات األخرى، فلها التّفضيل؛ لما لها مـن  
قاسم مشترك، وال بد أن الجانب السياسي يغلِّبها على اللّغات الوطنية واللّغات األجنبيـة  

عي تدبيراً عقالنياً يراعي التّعدد اللغوي بحسب المقام والذي يحـافظ علـى   وهذا يستد
التّماسك والتّعايش. ومع ذلك فنجد أحيانـاً بعـض الفئـات تطـرح أسـئلة الهويـة       

 ة، فهنا نرى اللّغـة األموحية والرة والقومية والحضارية والثّقافيوالخصوصيات اللغوي - 
لك األسئلة. ففي واقعنا الجزائري هناك لغة مشـتركة فـي   لغة األمة تأتي في صدارة ت

التّفاهم بين مكونات األمة بمختلف أداءاتها اللغوية والوظيفية ولكن نطرح هنـا سـؤال   
التّنمية الشّاملة، فهل التّنمية الكاملة المتكاملة تأتي من اللغات المحليـة أو مـن اللغـات    

لة تأتي بنفع عام ال شك في ذلك، وتفضي إلى تنمية القـدرات  األجنبية؟ إن التّنمية الشّام
الذّهنية، والرفع من المستوى التّعليمي والخبرة والثّقافة والوعي، بل إلى زرع الثقّة بين 
المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل المـزج  



flê¹^ÃÖ]<^ãÚçè<»<íflée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]< <
 

     
379379379379 

    

        

تبني وتعمل. وهكذا، ال يمكـن  التي تخطّط وبين السواعد الكلّي بين العقول التي تفكّر و
أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصل البيني الذي ال يكون إالّ بلغـة مشـتركة   
وهذا ما نلمسه بين المريض والطّبيب، فغياب التّواصل اللغوي يزيد من عقدة المـرض  

لذا فنروم أن تكون اللغة المشـتركة  وإذا حصل التّواصل البيني يحصل نصف الشّفاء. و
 +أسمال المعرفيالر +أسمال البشرية، والتي تعتمد: الرة الجمعيركيزة أساساً في التّنمي

. وتوطين المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من اإلنتاج وبذلك 1توطين المعرفة
  تساوي العربية لغة التّنمية.  
قدر نمو الثّقافة الجامعة، والوعي الجمعي، وال تحقّقـه إالّ  ينمو الرأسمال المعرفي ب

اللّغة الوطنية المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج المعرفـة ونقلهـا وتبسـيطها    
وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ ألن المعرفة ال تستورد كلّها، بل يمكن استيراد 

فإنّه عالة على اآلخرين أو في حكم غير الموجـود  بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضها 
فالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائه بلغتهم المشـتركة ألن اسـتيراد المعرفـة    
مكْلفة جداً، ثم هي متطورة دائماً، فما هي المعرفة التي تُستورد؟ وكذلك فـإن اسـتيراد   

متجذراً يكون سهل االقـتالع   المعرفة يمكن أن تحصل بصورة سطحية، وما هو ليس
والزوال؛ بمعنى توسيع تلك اللّغة في وطنك على حساب اللغات الوطنية؛ ويعني ذلـك  

  تبعية لغوية، كما يعني خلق نخبة وفئة تتقن اللغات األجنبيةَ وتعتمد فقط على األجنبية.
التّماهي مع لغة واحـدة تأخـذ منهـا     خطرإن استيراد المعرفة يكمن في خطرين: 

األخذ من كّل اللّغات (العلم يوجد فـي كثيـر    خطرويدخل هذا في االستعمار اللغوي. و
من اللغات، فأية لغة يؤخذ منها؟) وهنا يحدث االنشطار او االنفصام الشّخصي للمجتمع 

ـ     ة الوطنيـة  الذي يستورد المعرفة، والطّريق األمثل هنا هو نقـل المعرفـة إلـى اللغ
  المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة وفق برامج مخطّطة تواكب حركة اإلنتاج المعرفـي
والرفع من عدد البعثات، وهضم المعرفة العلمية بلغاتها األصل ثم ترجمتهـا وصـدق   
بيرم التّونسي الذي قال: "إذا علّمتَ شخصاً بلغته نقلت العلم إلى تلـك اللّغـة، أمـا إذا    

ة أخرى فلم تزد على أنّك نقلت ذلك الشّخص إليها". وإنّه لـيس هنـاك مـن    علّمته بلغ
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  وسيلة لتعميم المعرفة وتطوير سلوك المجتمع إالّ استعمال اللغـة الوطنيـة المشـتركة   
حيث التّنمية بعمومها ال تحصل إالّ بتماسك اجتماعي، والمجتمع المنسجم لغويـاً هـو   

ويساعد على خلق جو من التّبعيـة، بـل ومـن     األقوى، وغير المنسجم يصبح منحالً
  ي إلى ما ال تحمد عقباه   وهذا بسبب غياب االنسجام الفكـريالذي يؤد الشّرخ الجمعي
والثقافي والسياسي بين المجتمع. وكلّما حدث انسجام وتناغم بين النّـاس ازداد تحقيـقُ   

جمعي. ولهذا فـإن اختيـار اللغـة    التّنمية والوحدة اللغوية، وارتفعت نسبة االنسجام ال
  الرسمية للوطن تراعى فيه مجموعة من الشّروط التي ال تُحدث الخلل فـي المجتمـع  
والُ تنزل اللغات الوطنية منزلة واحدة، فلكـّل لغـة حمولـة وثقافـة وإرث وتـراث      

ين اللغـات  وحضارة، فيقع االختيار بين أثقل اللغات الوطنية، وال يمكن التّسوية التامة ب
، أو نـروج لديماغوجيـة   البعوضة والفيلالوطنية، فإذا قبلنا بهذا؛ فإنّنا ال نقيم فرقاً بين 

عمياء بعيدة عن الواقع. ويجب التّأكيد بأن اللغات الوطنية ليست على درجة واحدة مـن  
ـ   ائف وإذا الكفاءة والتّجربة، وبالتّالي ليست كّل اللغات الوطنية صالحة للقيام بكـّل الوظ

كان ذلك كذلك، فلماذا يتسابق النّاس لتعلّم لغة دون أخرى، ولهذا فـإن اختيـار اللغـة    
  الرسمية للوطن ال تؤخذ هكذا بل هناك مبررات تأخذها الشّعوب، وهي:

ـ أن تكون اللّغة األكثر انتشاراً من حيث االستعمال واألكثر تجذّراً في وجـدان  1
  المجتمع.

  للمعرفة أو مؤهلة لذلك أكثر من غيرها. ـ أن تكون حاملة2
ـ أن تكون ذات حمولة ثقافية ورمزية وتاريخية وحضـارية عميقـة، وتجربـة    3

  طويلة.
 ـ أن تكون األكثر من بين اللغات المستعملة قدرة على مواجهة اللغات األجنبيـة 4

ضـاء عليهـا، كمـا    والوقوف في مواجهتها نداً للنِّد، وذلك حتى ال يسهل افتراسها والق
حدث لعدد من اللغات الصغرى في أفريقيا وغيرها من البالد حين عجزت تلك اللغـات  

ليزيـة، فانتهـت إلـى    گعن الصمود في وجه لغات االحتالل من مثل الفرنسـية واإلن 
  الخضوع التام واالستسالم الكامل.
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ب العربيـة  ـ أن تكون صالحة للتّواصل بين أكبر عدد ممكن من أبنـاء الشّـعو  5
اإلسالمية؛ ألن كّل بلد عربي هو جزء ال يتجزأ ماضياً وحاضراً ومستقبالً مـن هـذه   

  األمة.
ـ أن تكون صالحة لالستعمال في التّعليم واإلدارة واالقتصاد واإلعـالم، وكـّل   6

  مرافق الحياة العامة والخاصة.
  وإنتاجها وتوليدها. ـ أن تكون مؤهلة لالستعمال لتستعمل في توطين المعرفة7
ـ أن تكون بمثابة األم الحاضنة للجميع والبيت المشترك الـذي يسـكنه الجميـع    8

وكأنّهم أفراد أسرة واحدة متضامنة، ويتساوى فيه الجميع دون إحسـاس أحـد مـنهم    
بالتّهميش أو النّقص أو اإلبعاد. ومن المأثور عن الفيلسوف األلماني (مـارتن هيـدجر)   

". مرة ومراراً أقـول:  2: اللّغة هي بيت اإلنسان الذي يأوي إليه ويقيم فيهأنّه كان يقول
إن اللغة الوطنية المشتركة هي البيت المشترك، فلها مقامها ووظائفها التي تقـوم بهـا   
وكان علينا صونها والعمل على حمايتها بكّل ما أوتينا من جهد وقوانين. وأما اللغـات  

رورة، ونلجأ إليها في ربط المجتمع بالعالم الخارجية نحتاجها عند الضلمواكبـة   األجنبي
التّطور ومعرفة الحاجات الملحة واإلفادة منها، شرط أن تتم إعادة إنتاج ما يستفاد مـن  
    ة بإعادة التّعبير عنها باللغة الجامعـة. ونقـول: بـأنة إلى اللغات الوطنياللغات األجنبي

ير لغاتهـا  ولم يثبت عن أمة في العالم ارتقت بغالتّنمية الشّاملة تكون باللغات الوطنية، 
 الوطنية.
إن األمن في اإلسالم مطلـب شـرعي وحيـاتي    : ـ العربية أمن سياسي لبالدنا6

مـرة   400ويجب أن يعم الجميع ما داموا مسالمين، وقد ورد ذكره في القرآن أكثر من 
  الم االجتمـاعيماوية كلّها هي إقامة األمن والسبمختلف مشتقاته. وغاية الرساالت الس

هذا المعنى بقول: "المسلم من سلم المسـلمون   �ني اإلنسان. وقد ذكر رسول اهللا بين ب
لهم" متّفق عليه. ولقد أصبح اويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمولسانه  من

األمن الهاجس األول لكثير من الدول، ونريده أن يخرج من مفهومه العسكري؛ ويكون 
على جوانب متعددة: علمية وتربوية ولغوية وتنمويـة، فضـالً    مفهوماً اجتماعياً يشتمل
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عن المعدات العسكرية، نريده أمناً غذائياً ومائياً وحدودياً، نريده أمناً يحفـظ لمجتمعنـا   
أمنه في تلبية حاجاته اليومية، ويحافظ على ثقافته وتراثه وتحقيق العدالـة االجتماعيـة   

االقتصادي والثقافي والعسـكري. وال يمكـن للمؤسسـات     نريد أمناً يجمع بين األمن
العسكرية أن تكون آمنة في غياب األمن اللغوي، ونعني به تلك اللغة التي تتواصل بها 
المؤسسات في إطار البحث عن ممارسة التّحديث التّوافقي االجتماعي الثّقافي، كمـا ال  

ين المشروع اللغوي في إطار جلد الذات، عـن  يكون التّحديث السياسي مجدياً إالّ بتوط
  ة. وال بـدة اللغويطريق عمليات التّحسين وإيقاظ الضمائر وحفز الهمم في مسألة الهوي
من الحسم فيها بدل التّردد في اتّخاذ خيار يتيح االنخراط في الدولـة الحديثـة بلغـات    

في مجاالت التوجـه اللغـوي    ندعو المشتغلين بالبحث العلمي إلى البحث نحنأجنبية. و
الوطني الديمقراطي، واقتراح الوقائع واإلجراءات تخطيط سياسة لغوية وطنية خـارج  
الجدل وخارج فصل الدين عن الدولة، وخارج أفكار الخالف. ولـذا، علـى الباحـث    

ـ  ل السياسي أن ينظر للمسألة اللغوية نظرة استقرار ورفاهية، وديمومة الحياة، وأن يحم
هذا الهم "ويبذل الجهد اإلضافي لحّل الكثير من العقد التي نحملها ضد بعضنا الـبعض  
وال نعمل على التّماهي مع اآلخرين، أو اعتماد نماذجهم؛ ألن لكّل بيئة خصوصية مـا  

  أن لكّل نفس خصوصية.  
7 :دات لألمن اللغويياسي+ مهددة لألمن السـ ـ الظواهر المهد ي يمكن اإلشارة ف

هذا المجال إلى التّكامل بين السياسة واللغة، ولكي ال نقع في ثقافة الفراغ، ال بـد مـن   
تشغيل وتفعيل المؤسسات  ونبذ الخطاب الشّعبوي، والخروج من ثقافة الخالف؛ ألنّـه  

م الدليل ونتيجته الفشل واالقتتال، لكن يجب مالمسة ثقافة دمصدر التّعصب والجهل وع
وتغذية األخوة؛ ألن االختالف يدخل فـي دائـرة    ةن مبادئها الود والمحباالختالف، وم

الحوار والكالم واالستماع لآلخر؛ ألن األصل في الكالم هو الحوار، والحـوار أصـل   
االختالف، واالختالف يدخل في اآلراء االجتهادية، ويدخل في باب البرهـان والـدليل   

لية، وال االستغناء عن اللغات األجنبية، ولكن فـي  وهذا كلّه يعني ال إقصاء للغات المح
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إطار المنفعة المؤدية إلى الحفاظ على تناسق المجتمع فـي إطـار مفهـوم االخـتالف     
  للتّعايش والتّسامح والوصول إلى نتيجة واحدة من أبواب مختلفة.  

بـدل  وفي مسألة اللغة؛ فإن المقاصد واضحة، ومن بينها التّدافع نحو لغة الجماعـة  
لغة المجموعة التّدافع في من يقدم األفضل، ومن يكون األحسن، التّـدافع فـي حسـن    
التصرف والتّفكير في الشّيء برؤية وتأمل، وهذا التّفكير يقتضي النّظر فـي األسـباب   

". 3ومن ثمّ اتخاذ تدابير واحتياطات الزمة لعدم االنزالق واالنحراف نحو تدمير الشـيء 
اللغوي هو اعتماد فقه االختالف وإدارة االختالف وفقه االئتالف، ورفع وآليات التّدبير 

  .العـام الم عن أعالمها ودفعهم نحو اإلجماع واإلنصاف في ما يخدم الشّأن اللغويالم
وبحسن إدارة ثقافة االختالف تنتفي الظّواهر المهددة لألمن السياسي فيحصـل األمـن   

إلى خطاب وعظ، بل يالزمها خطاب وعي قـائم علـى    اللغوي بقوة ناعمة، ال تحتاج
  التّماهي في الهوية في مفهوم نظام األمة وهيبتها وقوتها.  

8 :سيكون حديثنا عن تلـك الـذّهنيات التـي لحقتنـا نتيجـة      ـ االستعمار اللغوي
االستعمار اللغوي المقيت الذي حاربنا في لغاتنا، فما تـزال بعـض الـذّهنيات تابعـة     
لالنجذاب اللغوي، وال تنظر إالّ من زاوية لغة فرنسية واحدة؛ فكأن العـالم مختصـر   

نكون نحن، ولبسنا لباس الغير علّنا  فيها، وال يبقى إالّ بها. ولذلك افتقدنا القدرة على أن
نكون، وهو بخس ذاتي، فنسعى بقوانا لالنفصال الذي أوصى لنا به الكولـون ونفضـل   
الهجرة واالهتجار؛ ألن الغير أغرانا، فنركب بواخر الموت لتنقلنا إلى الضفة األخـرى  

ما يريد ونقبـل   واآلخر يسحرنا، ونستأجر لغته ونترجاه أن يقبل، فأصبح األجنبي يملي
دون مناقشة ما يريد، وال نرى إالّ بعين اآلخر. فحصلت أزمة في المواطنـة اللغويـة   
فاألزمة أزمة ألسن، وأزمة الفرنسية المعبودة، فكيف نتدبر األمر؟ نتدبر األمر عنـدما  

ل نخرج من حاالت العنف اللغوي، باستصغار اللغات الوطنية، ونعلم أن العربية رأسما
الجزائريين، فال تأهيل لهم بدون تأهيلها والنّهوض بها وبمكانة ألسن الهوية، إضافة إلى 
تملّك اللغات والثّقافات العالمية وكان علينا العمل على تجديـد متنهـا وتطـوير أدوات    
البحث والتّعليم، والنّهوض بمكوناتها، وال بد من تثمين الذّات العاملـة علـى المتـون    
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والعمل على التّرجمة، وتوفير الدعم السياسي؛ ألن الـدعم المجتمعـي ثابـت    اللغوية 
وكائن. ال يمكن الخروج من االستعمار اللغوي إذا لم نعِ قول ابن حزم األندلسي: "إنّمـا  
يفيد للغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولها ونشاطُ أهلها. وإن اللغـة يسـقط أكثرهـا    

"اللغـة هـي    Humblodtغيرهم عليهم" ولم نتمثّل قول هومبلوت  بسقوط أهلها ودخول
 La langue est un dialecte avec armée et uneلهجـة لهـا جـيش وبحريـة     

marine  يتركـك على اعتبار أنّه استعمار ثقافي نريد الخروج من االستعمار اللغوي ."
يعطيـك إالّ مـا    دون امتالك المعارف إالّ عن طريق لغة وسيط وهي لغتـه التـي ال  

تجاوزه الوقت. نريد أن نعلم جميعاً بضرورة تجاوز السيادة المنقوصة التـي أضـرت   
بالعربية وهي مهمشة وال يحقّ لها اقتحام العلوم. هو عنف فرنكفوني يريد إخضـاعنا  
لمنطق لغته فقط، وهذا نوع من التّجريد من المواطنة، وبذلك يجرد النّاس مـن لغـتهم   

افتهم هو استعمار نزع أمالك النّاس، وربما ال ندري الفـرق بـين الفرنسـية    ويهدم ثق
كلغة، والفرنكفونية كحركة أو إيديولوجية تسعى لتحقيق مصالح اسـتعمارية وتوسـعية   
ثقافية واقتصادية، بغرض اإللحاق والسيطرة والتّمكين للفرنسية فـي غيـر موطنهـا    

لفرنكفونية تنظيم سياسي تشترك فيه عـدة دول ناطقـة   ومحاربة اللغات المنافسة لها. ا
بالفرنسية ألفت بينها رابطة لتحقيق مصالح مشتركة، وهي منظّمة تضرب جذورها في 
أعماق طبيعة االستعمار الفرنسي قبل أن تستنزف خيرات الشّعوب. نريد الخروج مـن  

ية التي تعطي لنـا القيمـة   االستعمار اللغوي لتحقيق مواطنة لغوية في إطار لغات الهو
  والنّدية.

 اً أمام عولمة لغوية متوحشّة، وهـذا مـا   متى نعلم أنة تفقد إشعاعها تدريجيالفرنسي
يهدد بقاءها خالل هذا القرن، متى نعلم أن الشّعب الذي يملك مفتاح سـجنه هـو مـن    

قـال: "إن الفرنسـية    De Gaulleول/ گيتحكّم في لغته أمام مستعمره متى نعلم أن دو
  ة  فحقّقت أكثر ما حقّقته الجيوش". متى نعلـم أنة وغير العربياخترقت الشّعوب العربي
بقاء األمة مرهون بامتالك لغتهم، متى نعلم أن الوضع اللغوي المعاصر ال يعكـس إالّ  

اخـتالطهم  أماكنهم أو تنقّلهم من ديـارهم و سقوط أهل اللّغة العربية في السقوط بسبب 
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بغيرهم. وإن الوضع اللغوي المعاصر ال يتمشى ومبادئ العدالة اللغوية القائمـة علـى   
النّظام اللغوي التّرابي وال على النّظام التّراتبي، وما قام على استثمار النّهوض باللّغـة  

مـن هيبـة    العربية وانتشارها في تطوير أبعاد العدالة اللغوية. متى نعلم أن قيمة الدولة
المركز. متى نعلم عندما نستعيد قوة الدولة أيام عبد الملك الدولة، وهيبة الدولة في دولة 

بن مروان الذي جمع بين العصبية العربية والمال العربي والقرار السيادي. متى نعلـم  
كون بالسـيادة  غلبة الدول العربية يتصنع القرار اللغوي/ السياسي متى نعلم أن أن غلبة 

فنتكلم عن األسواق اللغويـة، وتـوفير   واالقتصاد واإلنتاج والتّبادل والتّنمية والرأسمال  
الخدمات اللغوية، وتقدير الكلفة اللغوية لتعميم اللّغة أو للتّخطيط أو للتّرجمة. واللّغة كلّما 

عد مقبوالً ال أخالقيـاً  استعملت ارتفعت فوائدها وزادت هيبتها وقلّت كلفتها... وإنّه لم ي
أو سياسياً أن تترك الدولة لغتها وشأنها، ولم يعد مقبوالً أن ينص في الدساتير العربيـة  
على ترسيم العربية دون التّخطيط والتّشريع والتّغـريم، ودون إصـدار األحكـام فـي     

ب المنازعات اللغوية ودون استشارة النّخب الوطنية، أليس مهزلـة أن يحصـل غيـا   
التّخطيط االستراتيجي البعيد المدى الذي يضع السياسة اللغوية التـي يحميهـا الشّـعب    

  وتعمل النّخبة على تحقيقها وتذود عنها؟  
وإنّه من المؤسف أن نشهد تراجعاً في االختيارات المستقبلية، وتفقد وظائفها وتتآكل 

يها، فأهلها ينظرون إليها بالنّقص مقاماتها فليست العربية محترمة في بيئاتها وعند متكلّم
واالزدراء، ويقولون: إنّها لغة غير علمية، وليست لغـة االقتصـاد والمـال والشّـغل     
والتّواصل العالمي، ويقولون: العربية الفصحى ليست لغة الفطـرة والتّعلـيم الشّـامل    

  يـوت ناطقيهـا  والمعرفة والرقمنة، ولم تعد مستعملة إالّ في أدبياتها وهي مهمشة في ب
  فال ينشأ عليها الطّفل، وال تنتقل بصورة عفوية، وال تلقن تلقيناً صحيحاً.  

إن الشّعوب التي نهضت مـؤخّراً كـان   االستثمار في ميدان التّربية والتّعليم: ـ 9
شغلُها األول هو االستثمار في التّربية والتّعليم، وهو استثمار فـي التّنميـة المسـتديمة    

تحديات تدريس اللّغات الوطنية، وكان ذلك ضرورياً ومستعجالً، وهذا بـربط   لمواجهة
ها الروحـي  يالتّنمية التّربوية بالتّكنولوجية المعاصرة مع االحتفاظ باألصالة فـي بعـد  
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وهذا بغية إعداد   واألخالقي، وتعزيز بعد اللّغات الوطنية التي ال تحصل التّنمية بدونها
مجتمع متماسك أصيل متكيف مع المتغّيرات والنّمو المستمر. ولذلك كان تعلـيم اللّغـة   
الوطنية جزءاً من االستثمار في الرأسمال البشري، ولكي يكون ذلك ناجحاً في العربيـة  

  علينا رفع المعيقات التّالية أوالً:  
  ن غيرهم.ـ تواكُل أهلها على من يخدمها دو1
  ـ ضعف المشاريع، وعدم متابعة تطبيقها إن وجدت.2
  ـ عوائق في السياسة اللّغوية والتّربوية.3
4.ـ رفع النّخبة يدها عن اإلسهام في تحسين الوضع االجتماعي  
  ـ عدم تشجيع المبادرات.5
  ـ عدم تفتّح العربية على الشّركات واألنشطة ذات العالقة بالمال.6
  لهيمنة اللّغوية من قبل اللّغات األجنبية.ـ قبول ا7

وبعد رفع هذه المعيقات، علينا استكناه تجارب استثمار األمم في لغاتها، من مثـل:  
العمل بنظام تقديم المنح لألجانب لتعلّم العربية، وضـع الطّالـب مـع األسـرة لمـدة      

)Emersion linguistique( وفتح المخـابر    ا األصليينليتعلم اللّغة كما هي عند ناطقيه
اللّغوية بما لها من أدوات حديثة في الديداكتيك، وتعليم العربية بنظام مكثّـف (مخـابر   

وإلزام كـّل الشّـركات     األصوات) وجعل المتعلّم يتعلّم اللّغة عن طريق النّدية اللّغوية
األعالم التي تعمل علـى  باستعمال اللّغة األم، وإقحام المسجد في هذه المسألة، إلى قناة 

نشر العربية. وكّل ذلك يتم بنظرية علمية، وبتخطيط على اآلماد الثّالث بغيـة اسـتكناه   
كّل ما له عالقة بالوعي الجمعي. ولكي نقوم بإصالح وضعنا التّربوي، ونجعله موضع 

ـ  د الخطـاب  استثمار يحتاج منّا إلى إصالح الخطاب الثّقافي وإلى بناء استراتيجية توحي
الثّقافي الذي يقوم على هيكلة المعتقدات والتّعاطي مع الغزو الثّقافي الخـارجي. ومـن   
هنا، فإنّه من الضروري بمكان االهتمام باستخدام اللّغة العربية فـي كـّل التّعـامالت    

ـ   ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والفنية وفي كّل المجاالت، والعمل علـى الدعاي
للعربية، وكذلك االهتمام بالفنّون الشّعبية سعياً إلـى تحقيـق نظـام جـامع متـرابط      
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ومتواصل؛ من أجل تحقيق التّعامل البيني واضحاً ومبنياً على قيم وأخـالق ومواطنـة   
وتوحيد توجه األجهزة الثّقافية بعيداً عن اإلفراط والتّفريط. ولكي يحصل ذلـك كـذلك   

ربية لغوية تربوية تعمل على تطوير مفهوم التّعلـيم؛ ليعـود إلـى    نحتاج إلى نظرية ع
  أصالته كرسالة وإلى مفهومه الحقيقي لبناء اإلنسان بما يجعله قادراً أن يبني ويعمر.    

 �جعل الرسـول   ، والعبرة في ديننا الحنيف، عندمالغة الطفلولنبدأ االستثمار في 
) أطفال من أبنـاء المسـلمين القـراءة    10فداء األسرى من كفّار قريش بتعليم عشرة (

والكتابة، وكان ذلك بدل الفداء باألموال، بل أعلى ذلك من شأن العربية ورخّص مـن  
قيمة المال التي تقدم في الفدية. ومن هنا  نرى أهمية االستثمار في تربية أطفال اليـوم  

م ثروة األمم والشّعوب، ولهذا تُوجه إليهم العنايةُ الخاصة؛ ألن قـوة  وهم رجال الغد، ه
األمم تُقاس بمدى التّحكّم في األطفال، ومنحهم درجات الوعي والرفاهية، وقال (بنـدتو  
  كروتشي) "اذكروا دائماً أنّنا إذا وفّرنا ألطفال األمة وشبابها الفرصة لتنميـة قـدراتهم  

قدم لهم المعرفة الكافية التي تمكّنهم من إدراك ما يجري حولهم بكـّل  وإذا استطعنا أن ن
ما فيه من حسنات وسيئات، فقد أوجدنا جيالً من الشّباب يستطيع أن يقود بـالده نحـو   

 "4مستقبل أفضل فالشّباب هو الحاضر وهو المستقبل، وهو ثروة البالد التي ال تنضـب 
د يمثّل قيمةً رمزيةً وثروةً كبيـرةً، وبخاصـة إذا   فال شك أن االستثمار في الجيل الجدي

سيعتمد على المعرفة والتّقانـة  كان ذلك في صالح النّظرة المستقبلية؛ حيث إن مستقبلهم 
أكثر من اعتمادنا نحن على التعليم التقليدي؛ لذلك يجب على مدارسنا إعداد تالميذ لهـذا  

وف تُعلي من القّوة االقتصادية للبلد. ولهـذا  المستقبل بشكل جيد؛ ألن قدراتهم العقلية س
فإن االهتمام بلغة الطّفل هو استثمار في التّنمية البشرية المعاصرة، ونعلم بأنّنا نُعد جيالً 

يـأتي المسـتقبل   جديداً له معطياته وتطبيقاته التي يتعامل بها، فهو طفل رقمي، وسوف 
عداد لهذه االختراعات بـالتحكّم فـي بـرامج    باختراعات عجيبة. فكان ال بد من االست

المحاكاة االفتراضية، واستخدام التّقانة لتحسين التّعليم؛ كي نضع تجسيراً رقميـاً غيـر   
كتب القصص المبنيـة علـى   متقطّع، ويقع االستثمار بقوة في األلعاب اللّغوية، أو في 
وكم تعمل كّل  الدمى التّعليمية...الشّخصيات، أو في ألعاب الڤيديو التي تخصهم، أو في 
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تلك الوسائل الرقمية على إكساب الطّفل لغةً سهلةً جيدةً؛ حيث تجعله ينغمس فـي تلـك   
اللّعبة، ويتكلّم مثلما يتكلّم الصغار الممثّلون "ماذا يمكن لأللعاب حقاً أن تعلّمـك؟ هنـاك   

  داً في فنلندا، لقد الحظ الباحثـان أنثون    مثال معروف جيـبيان الفنلنـديين يتحـدالص
اإلنگليزية أفضل من البنات الفنلنديات، وسبب هذه المالحظة التي وثقتها العديـد مـن   
الدراسات هي أن الصبيان يلعبون ألعاب ڤيديو أكثر؛ وألن األلعاب باللّغـة اإلنگليزيـة   

ن لـم يجلسـوا   فإن الالعبين أصبح لديهم مفردات أكثر. والنّقطة هنا هـي أن الصـبيا  
. وإنّـي أرى الفرصـة ذهبيـة فـي     "5ليتعلّموا اإلنگليزية، بل تعلّموها وهم يستمتعون

االستثمار في هذا المجال، ومراعاة تلك االبتكارات القادمة خالل األعوام التي تفاجئنـا  
 Mobile learningبالمزيد، كما أن التّطبيقات المعاصرة على مستوى الهاتف النقّـال  

apps ر باسـتمرار تُمكِّـن     بماله من تطبيقات التّعلّم والبرمجيات األخرى التي تتطـو
   األطفال والتالميذ من اكتساب معارف بيانية؛ تكسبهم التّعامل مع الواقـع االفتراضـي
  رون بسهولة في هذه األجهزة التي ال تُفارقهم. ولهذا أرى بـأنحبوهم الذين يلعبون وي

قميضرورياً، وعلينا االستثمار في األبحاث ذات العالقة باألعمـال   مستقبل التّعليم الر
التعامل مع األشياء الحقيقية. وأنوه بحـقّ بتلـك الجهـود التـي يقـوم بهـا       المسلية و

(نبيل علي) في البرمجيات العربية في معالجة اللّغة العربية في التّشكيل اآللـي، وفـي   
البيانات المعجمية. وكـذلك جهـود األسـتاذ (نهـاد      الصرف اآللي، وفي بناء قواعد

الموسى) الذي يسعى إلى نهضة لغوية، نهضة يستثمر من خاللهـا فـي المسـتجدات    
الجديدة الخاصة بالشباب، وجهود بعض المؤسسات ذات العالقة بالبرمجيات التّعليميـة.  

ي خدمة الغرب، وهربوا وما أحوجنا إلى أمثال هؤالء وإلى أولئك الذين نذروا أنفسهم ف
من مجتمعهم الذي لم ينصفهم، نحن بحاجة إليهم للعودة إلى أوطـانهم لخدمتـه. نحـن    
بحاجة إلى باحثين معلّمين يحملون مفاتيح المعرفة والعلوم، باحثين مختصين فـي لغـة   

  األطفال وأدب األطفال في عصر العولمة.  
أن تكون من باب أنّه منظومة مفتوحـة   إن النّظرة التّربوية الحديثة إلى الطّفل يجب

قابلة للتّعلّم والنّمو، ففي داخله كنز مدفون ومهارة ووجدان وقيم، يحتاج إلـى مـدرس   
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ناجح إلخراجها إلى واقع اإلبداع. ومن هنا تتبين لنا أهمية إسناد تعليم هذه النّاشئة إلـى  
دا) فال تُوظّف دكتوراً من أعلـى  كفاءات جد عالية في العلم وفي التّربية مثلما تفعل (كن

طراز في التّعليم االبتدائي إالّ إذا ُأخضع للتّجريب التّربـوي ومتطلّبـات علـم الـنّفس     
والممارسة المهنية لسنوات، لكن توظّف ذات الدكتور بسهولة إذا أراد ممارسة التّعلـيم  

لعلوم واألخـالق والقـيم   في الجامعة. ولهذا نحتاج إلى معلّم له ثقافة عربية تقوم على ا
النّبيلة واألصالة وقبول اآلخر. إلى معلّم يلقّن هذا الجيل أفكار هذا الجيل، إلـى معلّـم   
يصنع هذا الشّباب وفق آمالهم ورغباتهم، وذلك ما يجعلنا ندخل مجتمع المعرفـة مثـل   

  البشر المتقدم، ونرفع لعنة البالد المتخلّفة.  
لدول، فنجدها تُنفق وتستثمر بسـخاء علـى المرحلـة    وعلينا أن نفيد من فعل هذه ا

القاعدية، وال تهمها األموال؛ ألنّها سوف تدخل في العائد االقتصادي في الحـق مـن   
الزمان. فهي تستثمر في البشر؛ بالعمل على نمو الوعي الثّقافي المجتمعي، عن طريـق  

وال تقبل بهجرة الكفاءات فتعمـل علـى    الصناعات الثّقافية واالهتمام بالحرف اليدوية،
ترضيتها لإلفادة منها، ال تهجيرها. ولهذا يجدر بنا مراجعة منظوماتنا الفكريـة بهـدف   
تحرير الثّقافة العربية من االستالب الحضاري عبر صناعة الثّقافة الوطنيـة، بـاحترام   

اية القـائمين علـى   الهوية والخصوصية، وحب الوطن، والدفاع عن المواطنة، مع رع
  خدمة العربية.  

ال يمكن ألمة معاصرة أن تبقى لغتهـا  ـ نشدان مجتمع المعرفة باللغة العربية: 10
بعيدة عن بورصة االستعمال اللغوي، وال بد من قياس اللغة بحسـب قيـاس التّنميـة    
البشرية في اإلبداع والطّلب. فاللغة عرض وطلـب، وال يمكـن أن تحصـل التّنميـة     

لتّخلّـف  البشرية بلغة أجنبية. ولهذا تعمل األمم الحديثة التـي عرفـت االسـتدمار أو ا   
 بيع المعرفة عن طريق االستثمار في البشر الذين تعـدهم الحتضـان لغـتهم   بمنهجية 

والعمل على تصنيفها في سلّم التّقدم العالمي، وفق نمطية اللغات الحية التـي أصـبحت   
منتجة للمعرفة. فما هي الوصفات التي عملت بها تلك األمم الفقيـرة وأضـحت قويـة    

عمالقة الكبار بلغاتها. ال توجد وصفة واحدة، ولكنّهـا تجمـع علـى    ومصنّفة ضمن ال
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فنلندا التـي  االستثمار في ميدان التّربية والتّعليم، فهناك تجارب ناجحة من مثل "تجربة 
ا في الخمسينيات من القرن الماضي، ثـم أصـبحت الدولـة    پكانت أفقر دولة في أور

القرن وكوريا الجنوبية، التي كانت أفقر دولـة   األولى في التّنمية البشرية في آخر ذلك
العالم، وتحتّل  في آسيا، وثالث أفقر دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع أغنى دولة في

متقدمة بذلك على دول   2015) في سلم التّنمية البشرية لعام 17عشرة ( الرتبة السابع 
سـا التـي تحتـّل الرتبـة الثّانيـة      ية عريقة في الصناعة واالستعمار مثـل فرن پأور

. وعنـدما نقـول التّنميـة    "6)27) وإيطاليا التي تحتّل الرتبة السابعة والعشـرين ( 22(
البشرية فنعني بها االستثمار في النّمو االقتصادي الذي يصب اهتمامـه علـى زيـادة    

ارة أخرى أن الهدف هو نمـو  االنتاج القومي في البالد ومعياره معدل دخل الفرد. وبعب
الثّروة الفكرية بحيث يكون معدل الزيادة السنوية فيها أعلى من معدل الزيـادة السـنوية   
في عدد السكان. وهم يعتمدون معيار تقوية الفرد في المعرفة بما يرافقها من الصـحة  

جل ذلك تُحدد البـرامج  وطول العمر والمستوى المعيشي الالئق بالكرامة اإلنسانية. وأل
اإلنمائية في هذه البالد خططاً تقضي على الفقر والمرض واألمية والتّلوث. ومن بعـد  
ذلك يتبع ببرامج تعليمية قوية في اللغات الوطنية فقط، دون االنغـالق علـى التّعـدد    

رتيب الدول اللغوي النفعي الذي ال يكون على حساب اللغات الوطنية. وإذا نظرنا إلى ت
العربية في تلك التّقارير نجدها بعيدة عن المراتب المطلوبة، وهذا بسبب قلّة االسـتثمار  
في التّنمية البشرية، ومن هنا بقينا في السؤال الكبير الذي طرح أوائل القـرن التّاسـع   

فتغيب اإلجابة الواضحة رغم الكثير من المـال   لماذا تأخَّر العرب وتقدم غيرهم؟عشر 
الذي يرصد للتّربية والتّعليم، لكن دون تخطيط لغوي في هذا الميدان، مع ما يلحقه مـن  

  سوء التّسيير.  
ولتحقيق مجتمع المعرفة بلغاتنا الوطنية ال بد من العمل على تحقيق شروط النّهضة 

تي تنتهجها الحكومات المكلَّفة بتدبير الشّأن العـام  القائمة على ضبط السياسات التّنموية ال
ببرامج محددة في الزمان والمكان، وتوفير مناخ ديمقراطي يقوم علـى مبـدأ الحريـة    
والمساواة، تُحترم فيه حقوقُ اإلنسان الطّبيعية، ويسود التّعاون والتّكامل بـين مكونـات   
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م إلزامـي ذي جـودة باللغـة الوطنيـة     المجتمع أفراداً ومؤسسات، ويكون نشر تعلـي 
المشتركة، وعلى نفقة الدولة، في جميع أنحاء البالد ومختلف المناطق بحيث يتَسـاوي  
جميع األطفال، ذكوراً وإناثاً، في المدن واألرياف، في فـرص االلتحـاق بالمـدارس    

تـاج الزراعـي   إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، واستخدام أحدث التّقنيات فـي اإلن 
  والصناعي وفي الخدمات.  

تؤكّد تقارير التّنمية البشرية أن من الالزم أوالً إيجاد مجتمع المعرفة القـادر علـى   
تحقيق التّنمية البشرية. ويعرف مجتمع المعرفة بأنّـه ذلـك المجتمـع الـذي يتبـادل      
المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن من استيعابها بيسر، واإلبداع فيها، وتنميتهـا. وال  

سرعة المطلوبة والسهولة المرغوبة إالّ عن طريق اللغة الوطنية المشـتركة.  يتم ذلك بال
ووجود لغة وطنية مشتركة يساعد على تبادل المعلومات بسرعة، فإذا كنّا نستخدم لغـة  
وطنية مشتركة في مصنع جرى تبادل المعلومات بسهولة، أما إذا كنّـا نسـتخدم عـدة    

ذلك إلى تباطؤ تبادل المعلومات. ويشـبه االقتصـاديون   لغات في المنشأة الواحدة، أدى 
اللغةَ المشتركة بالعملة التي تيسر تبادل السلع في المجتمع إذا كانت عملة واحدة، أما إذا 
   عملية التّبادل تكون أصعب وأبطـأ. نعـم إن مالت في الوقت نفسه؛ فإنة عوجدت عد

تمع المعرفة القادر على تحقيق التّنمية البشـرية  اللغة الوطنية المشتركة تيسر تكوين مج
ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّعليم واإلعالم والحياة العامة. ولكن اللغـة العربيـة   
مهملَة في أوطانها، وإذا أردنا تحقيق التّنمية البشرية ال بد من إعـادة االعتبـار للغـة    

  اللغة ضرورة وليست ترفاً.  العربية في المجتمع العربي فهذه 
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تشير الدراسات إلى أن اللغة العربية لغة نطقت بها قبيلة جرهم التـي  يباجة: دال
انتسب إليهم إسماعيل عليه السالم، وكانت هناك أعـراب بائـدة تنطـق العربيـة     
ويتواصلون بها في محافلهم. ولما عال كعبهم حملوا لغتهم إلى الحواضر والبـوادي  

وها إشعاعاً كبيراً في التّجارة، ونبتت نباتاً حسـناً فانتشـرت   اعوقاصية الدور، فأش
بأخالق التّجار العرب الذين كانوا صادقين في عهودهم وفي مقايضـاتهم ووفـائهم   

هذه اللغة. ومن القارات التي اشتعلت فيهـا قـارة   للعقود، وهذا قبل نزول الوحي ب
أفريقيا لما نالته من أماكن عن طريق استعمالها الكبير في طريق الحريـر كلغـة   

Lingua-franca     ًوهذا قبل اإلسالم، وازدادت بعد اإلسـالم اسـتعماالً وإشـعاعا
ـ   ل بهـا  باعتبارها لغة التّواصل بين العلماء خاصة، ولغة التّجارة عامـة. فتواص

العلماء بين بغداد والفسطاط ودمشق وقرطبة والقرويين والقيروان وبجاية وتلمسان 
ويعضد هذا العمل الخلفاء الذين عملوا على اسـتجالب العلمـاء إلـى الحواضـر     
اإلسالمية الكبرى وشكّل ذلك عولمة ومثاقفّة متكافّئة كانت قاعدة للعلوم في األندلس 

بلغة عربية سليمة في المراصد وفي الرياضـيات والهندسـة   ا. مثاقفة نوعية پوأور
  وفي علوم الفلك.

فاللّغة بأهلهـا  ، إن اللغة هي األداة الفعالة في بناء اإلمبراطوريات: مقدمـة الـ 
ـ   اللّغة ملتحمة أشد، كما أن وضعفاً قوةً رف ألنّهـا  االلتحام بالعقيدة والتّـراث والع

م وطنـه علـى   ي دور من حرِيؤد وطن روحيالقومية  ، واللغةمؤسسة اجتماعية
وتتكامـل    وية الجماعيةوياتها وتذوب داخل الهواللّغات الوطنية تحتفظ به األرض

ـ  جنّوهذا ما ي، وية الجمعية للوطن الواحدعلى اله معه حفاظاً راع ب الـوطن الص
األجـداد فـي مفهومـه     َلصفَقد و ،مخرج له داللة الهوية والمكانهو ت ووالتّشتّ

                                                           
♥

ـ أعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (الجامعة الجزائرية في خدمة اللغة العربية) بمناسبة اليوم  
   .2019ديسمبر  16العالمي للغة العربية. جامعة حمة لخضر بالوادي، في 
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ةُ ماذا لو فقدت الجماعةُولكن  الواسع. الجمعيها؟ فهل سيكون لها البديل لغتَ البشري
هنا يشـعر  و بها؟ وهل يعملون جميعهم من أجلها؟ ؟ وهل ترضى الجماعةوعيالنّ

ـ اإلنسان بالقيمة التّاريخي ة للغتـه ة والتّراثي إن .   للمـذاهب   اللغـة انتقـال مـادي
ـ لفخر بواسطة األصوات الّتي أى أمثالها من عصر آلارسات بشتّوالمم  خصها الشّ

خـر أن  آل في الوجود، وال يحـقّ  لغتي الحقّلووإنّه لثقافتي  .وال يرى غيرها بديالً
الحياة والوجود. وكان يجب أن ندرك  ها رابطة العقل في خريطةإنّ ينكر عليها ذلك

هي المشترك، وال معنى للّغـة  واللّغة الجامعة فهي  حياة العربية حياة لنا؛بأنّه في 
األنا الّتي تذوب في األنا الجمعي  .  

علـى   هل تموت اللغـة العربيـة؟  يطرح العنوان سؤاَل  ـ سؤال الموضوع:1
غرار ما عرفته الكثير من اللغات التي كانت وأصبحت من التّاريخ، لغات لها العلم 

الدهر أصبحت عدماً، لغات لها المرونـة  لكنّها انقرضت، لغات أتى عليها حين من 
وما عادت، لغات أتى عليها ما أتى على لُبد، لغات معاصرة أتت عليهـا كـوليرا   
اللغات فلم تعش إالّ يسيراً، لغات متّفق عليها في الحرب، انفضـت الحـرب ومـا    
عادت، رغم ما كلّفته من أموال خيالية من أجل صناعتها لتكـون لغـة العـالم...    

ذا تعيش اللغات موتاً يأتي عليها، فقد يكون قسرياً وعهدياً واغتياالً أو انْتحـاراً  وهك
فإنّـه  أو إبادة، وهناك موت اللغات الذي يأتي عن طريق االستدمار الحضـاري؛  

قافـة  لغته فـي العلـم والثّ  على المستعمر يفرض ور، ل لغة المستعميعمل على قتْ
بلـد   فعل فرنسا في أيتما وهذا  ،ال عمل وال مأوىمن ال يتقنها بيترك جارة ووالتّ

ـ  ؛مسم، أو بالتّث اللغويلوموت اللّغة بالتّ. كما تدخلته دخلها ألفـاظ أجنبيـة   حيث تَ
. ويعلّمنا التّاريخ أن اللغات الهشّـة  دريجيعمل على قتلها التّتو ،نهث فيها الوحدتُ

أكثر اللغات ميالً/ قبوالً للموت، وفي هذا المجال نجد تصنيف اليونسكو في األطلس 
  اللغوي يقسم اللغات إلى:  

- لغات مهذه غير مرشّحة للموت؛ ؛576رة وعددها تحض  
- ضة للخطرلغات ميعني مرشّحة للموت؛ ؛525 وعددها عر  
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  مضمون موتها.   .598ة وعددها لغات هشّ -
وفي هذا التّصنيف نجد العربية في اللغات الهشّة؛ بمعنى لغة مضمون موتهـا.  

ولهذا عندما خرجت هذه الدراسة اسـتنفرت األمـم المتّحـدة      تلك مسألة خطيرة
أركانَها، بمعية الدول العربية في الجمعية العامة لألمـم المتّحـدة لتفنيـد محتـوى     

ة (الدللغة العربي ديسمبر) من كّل سنة وهذا في  18راسة، بتخصيص اليوم العالمي
ألنّه اليوم األول الذي استُخدمت فيه العربية في  ديسمبر؟ 18ولماذا م. 2012سنة 

م. وعنـدما نقـرأ هـذا    1973ديسمبر  18الجمعية العامة لألمم المتّحدة الموافق 
صائية للعربية في الوقت الـذي تـنص أغلـب    التّصنيف نراه ال يخلو من نظرة إق

االنـدثار هـي:   الدراسات على أن اللغات التي صنّفت لغات ُأممية والتي تنجو من 
ة، الصةاإلنگليزية ينية ،اإلسپانيو، العربية والرةتنحسر الفرنسيفي الحق مـن   وسي

السنوات. ومع ذلك فإن بعض األعراض المرضية إذا علقت بلغة من اللغات سوف 
  تُهدد بقاءها، وهي: 

  .حين يصبح انتشارها محدوداًـ "1
ستعمل فـي  ة، وال تُصال في الحياة االجتماعيحين تفقد وظائفها كوسيلة اتّـ 2

ة.الحياة اليومي  
  .المستوى االقتصاديحين ال يكون لها مردود على ـ 3
لكثيـر مـن    ص انتشارها، فاللّغة وفقاًالي يتقلّميها، وبالتّتكلّعدد م حين يقّلـ 4

كتـب لهـا   شـخص ال ي  2500عدد من يستخدمونها عـن   الّتي يقّلوعلماء اللّغة 
هذا العدد القليل من المتحد ثين بها سـرعان  االستمرار، فال تلبث أن تتالشى؛ إذ إن

  ". إضافة إلى محددات معاصرة هي:ة فتدفن معه اللّغةمنيما تدركه ال
  كان.مين بها نسبة إلى حجم السعدد المتكلّ .1
2. دورها في المحتوى الرقمي.  
3. .نسبة استعمالها في القطاع العام  
  ها لألجيال.ثوارت .4
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  درجة التّوثيق. .5
  توفر آليات التّسجيل والتّلقين والحفظ. .6
  مقامها في التّعليم. .7
نعيش عالم الصراع اللغوي الذي يفضي في النّهايـة   بقاء اللغة حية:ـ معالم 2

من تكون له الكلمة في قيادة العالم، وبأية لغة؟ كّل هذا يـدخل فـي عـالم اليـوم     
المتغير، في عالم اللغات الطّبيعية التي تبقي على لغة وتقتل لغة. ولكن الذي يهمنـا  

كان علينـا تحديـد    هل تموت العربية؟)ن (في الموضوع اإلجابة عن سؤال العنوا
معالم بقاء أية لغة، فإذا توفّرت في لغتنا العربية ال شك أنّها ستكون باقية، وإذا لـم  
تكن فاعلم بأنّها آيلة للزوال، فما هي هذه المعالم؟ وبناء علـى سـيرورة اللغـات    

اء اللغـة عبـر مسـارها    والبحث اللساني الحديث، يضع البحثة المعايير العلمية لبق
  وسيرورتها كما يلي:

يعني استعمال اللغة استعماالً طبيعيـاً فـي نسـقها    ـ منطق اللغة الطّبيعي: 1م
وصورنتها وشكلها العفوي المتمثّل لخصائصها وبناها، وتطـابق المعنـى علـى    
ـ    ا المبنى. وهذا ما يلمس في اللغات الطّبيعية؛ بحيث تجد مبانيها كمـا تالغـى به

األولون بشكل يؤدي الغرض المطلوب، والمرتبط بثقافة المجتمع الـذي يسـتعمل   
اللغة حسب المواقف، دون أن يقع الخلل في المجاز/ اإليجاز/ التّـرادف/ صـور   
التّبليغ... فتلمس مظاهر متناسقة تعضد بعضها البعض، وتـؤدي المعنـى حسـب    

  المقام والحال ومقتضى الحال.
يقع اإلجماع على أن اللغة القُدمى أكثر بقاء وثباتاً مـن  اللغة: ـ منطق قدم 2م

اللغة الحديثة، فكلّما توغّلت اللغةُ في الماضي حصل لهـا غـور وانغـراس فـي     
الحاضر، وهي غير مرشّحة للزوال؛ بحكم جذورها وثبات صورها ونَحت حروفها 

اً في كّل وقـت، ويخضـع   في القبور، والمحافظة على كيانها القديم ليصبح حاضر
فقط لحاالت التّكيف. وهكذا اللغاتُ القديمةُ ال تتزعزع أمام الطّارئ ألنّها محصـنةٌ  

  بماضيها التّليد.  
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كّل لغة/ تكلّم لغوي يحمل ثقافة، بعض اللغات ـ منطق ثقافة اللغة ودينها: 3م
ن خُصوصية، وظواهر تحمل ديناً مقدساً   وهنا ترتبط اللغة بالثّقافة كوجه معبر ع

يؤمن بها المجتمع في ثقافته، وهناك الثّقافة التي ترتبط بالدين الـذي تحملـه تلـك    
اللغة، فيحصل التّقديس للغة بحكم التّقديس للدين، وأن الدين يفهم أصالً بتلك اللغـة  

تزلـزل  وثقافتها، فيقع الربط بين اللغة والثّقافة والدين، وهنا تبقى اللغة راسخة ال ت
  أمام عوادي الزمان إالّ بانقراض الدين أو أهلها.

من الطّبيعي أن اللغـة لهـا مرسـل    ـ موت اللغة بموت آخر متحدث بها: 4م
ومستقبِل، وهي الوسيط بينهما، فتتواصل اللغة بوصول الرسـالة الكالميـة بـين    

موت اللغـة إذا لـم   طرفين، فال تموت اللغة إالّ بآخر متالغٍ لها. وهنا يحصل أن ت
تتواصل بين األجيال، ولم تنقل حلقاتها من األول للثّاني، وهكذا دواليـك. فالنّقـل   
اللغوي له أجهزته المعروفة التي تنقل اللغة وثقافتها عبر الزمان والمكان. ونشـهد  
يومياً لغات تموت بآخر متالغيها؛ وهذا على مستوى أمريكا الجنوبية التي أصـابها  

  ا اللغات، فتتهاوى اللغات الوطنية بعدم نقلها ابن عن أب.كولير
: وهذا عامل طبيعي، فإنّه مرتبط بحسن النّقـل  ـ إجادة اللغة من قبل أهلها5م

ولهذا فالتّحكّم في اللغة األم من طبعه أن يحفظ لها المتن الذي يكون قاعدةً لتبليغهـا  
هدة هنـا علـى المعلّمـين والنُّخبـة     العالمي. والع مسواء على المستوى المحلي أ

والمثقّفين في حسن اإلجادة بحسن الحكامة، ويقول (طه حسن) "إن المثقّفين الذين ال 
  ."ومهـين كبير يجيدون لغتهم ليسوا ناقصي الثّقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص

 ة امتالك اللّغة وإنال لك في الحياة.ون النّقود ال مجد، وبقوديعني امتالك النّالوطني  
هي سمة تدرك لـدى  ـ منطق االعتزاز الوطني باللغة الرسمية/ الوطنية: 6م

أصحابها الذين يعملون على االفتخار بموروثهم اللغوي مهما ضعفت لغتهم، وهـذا  
ما نجده في أهل اللغة البرتغالية التي تقود مجموعة (اللوزوفونية) ويفتخرون بلغتهم 

ا وفي العالم، ولكن يرون بأن پيقرون بأن للبرتغالية موقعاً ضعيفاً في أوررغم أنّهم 
بسبب علمي، وإالّ لمـاذا   ، وال يمكن لإلنسان أن يهجر لغتههجران لغتهم هي الفناء
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ليزية. فَسمة االعتزاز ترك اإلنسـان  گلم تترك الشّعوب لغاتها وتذهب إلى اللغة اإلن
نبات العلم فيها، علماً أن موروثنا يقول "تعلّمـك للغـة   يعمل على تطوير لغته واست

 أجنبية قيمة مضافة للغة األم، واستعمال لغتهم في مجتمعك نقلك أنت لذلك المجتمع
 ة". وإنوهي زيادة في قيمة اللغة األجنبيقوة أهلهـا فـي االعتـزاز    ة اللغة من قو

 ياسـي من ثقلهـا الس كذلك اللغة  ، وقوةواالستعمال واإلغداق عليها، وفي اقتصادها
والثّقافي والعلمي والتّقني ومن شواهد التّاريخ واالقتصادي  .  
ـ الوطنية االهتمام باللّغة  إنـ االستثمار في اللغات الوطنية: 7م ة تظهر في كمي

 ة ألصـحابها ياسـي ة السميها، وفي القوة لمتكلّاالقتصاديقوة االستثمار فيها، وفي ال
ـ   ،ية ينقل األفراد إلى تلك اللّغاتم باللّغات األجنبيوكما يقال، فإن التّعل م يوأمـا التّعل

عـن  الوطنيـة  عزل اللّغـة  ، كما أن فيعني نقل العلم إلى كّل األمة ؛باللّغة الوطنية
  احتقار لسياسة البلد واستقالله. لها، واالستهانة بها االستعمال قتٌل

هنا يقع الحديث عن توريث اللغة ونقلها عبر اء لألبناء: ـ نقل اللغة من اآلب8م
األجيال، ويكون عن طريق البيت؛ بتثبيت خصائصها في حالتها الدارجة/ المحكيـة  
وفي المدرسة للحفاظ على سيرورة اللغة في فقهها اللغوي، وفي معجمها؛ أي فـي  

  صورتها المعيارية.  
متداد الزماني للغـة، ويعنـي لغـة    يعني اال ـ سيرورة اللغة عبر الزمان:9م

األجداد التي نطق بها األولون؛ وهي صورة تقتضـي اإلجابـة عـن كثيـر مـن      
المفارقات التي نجدها ظاهرةً بين اللغات، مثل التّذكير والتّأنيـث/ العـدد/ صـور    
مخيالية ثقافية/ ألفاظ األلوان... وهنا تجيب المسكوكة اللغوية أحسن إجابة (هكـذا  

  ق األولون) والحكم الزماني كفيل بربطها بالماضي وغير اصطناعية.نط
: اللغة الطّبيعية تظهر في منطقة، ثـم يقـع   ـ سيرورة اللغة عبر المكان10م

امتدادها عبر المناطق القريبة ثم البعيدة، بأثر الطّلب. وهذا ما يدخل فـي منافسـة   
لعلميتها أو لغرض آخـر كالـدين    اللغة التي يقع عليها االستعمال خارج مواطنها

  والتّجارة...
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تخضع اللغة لقانون العرض والطّلب، وهنا يقـع  ـ اللغة وقانون السوق: 11م
الطّلب على لغة ما ويصرف النّظر عن لغة أخرى. فاللغة عملة يطلب ودها بقيمتها 

البـاحثين  التي تقدمها في شتّى مجاالت الحياة االجتماعية، وهي محصـلة جهـود   
العاملين على تطويرها في العلوم وفي اإلعالم وفي االستعمال العام. وال مندوحـة  
من هذا أن تكون اللغة خاضعةً للطّلب في فترة ثم تركد، وفي فترة يـزداد ميـزان   

  السوق عليها.  
لن تموت اللغة التي تحمل العلم الـذي   ـ علمية اللغة ومنتوجها المادي:12م

يدر بصورة دائمة وسائل حديثة يجعلها لغة ولُودة مبدعة، وفي كّل سـاعة هنـاك   
الجديد الخارق، وهناك مقابل لغوي يرافق الجديد ولن تموت اللغة إذا كانت تعـيش  

ـ     ه مع ألفاظ االرتفاق، ومع الحياة االجتماعية التي يعيشـها الشّـخص فـي يوميات
ومساره المهني. ولهذا، فاللغة ترتبط بالعلم، وتزداد وجاهةً بازديـاد الجديـد، بـل    
يحصل لها الغمر االستعمالي في كّل مسار الشّخص عندما تحمل له الجديـد. وقـد   
يحصل أن يعيش االنتقال اللغوي من لغته إلى تلك اللغة التي تُـدر عليـه وسـائل    

  ونشاط ملبٍ للحداثة.
: وهنا يأتي الباحثون ليقولوا إن للغة في عولمة الماضي والحاضرـ دور ا13م

اللغة بما لها من دور في عالم األمس واليوم، فالل نريد الحـديث عـن الحاضـر    
ونكران الماضي، وال تكون اللغة باقية إالّ بربطها بين المعطيـين فـي حمولتهـا    

لحقيقية لنمطية لغـة لهـا   الفكرية وفي ما تنتجه في المعاصرة. تلك هي الصورة ا
الماضي والحاضر. ولهذا نجد قياس الحاضر على الماضـي فـي مسـألة اللغـة     
ضرورة تفرضها مستويات اللغة، لمواصلة نسج المنوال وفق ترابطات األحـداث  

  ومتغيرات األبحاث.  
أمام هـذه المعطيـات التـي     ـ مقام اللغة العربية من المعطيات المذكورة:3

فما موقـع العربيـة فـي هـذه     احثون المعاصرون لعدم موت اللغات، يضعها الب
يمكن أن نقول إجماالً بأن العربية تتوفّر فيها بعض المواصفات بالتّطابق  المعطيات؟
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الكامل، وبعضها بنصف التّطابق، والبعض اآلخر في شـبه العـدم. وال بـد مـن     
  ليقول لنا ما يلي:   استنطاق المنطق اللغوي الذي تحتكم إليه العربية

إن اللغة العربية لها صفات انمازية في التّجريد واالختزال، وفي تجسيد الفكـر  
في موضوعه الدقيق الموافق للمحسوس، فكان لها بعض الجبرية واالنفصال، ومع 

قديمة دون مشكلة، وال نقـول إن العـرب كـانوا     اذلك استوعبت المنطق وعلوم
وبطليمـوس   Galien، كما ال ننكـر تـأثّرهم بجـالينوس    السباقين في كّل شيء

Ptolémée  ة، وترجمات ومعارفاليونان، وفضول الفرس، والهوت الثّقافة الهندي
أجنبية؛ ولكن كّل ذلك صبغوه بصبغة الحمية اإلسالمية، إضافة إلى االبتكار الـذّي  
حدث في القرون الوسطى وكانت لغتهم العربية معجزة انطلقت من العدم وصـار  

 Georgesل (جورج سارتون/ لها وزن أمام الرومانية والفارسية واإلغريقية  يقو
Sarton   إن قلّة من اليونان هـم الـذّين" (ة الجديدةتاريخ العلم واإلنسي) في كتابه (

بلغوا فجأة مثل هذه القيم الشّاذّة، وذلك ما يسميه بعض الكُتّاب (المعجزة اإلغريقية) 
آخر؛ فـإن   ) ولكن بمعنىالمعجزة العربيةغير أن المرء قد يستطيع أن يشير إلى (

إقامة حضارة لها ذلك المدى الموسوعي العالمي في أقّل من قرنين من الزمن أمر 
من الميسور وصفه، ولكن من المتعـذّر تعليلـه بشـكل تـام". وفـي المجـاالت       
االستكشافية التي عرفتها عصور االزدهار العربي، وكان لها دور في أورپا فنقلتها 

نوار. وفي كّل ذلـك كانـت التّرجمـة تُسـاير     من عصر الضعف إلى عصر األ
  ة اللغات وعوامل المنطـق اللغـويي رغبات الباحثين عن فيلولوجيد، وتُلبالمستج  

.ين اإلسالميعي إلى التّفقّه في الدإلى جانب الس  
لقد أحدث العرب انقالباً علمياً في مسائل التّجريـب، واختـراع المصـطلحات    

ونجحوا في اإلطار الفلسفي، وفي فروع الكيمياء، وفي الطّـب  والمفاهيم المناسبة، 
وفي إحصاء العلوم، والرياضيات، وكّل ذلك كان محّل دراسة دقيقة جعلت الغـرب  
يأخذ عنهم في عصر النّهضة، حيث كانت اللغة العربية اللغة الوسيط بـين علـوم   

ولقد أسـهم العـرب    ة العرب.لغالفلسفّة اإلغريقية إلى العلوم العربية الحديثّة بوسم 
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بذكائهم وترجماتّهم في تطوير العلوم بالنّقد والتّحليل والتّحري والتّحرز العلمي الذي 
أخذت به أورپا، ونجحت في علمها عندما خرجت من قهر الكنيسة. لقد أصـبحت  

ـ   ي العربية لغة علمية عولمية؛ بما نالته من إشعاع وبما ناله خطّها من اسـتعمال ف
كثير من اللغات العالمية (خطّ معولم). كما ال يمكن أن نخفـي أن قرطبـة كانـت    
عاصمة يقصدها العرب وغير العرب ألخذ العلوم بالعربية، وكانت مـن المراكـز   
التّدريبية في العلوم التّجريبية، وفيها ظهر علم الجبر والهندسة والفلسفّة... ولم تنل 

نسداد؛ بل باالنفتاح على اللغات والعلوم التي تحملهـا تلـك   العربيةُ هذه المكانة باال
اللغات، وبسلوك العلماء الذّين ال تحدهم الحدود؛ بل كانوا يطلبون العلم فـي كـّل   
مضارب الكون، إضافة إلى سلوك األمراء الذّين يتسابقون على استقطاب أكبر عدد 

ها ر الغزوات والحروب الّتي شـنّ فانتشرت عب من العلماء. وأما اللغة الالتينية "...
ة فـي الواليـات المتّ   الرة على الفرنسـيومان، في حين تغلّبت اإلنگليزي  حـدة ألن

جـارة  ة قصيرة للتّالفرنسيين كانوا بمفردهم دون عائالتهم، وفي أذهانهم المكوث مد
فـي   هـائالً  إلسپانية قد انتشرت انتشاراًويشير التّاريخ بأن "ا. "1والعمل، ثم العودة

من ثقـافتهم، بعـدما حضـر     أصيالً تينية، وأصبحت لغة شعوبها جزءاًأمريكا الال
المستكشفون في القرن السادس عشر، وبعدها جاء الغزاة الّذين نهبوا البالد وأبادوا 

األفارقة الّذين نزحـوا مـع   ، فمعظم أبناء األمم الّتي كانت تسكنها، ثم المستوطنون
  ".2خذت اإلسپانية لغة يوميةلوا مجتمعات حديثة اتّوشكّ ،ألصليينبقايا السكّان ا

حسب ما درسنا ورأينـا؛ فـإن العربيـة فـي      ـ اللغة العربية في الحاضر:4
الماضي عرفت االزدهار المغدق، وكيف حالها في الحاضر المقلـق؟ ال أريـد أن   

و ورائي؛ بل أنظّر إلى أعيش في الماضي، وال أريد النّظر في المرآة العاكسة ما ه

                                                           
1
 2016 ، دار نهضة مصر2016ومتى تموت؟ القاهرة:  ..، اللغة كيف تحيا؟محمد محمد داودـ�  

   .33 -32ص 
2
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المرآة التي تُهديني معالم الطّريق إلى التّحديث وإلى المعاصرة. وأعلم أن تحـديات  
كبرى تنتظرنا من خالل عولمة اإلنگليزية، وهناك تقانات تفتقـر إليهـا العربيـة    
 اإلسالم ولغة اإلسالم. كما أعلم أن ة ضدة، وهناك مشاهد دوليوهناك فجوات رقمي

بصـر كثيـراً، فمـا هـي     حبما يشيع قليالً، ولكن ال يها لدى العرب بدأ يأفل ورب
  وصفات العودة إلى الساحة العالمية، وإلى أيام مجد األمة العربية؟  

ليس عيباً أن نعود قليالً إلى الماضي المجيد لبناء حاضر متين، حاضر يتقـوى  
العال، وبهم نالت العربية الـدرجات   عبر وصفات األجداد الذين كانت لهم المقامات

الكبرى، ليس عيباً أن نعود إلى جوهر األمر لما كانت العربيـة مشـعة عالميـة    
عولمية، فنالت الريادة، وليس ذلك صعباً أن نسـتعيد مجـدنا األثيـل إذا ارتقينـا     
لمستوى لغتنا األصيلة. وهذا عبر وصفة حديثة بصرت بها وأنـا أعـد مقـاالت    

  لتقديمها في مناسبات عالمية للغة العربية، وهي:
كشفّ ضباب المستقبل، وعثرات التّغير عن طريق اإلبـداع مـن جديـد     -1

  بالعربية في ذاتها وبذاتها وال مانع من قياس الحاضر على الماضي لالعتبار.
 النّظر في التّجارب النّاجحة لألمم التي تقدمت بلغاتها، واسـتجالء معـالم   -2

  التّجلي والتّقدم.
التّبصرة بمعالم التّغيير نحو األفضل بأفق ومنهج جديد، وفـق مقتضـيات    -3

  الدرس اللساني المعاصر.
االحتكام إلى الدراسات الميدانية ذاتّ العالقّة بقياس إحياء اللغات، والـدفع   -4

  بها لمكانة أرقى.
  والّفكرية للغة هي قدرنا.االحتكام إلى المكانّة الوجدانية والدينية  -5
االحتكام إلى المرجعيات الحضارية والدستورية فـي ضـرورة اسـتعمال     -6

  اللغات الرسمية والوطنية من باب التّميز واإلبداع، فال قيمة ألمة خارج لغاتها.
االحتكام إلى صيغة اللغة األم ولغة األمة الجامعة التي هي عدة النّـاطقين   -7

  الحاكمين.وسلطان 
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  االحتكام إلى النّطاق الجغرافي لهذه اللغة التي اشتعلت فـي كـّل القـارات    -8
  ) بلداً عالمياً.60وهي لغة رسمية في ستين (

النّظر في منطق عدد النّاطقين والدارسين، وعدد الجامعات التي تدرس فيها  -9
  بغض النّظر عن مكانتها في القارة األفريقية ورتبها األولى.

االحتكام إلى منطق عالميتها بين اللغات الست في األمم المتّحـدة، وفـي    -10
  ).21وكاالتها اإلحدى والعشرين (

األجانب المنصفين، وما قالوه في هذه اللغة التي تُظلم  الرجوع إلى أقوال -11
  عند أهلها وتُنصف خارج أهلها.

11/1 س الطبربون عندما بدأت تدرجامعة الس نصفة بأنراسات المـ تقول الد
  سنة. 400م، ودام الحال 1258كانت تدرسه بالعربية بدءاً من سنة 

: "إن الجملة األلمانية )Davide Justes/ جستس يد(دڤـ قال األمريكي 11/2
عشّ من الصناديق والفرنسية تتابع من الموجات المتقلّبة أحياناً، والمتالطمة أحيانـاً  

ليزية سيارة لم تُجمع أجزاؤها جمعـاً كـامالً   گوالالتينية قطع مبعثرة محيرة، واإلن
ة لطفل إن كنت وهي أجزاء طاغية وإن كانت متجانسة، وهي مالئمة ألن تكون لعب

لعبة قطار ملتزم بالسير علـى الشّـريط؛ وهـو     والعربيةال تعرف كيف تسيرها. 
مرتّب ترتيباً دقيقاً في أجزائه، وقاطراته المتشابهة حين تسير باطمئنـان. ولكـي   

  تكتمل االستعارة بهذه القاطرات ربما تحمل جواهر ثمينة".
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) إلشـعاع مؤسسـات   Georges IIـ إقرار من الملك (جورج الثّـاني/  11/3
  الدولة العربية اإلسالمية.  

هي محاسن تُذكر من قبل الغربيين في صالح العربية، إن لم نقل إنّها محاسـن  
  العربية التي تأتي من النّزيهين الغربيين.

فضـائية   2000المعيار اإلعالمي الذّي تحتكم فيه اللغة بما ينبثق عـن   -12
ية ولكن فيها المنطق السائد هو التّهجين اللغوي المنحـرف، وال  قناة إذاع 12000و

ننسى إعادة الصحف الصادرة يومياً ال أسبوعياً شهرياً، وكلّها تضخّ بالعربية فيهـا  
  بعض الضعف.

معيار حضورها في الشّابكة برتبة جد متقدمة بين الثّانية والثّالثة، وعـدد   -13
  ت البحث العربية والمعربة.المواقع الكثيرة ومحركا

معيار االستعمال العفوي، وهو يخص لغة العوام، وأما المعيار اللغوي في  -14
المستوى األعلى فوجوده قليل، ولكن يتنامى باستمرار، وكّل يوم تراها تحتّل مكانة 
في مستوى االستعمال، وكّل هذا يعطي انطباعاً جيداً علـى أن مسـتقبل العربيـة    

رف االزدهار، ولها آفاق واعدة تبشّر بمكانّة عالمية، وهذا ما تنبهت إليه األمم سيع
، ولذلك رأت األبحاث أن كوليرا اللغـات التـي   جعلتها لغة عالميةالمتّحدة عندما 

لما تتحكّم إليه  لن يصيب العربيةسيقضى على معظم لغات العالم خالل هذه األلفية 
  من حضارة ودين وعلم وتطور.  

بمراحـل  في وجيز من القول: إن العربية مرت ـ اللغة العربية لغة أممية: 5
قبل أن تُكلّل باالعتراف األممي كلغةً عالمية، وهي مراحل عسيرة؛ فمنذ المـؤتمر  

والدعوات تتوالى على أن تكون اللغة العربية لغة العمل  1948العام لليونسكو سنة 
الرسمية للمؤتمرات األممية مثل اإلنگليزية والفرنسية واإلسپانية والروسية... ومنذ 

أصدرت الجمعية العامـة   1973وقت والطلب يجدد في كّل سنة. وفي سنة ذلك ال
، القاضي بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات 3190لألمم المتّحدة قرارها 

العمل في األمم المتّحدة وبدأت تتحقّق أجزاء هذا الطّلب؛ إذ استعملت أول مرة فـي  
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ـ 1973ديسمبر  31سبتمبر إلى  01ن الجمعية العامة لألمم المتّحدة م  تم، وُأدرج
بناء على طلب حكومات الدول العربية ومنهـا   1974في جدول األعمال في سنة 

الجزائر. ووقع التّصديق على اإلقرار في األمم المتّحدة، وكذا في اليونسكو؛ لتعزيز 
 ) من ديسـمبر 18الثّامن عشر (مقامها في التّرجمة منها وإليها، إلى أن تم اختيار 

يوماً عالمياً لالحتفاء باللّغة العربية تماشيا مع قرار األمم المتّحدة؛ وهـو ضـرورة   
  االحتفاء باللّغات الستّ المستعملة عالمياً، وكّل لغة لهـا مناسـبتها الخاصـة بهـا    

  وبميسم يخّلدها.    
فكان اتّفاق لقد اختارت كّل دولة ما يناسب رمزيتها لالحتفاء بلغتها في العالم،  

؛ تيمناً باليوم األول الذي اسـتعملت  ) ديسمبر18الثّامن عشر (الدول العربية على 
م أصبحت اللّغة العربية لغة رسـمية  2012فيه في أروقة األمم المتّحدة. ومنذ سنة 

) 21في هيأة األمم المتّحدة وفي الوكاالت التّابعة لها؛ وعددها إحـدى وعشـرون (  
إقرار من اليونسكو بأهمية اللّغة العربية، وما تمثّله من منظومة لغوية وكالةً، وذلك 

ذات حضارة إنسانية ال تتوفّر عليه لغة أخرى، إضافة إلى ما تشكلّه من امتـدادات  
  .جغرافية في القارات الخمس

تعود أهمية اللّغة العربية إلى أنّها اللّغة الوطنية الرسـمية الثنتـين وعشـرين     
) 500) دولةً عضوةً في األمم المتّحدة، ويتكلّمها لغة أم أكثر مـن خمسـمائة (  22(

مليار) من ساكنة المعمورة فـي   2مليون نسمة، ويستعملها ما يقرب من المليارين (
) دولة لغة أجنبية رسمية أولـى  12تعملها اثنتا عشرة (صلواتهم بصفّة يومية، وتس

) دولة لغة أجنبية رسمية ثانية، وهي أيضاً لغة رسـمية فـي   26وستّ وعشرون (
المنظّمة العربية للتربية والثّقافة والعلوم (األلكسو) وفي المنظّمة اإلسالمية للعلـوم  

ريقي، باإلضافة إلـى أن كثيـراً مـن    والثّقافة (األسيسكو) وفي منظّمة االتّحاد األف
اللّغات اإلسالمية تستعمل حروفها للكتابة مع تكييـف بسـيط علمـاً أن حروفهـا     
تستجيب لكّل األصوات الطّبيعية، وهذا ما جعلها تتبوأ المكانة العالمية بـين لغـات   

  العالم.  
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ياً باللغة من كّل سنة لالحتفاء عالم ) من ديسمبر18الثّامن عشر (إن تخصيص 
العربية دليل إقرار القيمة العلمية والحضارية التي تحملها هذه اللغة التـي خـدمت   
اإلنسانيةَ، وكتب بها العرب وغير العربِ بل دونت بها السجالت الدينية لمختلـف  

  !األديان، فهي لغة البشرية بصفة عامة، فَأنْعم بها من لغة
ر وقد ر، تنمو وتتطوتغيك متحراللّغة كائن مبأن صحيح  ـ العربية ال تموت:6

، ولكن يجب التّصريح بالوجوب بأنّـه  من الدهر أو حتّى تموت وتندثر تختفي حيناً
ـ  أو عندما يحتك ،ث بهاحدف أهلها عن التّعندما يتوقّالعربية تموت اللّغة  اطقون النّ

ـة  اللّغـة  ، وتموت عدداًيفوقونهم كان بها بمجموعة من السإذا بقيـت دون  العربي
، وتموت فعالً بآخر بموت آخر النّاطقين بها؛ أي إذا ذهب األصل ولم يبـق  تدوينها

فرعاً فهل يمكن أن يحدث هذا؟ يستحيل رغم أن الموت الحضاري للغة ممكـن إذا  
ويأبى زمـان تصـبح    ،نابل الكثيرةة قمح ال تعطي السحبلم تكن منتجة، فهي مثل 

تر دخلوا العراق ولهم لغتهم األصـلية، وكـانوا   التّ ولنا مثال في أن، فتموت عقيماً
ألن حضـارة اإلسـالم    ؛واعتنقوا لغة اإلسالم ،هم ذابوا في اإلسالماألكثرية، ولكنّ

    أقوى.
يجب العلم بأن العربية عظيمة بعظمة الدين اإلسالمي، وثقلها من ثقـل الكـالم   

ــاني  �mE��D��C��B��A��G��FH����L��K��J�����Iالربــ
��R��Q���P��O��N��Ml    ـةـة األموية تشكّل هالعربي النّحل. وإن

الدينية والثّقافية التي تميزها عن باقي األمم، وإذا حافظت األمة العربية على لغتهـا  
ستكون أكثر األمم تقدماَ وتطوراّ. وهذا ما يجب أن نستوعبه بأن العربية جزء مـن  

   ياة العامة.الح
 ة ال تموتإنالعربي فة النّهوض، وضرورة التّخطيط المرحليوهذا باتّباع وص ،

  الذي يقوم على:  
ة؛ توظيف العربية إلى جنب لغة أجنبية كلغة بالعمل بنظام االزدواجية الغال .1

ستفاد منها.ي  
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ويلة ذات األبعاد الحضـارية فـي تطـوير    العمل بالمشاريع الكبرى والطّ .2
  العربية.

  سير نحوها.يتهيئة لغوية حديثة للعربية، تبدأ من ت .3
  ية.  كنولوجالعمل على ازدهارها باستعمالها الفصيح في العلوم وفي التّ .4
5. ة مشروعجعومورداً اقتصادياً اًل العربي لالستثمار العربي العالمي.  
ليمهـا  نين أكفاء يعملون علـى تع كوربوية، بتكوين متصحيح أوضاعها التّ .6
  .معاصراً تعليماً
وعلى أن تعود إلى مجدها ولما وصـل   ،العمل على نشرها خارج أرجائها .7

إليه الدين اإلسالمي.  
  ة بالعربية في االختصاصات العلمية.قانيح المشاريع التّفتْ .8
ـ   .9 ةُإيالء األهمية للتّرجمة، واإلغالق على عمليات التّرجمة، لتنـال العربي 
ناوالنّها في العلوم موقعوتكنولوجي.  

ـ ويغوتصحيح أوضاعه الل هوض اللغويمعاصرة اإلسالم للنّ .10 ير ة، بعدم الس
في طريق الهجين اللغوي.  

11. ة شأناًيجعل ألنّه  ؛طويرؤازرة القرار إلجراءات التّماً العربيعام.  
12. سات والمجامع والهيمت العاملة على المحافظة علـى  آزيد من قيام المؤس

ة بسنة تقوم على التّ العربيسياسة لغويراتب اللغوي.  
13. ةمشريعات، ولتّا زيد منمفهي  ؛ن القوانين العاملة على احترام اللّغة العربي

  من االحترام العام وتطبيق القانون.
  جنيد العام تجاه:  التّوأمام هذه النّتيجة المنطقية، ال بد من 

1- مدائقاومة االعتقاد الس تعلم اللّغة األجنبي ة مفتاح المسـتقبل والوظيفـة   أن
ة.العالي  
2- مطالبة الوزارات المعنير للتّة بوضع تصوـة    حديات التـي تواجـه العربي

  ها.واقتراح برامج لحلّ



<lç³<Øâ<íÇ	×Ö]íflée†ÃÖ]< <
 

     
409409409409 

    

        

  ظر في تدريس اللّغة العربية في كّل المراحل.إعادة النّ -3
لة تهدف إلـى إتقـان   فة وشامرات مكثّالعربية عبر دو ميإعادة تأهيل معلّ -4

  تعليم العربية بطرائق ووسائل حديثة.
5- تكثيف األنشطة والمسابقات اللغوية.غة اللّة المتالك ناصي  
6- ة في العلوم تعميم تدريجية تحـت سـلطة    ؛للعربية تقييميوبخطط تقويمي

  .ياسيوالس طبيق العلميالتّ
 العلوم إلى العربية.نقل قوم على نشاء مراكز للتّرجمة في كّل جامعة تإ -7

من الحاضر، وال نبقى نستدعي الماضي دائماً، أو الركـون   ال نيأس ـ خاتمة:
، بقدر ما أقول ونُهول األمر وال نستغيثُإلى الدين اإلسالمي على أنّه حامٍ للعربية، 

  مضـمونة رصـينة و طـى حثيثـة   إن مصير لغتنا في يدنا، وعلينا أن نعمـل بخُ 
ةوبتخطيط علمية وعالمية وقوميوبمشاريع محلي ،، ـة  والمشاركة في جعل العربي

ياسية واإلعالمية، والعمـل بجـدارة   قافية واالقتصادية والسعبر الحياة الثّ مزدهرةً
ة الهواء اللغوية على تصفي؛للعربي لتكون عربية فصيحة سهلة مرةيس، ل غير وجع

العرب يها حبة ذوقـاً ونها ويطلبون ودللعربي بل يعملون على االندماج داخلها، ألن 
ـ روعلينا أن نُ ،نادينايجب أن نعلم بأن العربية تُو .ال مثيل له في اللّغات فيهـا   بغِّ

وجودهـا فـي    زعـز نُ، وقافيوالثّ والعلمي من قيمتها في االستعمال العفوي يعلونُ
ما وصـلت إليـه   في قانة، والتّ مراكز البحوث وفيفي الجامعات وفي المدارس و

الصناعات المقلق، فعندما  رة.تطوتستحكم حلقـة الحيـاة   ال نيأس من الحاضر الم
علينا، سوف ندخل في عصارة الفكر، وذلك ما يجعلنا نفكّر في روزنة أمل جديـدة  
ومن خاللها نرى كوة فيها شعاعات نور تفتح لحظات المبتغى وإن ضـاقت نافـذة   

ن ماتَ فيه األمُل عجز عن مبتغاه وإن كانت الشّمس في رابعـة النّهـار   النّور، وم
فاألمل مطية الحياة؛ ومن ركب األمَل ناَل مراده، ومن تخلّف عنه عجز عن تلمسِ 

 هـ قوله:204مواضع قدميه، ومما ينسب للفقيه محمد بن إدريس الشّافعي تـ 

ــا اســتحكمتْ فلمــا ضــاقتْ   حلقاتُه

ــتْ،    ــتُ فُرِج ــا وكن ــرج ال أظنّه   تُفْ
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: تعيش العربية مناسبات قارة، وأياماً عالية، حتى يطفح الكيل زائداً يباجةدالـ 
فـي  وكلّما تطّل تلك المناسبات، نرى استنهاض اإلعالم في أعلى المقامات، ونبدأ 

نسج الكالم على غير العادات، ونسمع ما يقال من عبارات بارعات، بعضها تليـق  
بالمقامات، وبعضها تجود بها قرائح أصحاب الهامات، بلْه الحديثَ عن أحلى كـالم  
من شعر يقال علَناً ينقله اإلعالم. وما إن تنقضي المناسبةُ، إالّ وتعود األمور إلـى  

  ن يحفظ الود بالوصيلة، وكثير من يعمـل علـى القطيعـة   حالتها القديمة، وقليل م
ويعود الروتين باالستزادة، وكأنّنا نعمل للمواسم، وإذا انقضت تزول المراسم، فـال  
حّل علينا بمتابعة المهام بالتّواصل، وال نحن لها على اسـتعداد للتّكامـل. نـربط    

نطفـئ أنوارهـا بنهايـة    العربية بالمناسبات وننشط كثيراً في إحياء المهمـات، و 
  الحفالت. وتلك مصيبتنا أيها الحضور فماذا نحن فاعلون في هذا المنظور؟      

: من هذا المقام أقول لكم: ما رأيكم أن نجعل العربية شعارنا الـدائم  مقدمةال ـ
وهمنا الوافي؛ ليكون لها المقام العالي، فـي تقـديمها بمـا لهـا مـن صـعوبات       

أن نقول: إن العربية تعيش مضايقات في التّواصل اليـومي   ومضايقات، ما رأيكم
نمطاً عالي المستوى؛ وهو نمـط مفتقـد فـي    بسبب عائق المعيار؛ الذي يستدعي 

  وفي  الحقيقة هو أمر طبيعـي ،ارج العفويبسبب طغيان النّمط الد ،محيطنا اليومي
ات، وغير مقبول في أحوال ألنّه مستوى لغوي محلي/ عامي، وهو مقبول في مقام

وهذا ما يجب التّفطن إليه في االستعمال اللغوي المطلـوب لكـّل مسـتوى مـن     
المستويات اللغوية. ما رأيكم أن نُجلي المسألةَ بالحجة لنقول: إن اللغة االنقباضـية  
لها مقاماتها، وأما خطاب اُألنس أو اللغات المحكية فلها متالغيهـا، ولهـا إبـداع    

                                                           

بتاريخ ـ ُأعدت الكلمة للملتقى الوطني الذي ينظّمه قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة الوادي  ♥
 م.2019ديسمبر  16
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ووجدانِ  ،عبير عن تفاصيِل الحياة اليوميةوالتّ   واصل اليوميالتّ لحاجاتستجيب وت
، وهناك التّخليط بينها، وهذا مـا أدى إلـى انكسـار المعيـار، أو     اس وخلجاتهمالنّ

   ارجـة ال بـدالد ة على قول بعض المسيار. ما رأيكم أن نقول: إنصعوبة العربي
ـ ني أنّال يعو ،ةأكثر عفويمنها؛ وهي  قّ أو أصدق؛ فالصها أد   دق ممكـن بـأداتي

أن هـذه  . ولكن يجب أن نعلم في دق ممكنان بهما أيضاً، والكذب والصاًعبير معالتّ
اللغات/ الدوارج ليست لغة الدول العربية مجتمعة، وال يمكن التّفاهم بهـا، كمـا ال   
نجدها لغة الرواية/ الشّعر العالي، وما هب من الخطاب الرفيع الذي يسترق السمع 
ولكن هي جزء من خطاباتنا  وال يمكن االستغناء عنها، ولها مقاماتها التي نحتاجها 

رأيكم أن نقول إن ازدهار العربية ال يكون إالّ باستعمالها واالنغماس في إجباراً. ما 
السـلوك  داها ولذاتها، وما يبعدنا عن الفصاحة ضعف التّواصل مع ما يصاحبه من 

اللّغوي المعاصر المدعوم بالهجنة، أو ما تحمله اللغة المرئية على مستوى واجهات 
واصل من ركاكة، وينضاف إليها الخمول العلمـي  المحلّات، أو ما نقرأه في لغة التّ

وعدم التّبحر في خصائص العربية في أعلى سياقاتها. وعلينا أن نقـول إن آفتنـا   
الكبرى في القياس على األجنبيات، مع ما لها من شيوع وانجذاب في ذواتنا، ومـا  

ة وكان ذلك سبب االنفصام اللغويبين لغـة   هو سارٍ في مجاري حياتنا االجتماعي
العامة ولغة الخاصة، بين المكتوب والمنطوق. وكان علينا أن نقول: إن للمدرسـة  
دوراً كبيراً في عدم زرع بذور العربية الجمالية، وغرس تنمية االنتماء إليهـا فـي   
نفوس التّالميذ؛ للوصول إلى إفهامهم أن العربية تتجاوز قوة التّواصل؛ إنّها تشـكّل  

ياناً، وقاسماً مشتركاً رئيساً بين العرب والمسلمين. وإن فقدان هذا التّـرابط  هوية وك
يؤدي إلى الغربة اللغوية، ولعّل المتبصر في األمر يرى هذا الشّرخ نتيجة إهمـال  
العربية من أبنائها وعدم مباالة البعض بقُدسية هذه اللغة. إنّنا لم نكن فـي مسـتوى   

فـي قـوم    ملسو هيلع هللا ىلصجزة التي جعلها المولى معجزتَه على يد محمـد  تبليغ هذه اللغة المع
اشتهروا بفصاحتهم، فكان التّحدي عظيماً ولو بآية واحدة مـن الكتـاب العظـيم ال    

  يستطيعون احتذاء مناويلها ومسكوكاتها.
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كان يجب جلد الذّات لما وصلنا إليه من إهمال للغتنا؛ وقد وصل اإلهمال ذروتًه 
اللغوي في كّل شيء، واشتعلت اللّهجاتُ بين العرب لتصل إلـى  حين وقع التّسامح 

غربتها بين أقرانها   فبعد أن كانت العربية لغة النّثر على كّل الصـعد فـي كـّل    
العلوم، صار ديوان العرب يجلس باستحياء على رفوف المعارض فقط. أمـا فـي   

ة المعيار. وهذا أمـر  االستعمال فقليل وجوده، وإن كان موجوداً فبعضهم خارج لغ
   ة؟ كان علينـا أن نقـول: إندعة؟ وكيف يلتئم شمل العربيواقع، فكيف نرأب الص
العربية تحتاج إلى وصف جديد لتنمو مجدداً، تحتاج إلى الرجوع إلى منبع القـرآن  
واالعتزاز به في التّواصل، وإلى االستعمال المعياري العضوي في لغة المدرسـة  

 ة الجمالية في حسن األداء. تحتاج العربية إلى تعزيز الـوعي اللغـوي  وعلى الدرب
وإلى تكثيف التّكوينات اللغوية، فضالً عن اتِّخاذ إجراءات حكومية صـارمة تجـاه   

  الشّركات والوزارات الخارقة لجمال معيار العربية.  
شقها وعاملها تفتّح صدرها لخادمها وعا كان علينا أن نقول: إن العربية مطواعة

علـى البقـاء   ولكّل من يعمل جاداً في محرابها، وهذا ما أثبتته قدرتها على البقاء 
والوجود على مر العصور وذلك بما تملكه من مرونة، وحيوية مذهلة، وقُدرة عالية 
على التّطور والتّكيف دون أن تفقِّد مقوماتهـا األساسـية. إن العربيـة حقـاً لغـة      

يات جديـدة  موسوعيمعينُها من اختراع مسم ة المفاهيم، ال ينضبمكنزي ،ة المعنى
ومن توليف تركيبات خالقة وبناءة. كان علينا أن نقـول: إن العـرب هـم الـذين     
   يقبرون لغتهم الولودة، وينادون باستبدالها باألجنبيات في التّدريس، ويـرون بـأن

ت من ميدانه. وعلينا تنبيه الغافلين بأن الطب ال يمكن أن يكون بالعربية؛ وهي ليس
إلى غاية القرن التّاسع عشـر   1492الطب في فرنسا كان يدرس بالعربية من سنة 

هي فكرة ترفضها معظم الحضارات والتّقانات وكتاب (ابن سينا) المرجع في ذلك. 
في العالم، وبالتّالي تجاهل اللغة العربية في معظم عمليات تدريس الطِّب واالقتـداء  
بالمنهج األجنبي وتغيير منهج عقل الطّالب من اليسار إلى اليمين بعد أن قضى مـا  

رمي بالجهـل   ) سنّة من عمره من اليمين إلى اليسار، وهذا20يقرب من عشرين (
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للغة العربية، ونظرة تنقيص لها؛ فإن معنى ذلك أن الطّالب سيسـتقبل المعلومـات   
الطِّبية باألجنبية ويحولها في عقله إلى العربية ليفهمها جيـداً، حيـث إنّهـا لغـة     
حضارية وحياته اليومية الّتي ال غنى عنها، ثم عند التّعبير أو الكتابـة أو الحـديث   
تحدث العملية بشكل عكسي في الدماغ، فيفكّر الطّالب بالعربية ويقلّبها إلى األجنبية 

  وهذا بجهد كبير جداً، أال نُعفيه هذا الجهد ليوظّفه في شيء إضافي أحسن؟
ـ     إن العربيةَ المعياريةَّـ اللغة العربية المعيارية:  ة هـي لغـةُ الـدوِل العربي

الرعلـيم والقـوانينِ   هـا لغـةُ منـاهجِ التّ   إنّ .األولى في دوٍل معينةة، أو لغتُها سمي
ئيس قاطعِ الـر ة. وهي فضاء التّشريعات والقضاء واإلعالمِ والمداوالت العموميوالتّ

ا بين الدالقائم حالية والقوميولة العربيـة عـالم مـن    ةة العربية المعياريالعربي إن .
كائن حي تمتد جذوره إلـى  ، وإنّها المجاز واالستعاراتالالت ومن الدو شاراتاإل

قديمة، وقد أصبحت معياريةً في تفاعٍل مع الز ومحكية دارجة مان والمكـان  لغات
العربـي يـدرس فـي    وليس صحيحاً قول من يقـول: إن  ة. اريخيرات التّطووالتّ

لغةً ثاني المدرسةاًة الفصحى المختلفة جذريةً هي العربي ة، أال وهي عن لغته المحكي
اللغة األم . إناللغة فـي المدرسـة    ةاألطفال في أي في العالم يدرسون قواعد دولة

ة في جوهرها تحريفٌ للغة المعيارية صـوتي وليس في البيت. والعاميا  اًوصـرفي 
يـر  أو هي لغةٌ فصـحى غ  ،عربيةٌ صحيحةتها . وغالبيةُ مفردااًأيض اًداللي اًوأحيان

   معربة. 

ة التي كانـت  ة أو علمية كالالتينية لغة نخبة دينيليست العربيـ ما يجب وعيه: 
ـ  ة الدالعربي، وليست اسمنقطعة عن حياة النّ ة ارجة في العديد من المنـاطق العربي

ة بأبعد عن اللغة المعياري اقتـراب مالمـح    المعاصركما أبان الواقع اللغوي  لغـة
دة  ة جديدةمحكيى بلغة اإلعالم (اللغة البيضاء) وهي مجرها من اللهجات مع أنّتسم

 .شـكيل ز بقربها من الفصحى المسكّنة حذرا من الغلط فـي التّ وتتميدارجة رفيعة، 
 وإنع بهـا اللغةَ العربيشرة، هي اللغةُ التي ية المعياري،     وتُكتـب بهـا محاضـر

    العمـومي فترض أن تكـون لغـةُ الفضـاءوي ـ ؛ اجتماعات ر عـن األشـياء   تعب
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والصيرورات والعالقات والسالمجر تُمكِّنياقات وتصوغ األفكار واصلالتّها دةَ بدقّة 
 السليم.  

المتأصل في ذاكراتنـا الجماعيـة    لغةُ الشعرِ العربيإن العربية المعيارية هي 
ـ  نـوير ثرِ في عصور التّرعِ، ولغةُ النّوالدينِ والشّ ولغةُ األدبِ والفكرِ ةَ ، وهـي لغ

العلومِ الدعريب ياضيات والفيزياء والهندسة التي تميزت فيها تجربة التّقيقة مثل الر
ـ  ديوان العرب المعاصر وفيه الغثّإنّها لغة  .جاحبالنّ مين والمبـدع والمقلـد  والس  

ـ  رونقرأ في متونها  المحلي ن تفاصيَل الحيـاةعربيةً تُدو ة فـي المجتمعـات   وايات
يفهمها العرب جميعالعربي وهي قابلةٌ للترجمة إلى لغات أخـرى.  اًة المختلفة بلغة ،
ـ ة في مقاطعها المشـهدي ة إلى إدماج اللهجة المحليوايجهت الروقد اتّ ة أو ة الحواري

السة إضفاء التّردينوع اللغوي وما كان ذلك خرقاً للمعيار. ولهذا ال غنـى   اللهجي
عن العربية المعيارية التي نتعلّمها في مدارسنا في بناء الد  ولة والمجتمـع المـدني 

  البيني.  واصل والتّ

 18دعونا نقول: إن العربية ال تحتاج إلى يوم لغة الضاد ونكتفي، ال تحتاج إلى 
ون لغةً يوميةً وفي جميع الميادين، ليست بلغـة  ديسمبر ونسكت، تحتاج إلى أن تك

المناسبات، تحتاج العربية إلى إيمان حقيقي بقدرتها، وتحتاج إلى فك أسرها وتيسير 
معيارها بما يتوافق والحداثة البالغية تحتاج العربية إلى كّل األيام وعبر السـنوات  

لكم: ال تخافوا على العربيـة  وإلى مزيد من إنزالها كّل المقامات. وعند ذلك أقول 
فهي محيط بعباب زاخر الشية فيها. أيها المحنّطون أطلقوا العربية مـن ضـعفكم   

ال خـوف  وارموا بها للطّالب فسوف يلتقطونها ويعملون على حمايتها وتطويرها، 

التي أضحت ديناصورية ولغة قدمى، فأين البيزنطية؟ وأين الرومانية؟  على العربية
ن الفارسية القديمة؟ وأين الهندية؟ وأين الالتينيـة؟ وأيـن تلـك اللغـات التـي      وأي

. ال تخـافوا  عاصرتها وماتت أو تالشت، وبقيت العربية ثابتة رغم عوادي الزمان

، بل الخوف إذا بقيتم في مسلككم هذا، تدافعون عنها بغباء، مثل ذلـك  على العربية
  بالحجر لما حطّ عليه الذّباب.   الدب الذي أحب صاحبه، وفتح رأسه
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أنا جد متفائل بمستقبل العربية التي تنال االنتشار مع ـ ال خوف على العربية: 
، وتظهر مالمح تقـارب لهجـات   رامج األطفالالتّعليم وتطور وسائل اإلعالم، وب

العربِ من المحيط إلى الخليج أكثر قربا من العربية الفصحى، وأصبحت بـدورها  
ة. ولذلك تجدني غير خائف على العربية، ولسـت  اس اليوميمن حياة النّ اًأكثر قرب

عليها، حتى لو استمر الجحود من قبل أهلها فهي قطار كاسح لكّل المضـايقات  قلقًا 
ولكن من حقّي أن أقلق قليالً بتلك البرامج/ المدارس األجنبية التي تعمل على تغيير 

وتلصق بالعربية صفات ليست فيها. ولكن هنـاك نخبـة    الذّهنيات في هذا الجيل،
ساكتة ال تريد حماية لغتها العربية، وهذه مجازفة تؤدي إلى شرخ لغـوي، وإلـى   

  انشطار في تماسك المجتمع.  
ما رأيكم أن نقول قوالً قرآنياً إعجازياً وهو منـاط التّحـدي، بـاحثون بحثـوا     
 ة التي تحمل دالالتر؟ يكمن في هذه اللغة القرآنيوقاربوا ولم يصلوا فأين يكمن الس
واسعةً ال نهايةَ لها؛ حيث تتبدل في كّل زمان وعلى مر األجيال، وما ُأوتيـتُم مـن   

تتّسع دالالتها في إعجاز قديم ومعاصر، وأن االكتشافات الحديثة  العلم إالّ قليالً. لغة
مناط التّدبر في العربية من حيث ما تحمله من إعجاز لذوي األلباب، أفال يتدبرون/ 
يتفكّرون، وأن اهللا أنزل القرآن بهذه اللغة وحفظه؛ سيجعل فيه اآليـات والبـراهين   

وم عليه الحجة، وأن العلم التّجريبي يثبـت  واألدلّة لكّل زمان ومكان من غير أن تق
حقيقةً لغة القرآن التي تباين العقيدة واقع العلم والتّجربة والتّقنية الدقيقة ببيان القرآن 
الكريم في الواقع المعاصر. وبذا، فلغة القرآن ال تتغير، ولكن الدالالت التي تحملها 

  فال خوف على العربية.الدين،  كّل كلمة في القرآن تتّسع وتتّسع إلى يوم

ألنّها لغة العامة، ولـيس لغـة الخاصـة علـى غـرار       ال خوف على العربية
األجنبيات، فلها سدنتُها، وهناك من يسد ثغورها، ولهذا علينا ربح الوقت؛ ألنّـي ال  
أرى بديالً من العربية للتّواصل في ما بيننـا وبـين الخـارج، وعلـى مسـتوى      

وال أندب حظّها وهي بخير لما لها مـن غنـى     خوف على العربيةالالمؤسسات. 
ال يعبر عنه بكثرة المترادفات أو كثـرة األلفـاظ   العربية غنى إن  والحقيقةوتنوع. 
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فهـذه ليسـت   ... يفيء ذاته مثل المترادفات الكثيرة لألسد والسعلى الشّ التي تدّل
ـ ن رواسب ، فثراؤها هي راسب معلى ثراء اللغة دليالً ة المختلفـة  اللهجات العربي
في غنى مخزونهـا المفرداتـي   ذابت في لغة المعيار. وإن غنى العربية يكمن التي 

الالت والمجـاز  ة للـد وليدية، وفي قدرتها التّعبيريوفي تنوعِ تراكيبها وأساليبها التّ
واالستعارات، وفي مرونتها الصاالشتقاق، وذلك مـن  رفي وآليات قبيـل تفعيـل   ة

عبير عن حرج من جمع الكلمات ودمجها للتّجريد من األفعال، وعدم التّاألسماء والتّ
رات العصر.  معانٍ جديدةوقدرتها على استيعاب تطو ،  

بما لها من رجال، يعملون على االنفتاح اللغوي، ومجاراة  ال خوف على العربية
غةً علميةً على غرار اللغـات العلميـة   الحداثة وإنتاج المصطلح الموحد، وجعلها ل

الراقية، ولكن يجب التّنبيه إلى ضرورة العمل بالتّسامح اللغـوي المـوروث مـن    
حيح والخطأ بـالمعنى  الصمراحل سابقة، وهو ضرورة التّنازل عن حراسة حدود 

ـ (عصب بشأنها بصيغة يعد من مكان للتّ، ولم كليالشّ ـ وال تَ ْلقُ ح سـام . إن التّ)ْلقُ
اللغوي ال يعني خرق الحدود، بل خرق الشّكليات، وقبول ما يجري علـى ألسـن   

ما لم يمس شروط الصـحيح لغـة. ومـا هـي     ة ذاتها، ة المعياريالعربيالنّاس في 
المشكلة التي تَحّل علينا إذا قلنا: التّكوين المهني، بدل المهني، أو استعملنا أكثر من 

    مضاف قبل المضاف إليه...
الكثيـر مـن   روط وتجاوزِ تلبية هذه الشّفهي قادرة على ال خوف على العربية 

المضايقات وأملي في اللسان العربي القوي الذي يحميه القرآن والفصحى والحديث 
ريعة علوم الشّوتلك الخطب والرسائل والمقامات والقصص والروايات، وما أنتجته 

اريخ والجغرافيـا  والجبر والهندسة والحساب والتّف والمنطق صووعلم الكالم والتّ
والطب ة  .يدلة وغيرها من العلوموالصفهي لسـان العـالمين  ال خوف على العربي 

وفيها لغات العالم، وبها كَتَب العرب وغير العربِ، وال جديد يعمل على تخلّفها، بل 
 ونة، فال قَلَقَ عليهاكّل األمور في صالحها، فهي تسير الهوينى، ولكن بخُطى مضم

 (ال خوف على العربية رغم استذكارها في المناسبات فقط).    وأجهر بالقول 
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  الطّبيعيـة واالصـطناعية   افات عالمية تُقاس بها اللغـاتُ نّهي ص ـ توضيح:
، أو بقائها أو انقراضها، وإلى ظر إلى علميتها أو تصنيفها أو تطورها أو تقدمهابالنّ

اللغـات مـن    أي مدى يمكن عالج ضعفها، وتقديم البدائل النّوعية للحفـاظ علـى  
وفيها مـا هـو مـن     ،ابتافات فيها ما هو من الثّنّ. وهي صاالنقراض أو الخطر

ر. وتُالمتغي /ة، ومن خالل موقعها الوطنية/ الوطنيسميراراً قياسياً للغات الرحم عد
  الدولي، ومدى قابليتها للرقي/ التّطور، وكذا فعاليتها الوطنية/ التّراثية/ العلمية.  

هي عبارة عن مقترحات توضيحية تصـنيفية لقيـاس   ـ معنى صنّافة اللغات: 
اللغات، وهي مقسمة حسب نظام خاص، وعلى أساس معين يبين العالقـات بينهـا   
ويميز بعضها عن بعض. وجاءت في شكل تحمل اقتراحات تنضوي تحت عنـوان  

موضوعي مـن قبـل    وتحوي المطلوب العلمي لكّل عنوان؛ بغية ترشيح الصنّافة.
) للمكان اإليجابي في نظرك ال غير، وفـي المكـان   1مالئ الخانات، برقم واحد (

السلبي تترك الخانة فارغة؛ كي يتسنّى للدارس جمع النّتائج المحصل عليهـا مـن   
) ومن ثم العمل على بناء دراسة موضوعية إلى حد ما؛ تكون 10الخانات العشر (

العالقة باللغات، وعلى ضوئها يمكن بناء منظومـة لغويـة    دعماً في الدراسة ذات
تخص االستعمال اللغوي المفيد، أو بناء منظومة التعامل اللغوي بناء على معطيات 

    الصنّافة.

في الحقيقة تقدم هذه الصـنّافات أو بعضـاً منهـا     ـ التّأكيد على الموضوعية:
على وصـفها، ومـن ثـم تقـديم      كاستبانات لمن يريد دراسة اللغة بغرض العمل

مقترحات تخص ضرورة االهتمام بها، أو االبتعاد عنها بغرض ربح الوقت، ودون 

                                                           

ديسمبر بالمكتبة الوطنيـة   18ألقيت هذه المداخلة بمناسبة اإلحتفاء باليوم العالمي للّغة العربية  ♥
  2019ديسمبر   18الحامة يوم 
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التّعطيل إذا كانت اللغة تدخل في باب الخطّ األحمر، وال يرجى منها فوائـد، أو ال  
يمكن أن تنال مكاناً في الكتلة اللغوية؛ لتصبح لغةً لها مواصـفات علميـة، أو مـا    

ا تقدم فوائد ألهلها أو للنّاطقين بها من غير أهلها. ولهذا، مـن الضـروري   يجعله
فـي مـلء    مالتعامل بموضوعية مع هذه الصنّافات؛ سواء في وضعها كاستبانة، أ

خاناتها بصورة مباشرة؛ للوصول إلى النّتائج التـي تُبنـى عليهـا الدراسـات أو     
و وضع سياسة تربوية، وهذا ما يـدخل  المشاريع أو ما يتعلّق ببناء سياسة لغوية، أ

   في باب تخطيط السياسة اللغوية.   
لماذا اللغة العربية بالذات؟ بغية التّعـرف  ـ صنّافة تطبيقية على اللغة العربية: 

 وموقع إشعاعها من عدمه، وكيف يقع الرد ،والعالمي والقومي على موقعها الوطني
و في طريق االنقراض. وتأتي هذه الصنّافة لتؤكّـد  على من يقول إنّها في خطر، أ

أو تُفنّد تلك المقوالت التي تجعل العربية في موقع التّخلّف أو في موقـف النديـة.   
إضافة إلى مقوالت ذات العالقة بالفقر التّقني والتّواصل السليم عبر تقانات العصـر  

ر. وهذا بغية توضـيح كـّل   وما تعرفه من قوة أو اندحار في عالم اللغات المعاص
في راهنها، وفي مستقبلها، وما يدخل فـي بـاب    بمقام العربيةالرؤى ذات العالقة 

  االهتمام بها كلغة األمة العربية لساناً، وكلغة المسلمين إيماناً.  

  ـ منهجية التّعامل الموضوعي مع كّل الصنّافات:  

يـث قيمتهـا/ أهميتهـا/    ـ كّل صنّافة عبارة عن قياس درجة اللغة مـن ح 1
انقراضها/ عالميتها/ قزميتها/ تقدمها/ رسميتها/ وطنيتها/ قبولها لدى أهلها/ قبولها 

  عند غير أهلها/ رفضها/ موتها/ تأخّرها...
ـ هي صنّافة علمية تقاس بها كّل اللغات، وتوضع اللغات محّل تنويه/ نقـد/  2

  اللغة/ التمسك بها.تقدير/ الدعوة إلى التّغيير/ التّخلّي عن 
ـ الصنّافة معيار علمي إحصائي توضع فيها كّل اللغات: الرسمية/ الوطنيـة/  3

األجنبية/ العلمية/ األدبية/ الضعيفة/ الكبيرة/ القزمة... بغرض استعمال النّتائج في 
  القرارات الرسمية.
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ات الصـنّافات  ـ أحياناً يقع تكرار ما له عالقة بالموضوع، وهذا من مقتضي4
  اللغوية.

  ـ نتائج كّل صنّافة يمكن اعتمادها منطلقاً لدراسة ظاهرة لغوية.   5
  .1ـ كّل الصنّافات لها عشر خانات، وكّل خانة لها مقابل رقمي هو 6
  ) نقاط فهي تدخل في باب المقبول.6ـ كّل صنّافة تجاوزت ستّ (7
  تاج إلى تعزيز.) نقاط تح7ـ كّل صنّافة تحصلت على سبع (8
  ) نقاط؛ فهي في باب الجيد أو الممتاز.  8ـ كّل صنّافة تحصلت فوق ثمان (9

  ) نقاط فهي بين بين.5ـ كّل صنّافة أحرزت على معدل خمس (10
) نقاط، فتدخل في باب ما يعاد 4ـ كّل صنّافة أحرزت دون الوسط؛ أربع (12

  .فيه النّظر  
  .  ) نقاط ودونها فهي في الخطّ األحمر3ث (ـ كّل صنّافة حصلت على ثال12

  العربية ومقامها القومي 1صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  
    لغة علمية  1
    لغة وظيفية  2
    لغة عالمية  3
    لغة دينية  4
5   لغة المتن اللغوي    
6  لغة أم    
    لغة األمال  7
    لغة دولية  8
    لغة رسمية  9

    لغة االتّصاالت  10
    المجموع=  11
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  العربية والمحافظة على المتن القديم 2صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    وجود حروفها على الرسوم والخزف والصناعات النّسيجية  1
2   تأدية القسم الوطني    
    اث واإلبداع فيهحفظ التّر  3
    إبداع وتوليد المصطلحات  4
    السرد القصصي ونقل حكايا الجدات  5
    توارث التّسميات القديمة  6
    االهتمام بالمتن القديم ومدى استيعابه   7
    درجة العجز اللغوي عن تطوير المتن القديم  8
    درجة القُرب من المتن القديم  9

    المتن القديمدرجة فهم واستيعاب وشرح   10
    المجموع=  11

  اللغة العربية في خطر 3صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    بقاؤها في المتن القديم  1
    عدم استعمالها وحمايتها  2
    إصابة النّاطقين بها بالعجز  3
    عدم علميتها  4
    معاصرةتقلّص حمولتها المعرفية ال  5
    الوهن العالق بعدم تأهلها وعلميتها  6
    ضعف البحث العلمي فيها وبها  7
    عدم وجود مؤسسات تعمل على حمايتها   8
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    التّسامح اللغوي في متنها وفي خصوصياتها  9
    ضعف تدريسها  10
    المجموع=  11

  اللغة العلمية 4صنّافة رقم= 
العالمــة واحــد   وانموضوعات ذات العالقة بالعن  الرقم

)1/0(  

    استعمالها في مختلف مراحل التّعليم   1
2  ة وفي النانوتكنولوجياستعمالها في البحوث األكاديمي    
    قبول المختصرات ولغة اإلشارات واإلشهارات  3
    المرونة اللغوية القابلة لمنطق اللغات الطّبيعية  4
    اعتمادها لطرائق التّعليم المعاصرة  5
6  اعتمادها التّنميط المصطلحي    
    التّعامل العلمي بالترجمة اآللية  7
درجــة توظيــف البيانــات والحســابات واإلحصــاءات   8

  والتّشجيرات
  

9  درجة اعتماها في وسائل التّواصل االجتماعي    
درجة اعتمادها في مصـطلحات األدويـة والصـناعات      10

  الحديثة
  

    المجموع=  11
  لعربية وسوق اللغاتا 5صنافة رقم= 

العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    الوزن السياسي المعاصر  1
    االستعمال العالمي عبر البزنسة  2
    االستعمال العالمي في الشّبكات  3
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    التّداول العالمي في أنظمة المواصالت/ السياحية  4
5  التّقني المنتوج العالمي    
    المصطلح العالمي العربي المعولم  6
    عولمة خطّ اللغة العربية في اللغات  7
    Lingua Francaوجود مفرداتها في   8
    مقامها في الهجنة المعاصرة أمام اللغات  9

    درجة طلبها من غير أهلها  10
    المجموع=  11

  

  رسمية اللغة العربية 6صنّافة رقم= 
العالمة واحد   العالقة بالعنوان موضوعات ذات  الرقم

)1/0(  

    لغة وطنية قديمة  1
    لغة رسمية قديمة  2
    دول 10عدد الدول المستعملة لها رسمياً يفوق   3
4   سميلغة الخطاب الر    
    لغة المدرسة واإلعالم  5
6  لغة الشّارع والمحيط العام    
    لغة اإلدارة  7
8  والعلمي لغة اإلبداع األدبي    
    لغة األغلبية النّاطقة  9

    لغة االمتداد الجغرافي يتجاوز مئة ألف مربع   10
    المجموع=  11
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  مستقبل اللغة العربية 7صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    االنتشار العالمي في بلدان العالم  1
    كثرة عدد المستخدمين لها في العالم  2
    كثرة عدد اللغات التي تستعمل حروفها  3
    الشّعبية التي تُحظى بها في الخارج  4
    كمية المعلومات المنقولة للجيل الحاضر  5

    درجة استخدامها في الشّابكة  6
    مقامها في التّجارة العالمية والمصالح المرسلة  7
    للغويدرجة تطوير متنها ا  8
    درجة استعمالها للوسائل التّعليمية المعاصرة  9

    درجة تعليمها لغير العرب في الخارج  10
    المجموع=  11

  الخصوصيات القوية للغات 8صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    ناحية القدم  1
2  عد المكانيناحية الب    
    الديني الجانب  3
4  ة في الماضيلغة علمي    
    لغة علمية في الحاضر  5
    لغة كَتَب فيها كّل البشر  6
    لغة طبيعية  7
    لغة مقدسة عند أهلها  8
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    لغة قابلة للتّكيف  9
    لغة أبجدية  10
    المجموع=  11

  لغة غير جاذبة 9صنّافة رقم= 
مة واحد العال  موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    نفور أهلها من االهتمام بها  1
    عدم قابليتها للنسق والمعيار  2
    صعوبات جمة في تعلّمها  3
    لغة ضيقة تخص التّراث والدين  4
5  ليس لها االمتداد العالمي    
    عدم مالحقة آليات العصر  6
    ليس لها االمتداد في المكان وفي الزمان  7
    ها مع التّقانات المعاصرةصعوبات في تعامل  8
    مناهج تعليمها قديمة وغير قابلة للتطوير   9

    لغة قزمية  10
    المجموع=  11

  )= استشراف اللغات ومقام العربية20( 10صنّافة رقم 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لها مستقبل زاهر  1
    قرنمن اللغات التي تنقرض هذا ال  2
    مقامها بين لغات العلم  3
    لغات المستقبل: عربية وحدها  4
    ليزيةگنلغات المستقبل: عربية + إ  5
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    لغات المستقبل: عربية + فرنسية  6
    انيةپلغات المستقبل: عربية + إس  7
   انقراض العربية خالل قرن  8
    بقاء العربية مع انقراض لغات الذّبابة  9

    لوم بالعربيةعولمة الع  10
    المجموع=  11

  عالمية اللغة العربية 11صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لغة أممية  1
    لغة الوكاالت األممية  2
    لغة ديبلوماسية  3
    لغة العالقات التّجارية الدولية  4
    مليون 100لغة لها البعد الديمغرافي يفوق   5
    لغة القارات الخمس  6
    لغة أجنبية أولى  7
    لغة أجنبية ثانية  8
    دول 10استعمالها في غير مواطنها بما ال يقّل عن   9

    قرون 5لغة قديمة يتجاوز   10
    المجموع=   11

  اللغة العربية ومحيطها العام 12صنّافة رقم= 
مة واحد العال  موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لغة ال تحتاج إلى مترجم  1
2   لغة تعليم أهلي    
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    لغة اختيارية في التّعليم  3
    لغة ذات برامج متقدمة في التّلقين  4
    لغة فعالة وجاذبة  5
    لغة مقبولة في المحيط استعماالً   6
7  لغة االعتزاز الوطني    
    لغة االستعمال العام في المحيط  8
    النّشيد الوطنيلغة   9

    لغة الرموز الوطنية والتّاريخية  10
    المجموع=  11

  اللغة العربية واالستعمال الدولي 13صنّافة رقم= 
العالمة واحد   موضوعات ذات العالقة بالمحيط الدولي  الرقم

)1/0(  

1  لغة الطيران المدني    
    لغة العمل لدى المنظّمات العالمية غير األممية  2
    لغة األحالف العسكرية  3
    لغة األسواق واالتّحادات المشتركة   4
    لغة البرامج التّعليمية العالمية  5
    لغة يطلب ودها من األجانب  6
7  لغة اختراق دولي    
    لغة شبكة المعلومات  8
    لغة اإلشهار للماركات العالمية  9

    لغة المختصرات واإلشارات العالمية  10
    المجموع=  11
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  عالمية اللغة بحسب موقعها العالمي 14صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    من ساكنة العالم في عدد مستخدميها % 40يفوق العدد   1
    األوائل من اللغات في االستعمال ةرتبتها في العشر  2
    ا في الشّابكةاألوائل في وجوده ةرتبتها في العشر  3
    2+ الكبار1رتبتها العالمية ضمن قطبين: الكبار  4
    لغات المنظّمات الدولية  5
    اليونسكو  6
    األلكسو  7
    األسيسكو  8
عالميتها بحسب انتشارها في العالم في الرتبـة العشـرة     9

  األوائل
  

    رتبتها في العشر األوائل من أقدم اللغات  10
    المجموع=  11

  العربية عند غير أهلها 15افة رقم= صنّ
  )1/0العالمة واحد (  موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم

    مقامها في شرق آسيا  1
    مقامها في األمريكيتين  2
    اپمقامها في أور  3
    درجة تداولها في آسيا  4
    درجة تداولها في الغرب  5
    القيمة العلمية لشهاداتها في الدول األجنبية  6
    امتداد في المؤسسات األجنبية  7
   مقامها الرمزي عن األجانب  8
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    مقامها العلمي عند غير أهلها  9
    تنافس للرتب األولى خارج مواطنها  10
    المجموع=  11

  مقام العربية عند أصحابها 16صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    رتبتها في الهوية الوطنيةدرجة   1
    درجة االهتمام بها كلغة تراث وعلم  2
    درجة حماية خطّها    3
    درجة حمايتها بالقوانين    4
    درجة ربطها باالقتصاد  5
    درجة ربطها بالتّخطيط في مشاريع الحكومات  6
    درجة التّخطيط للسياسة اللغوية  7
8  ياسة التّربويةدرجة التّخطيط للس    
    درجة التّنافس اللغوي مع األجنبيات  9

    درجة حمايتها بالقوانين ضد التّهجين  10
    المجموع=   11

  انقراض اللغات 17صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    وجود األمراض المعدية  1
    وجود الحروب  2
    التّهجير  3
    اعية التّحقيريةالمؤثّرات االجتم  4
5  القسري الضم    
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    تفضيل األجنبية عن الوطنية  6
    سوء تدريسها  7
8  ة تجاه اللغة األموابط اللغويانعدام الر    
    الكوارث الطّبيعية   9

    االنصهار في اللغات األجنبية  10
    المجموع=  11

  انقراض العربية 18صنّافة رقم= 
ــد    عالقة بالعنوانموضوعات ذات ال  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    عدم تدريسها   1
    عدم استعمالها في مختلف مستوياتها    2
    عدم توريثها شفاهياً لألبناء   3
    وضعها في متحف التّاريخ ومحافل التّراث واألمجاد  4
    عزلها عن كّل وسائل التّقانات   5
    ) ناطق100000عدم استعمالها ألقّل من مئة ألف (  6
    عزلها عن خطّها الذي عرِفت به أول مرة  7
    إبعادها عن االحتكاكات اللغوية العاملة على التّأثير  8
القبول الطّوعي باألخطاء اللغوية، وما يلحق بهـا مـن     9

  تهاون أهلها 
  

    عدم االهتمام بها كلغة وطنية/ رسمية والسعي الستبدالها   10
    المجموع=  11

  العربية خارج مواطنها 19ة رقم= صنّاف
ــد    موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    نظرة الشّباب المهاجر للعربية  1
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    تدريسها في غير مواطنها  2
    طرائق تبليغها لألجانب   3
    مقامها مع لغة بلد المهجر  4
    درجة توظيفها في التّواصل في المهجر  5
    الجيل الثّالثمقامها بين   6
    درجة ربط الهوية اللغوية بالدين  7
8  اللغوي درجة االبتعاد والتّخلي    
9  درجات التّسامح اللغوي    

10  مقام االحترام للغة الوطن األم    
    المجموع=  11

  عوامل الجذب اللغوي 20صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العالقة بالعنوان  الرقم ــة واح العالم

)1/0(  

    وقوع الطّلب على اللغة  1
2  واألدبي والتّاريخي والعلمي كام المعرفيالر    
    تواجدها خارج مواطنها  3
    الحمولة الثقافية   4
    األهمية المعاصرة  5
    إقامة المؤسسات  6
    إنجاز البحوث األكاديمية  7
    اإلبداع المتواصل  8
    انتشارها في الشّابكة  9

    جابة للتّقانات المعاصرةسرعة االست  10
    المجموع=  11
 



]<íÇ�×Öflê¹^ÃÖ]<^ãÚçè<»<íflée†ÃÖ]< <
 

     
433433433433 

    

        

flê¹^ÃÖ]�^ãÚçè�»�íflée†ÃÖ]�íÇ×Ö]♥♥♥♥  

نشكر الملحقية الثّقافية بالسفارة السعودية على هذه المبادرة بإحياء  ـ الديباجـة: 
اليوم العالمي للغة العربية في يومها العالمي، والمملكة العربية السعودية مسـؤولة  
كرسي الثّقافة العربية في هيأة اليونسكو. مبادرة كريمة تستحقّ التّنويه، ونشكر كّل 

سفير المملكة، والملحق الثّقافي، وطـاقم   سعادة حفل العلمي منالذين هيؤوا هذا الم
السفارة، ورئيس جامعة الجزائر الثّانية، والمحاضرين الذين سـوف يغنـون هـذه    

يقدمون من أفكار، كما نشكر أولئك الذين سوف يشنّفون أذاننـا بشـعر   النّدوة بما 
نقاشـهم. ونهنـئ   م وموننا بأفكارهالذّين سيدع نشكر كّل الحضوريناسب المقام. و

  أنفسنا على هذه الشّراكة الثّالثية التي نأمل أن تتواصل على صعد أخرى.  
ة أحسأنّني في يوم جديـد  إخواني باسم زمالئي في المجلس األعلى للّغة العربي 

ة اللّغة العربية في يومها، وهو عنوان هذه الكلمة، ورمزيـة لغـة   رمزي حملييوم 
 ةورمزية الحضور من محاضـرين وسـدن   ،والحضارة اإلنسانيةالتّراث واإلبداع 

في هذا المحفل الذي يشّده رمـز   اًفأجدني سعيد ،العربية الذين هبوا لحضور النّدوة
  العربية وتحدي الرقمنة.

 أجد نفسي عاجزاً للحديث عن القيمة الفعلية للعربية في عيدها العالميإخواني، 
) مليون من ساكنة العـالم، ولغـة   800زية لمليار وثماني مئة (القيمة الرمبدءاً من 

) مليون لغة فطـرة، ولغـة   500، ولغة خمسمئة (ةعالمي) دولة 60رسمية لستين (
قُدمى قديمة لحضارة إنسانية تضرب في أعماق التّاريخ، لغة ماتت مثيالتها وتشتّت 

ال تنقـرض. لغـة عجيبـة     ديناصوريةً ، وبقيت العربيةُرذَم رذَشَها شجرات بعض
عة لآلفاق، ولخدمة السـالم  امتدادها وفكرها وحمولتها اإلنسانية، والموسمحفوظة ب

  نمية المستديمة. فما هو العقار غير الطّبيعي الـذي جعلهـا قديمـة معاصـرة    والتّ
                                                           

ـ ♥  19التي أقامتها الملحقية الثّقافية بالسفارة السعودية. فنـدق...... بتـاريخ   أعدت الكلمة للنّدوة ـ
  .  2019ديسمبر 
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وقوامها في ازدياد، واستعمالها في انتشار، وتنال مواقع في الشّابكة مسـة لغـة   ناف
وتشير الدراسات المستقبلية بـأن العربيـة   ، المعاصرة Lingua-Francaالفرنكة 

ستكون إحدى القطبيات اللّغوية التي يل، وستكون لها منافع طلب ودها من كّل الدو
  مها وتعليمها.اقتصادية كبيرة من اإلقبال على تعلّ

الماضي، وال نبكي الحاضر فـي  ال نتحدث عن في يومها العالمي: ـ العربية 
يوم االحتفاء، بل علينا أن نقول الحقيقة التي قد ال يعلمها الجميـع، وهـي حقيقـة    

عليهـا النّقـد   يكثر لكن وفرح، تعيش االزدياد الم علمية عندما ترى هذه اللغة التي
ئـك  رمى ببعض النّعوت المسيئة أو الداعية لليأس، فيشدك الـذّهول بأول وتُ ،والنّبش

ـ الوضع يبلذلك ف، واًفارغوال يرونه للعربية  غويالكأس الل الذين ينظرون إلى ث ع
مـس  فـي تلّ تُنجز ومشاريع ، تخوضهاومهارات على االطمئنان ألسباب معاصرة 

ة/ االسـمي طاقـات  مجـاالت النّ تراها اليوم تـدخل  لغة . الحلول وتدارك األضرار
domains names  الذّمنكاء الصالتي تستعمل كّل خطوط ناعي ،اللّغات الرة سمي

ة. )31( واحد وثالثون وعددها ؛ةالعالميوتسمع أخباراً سارة عنها فـي   لغة رسمي
ـ وكـّل أور  ايوألمان ا، حيث يزداد استعمالها وتدريسها في فرنسا وبريطانياپأور ا پ

 كـلّ  الكتلة البشرية فيلى مع تلك من اللّغات األجنبية األو آسيا تعدوفي  الشّرقية.
ن ، وتتعجب من ذلك االهتمام الكبير مين وماليزيا وإندونيسياالهند والص: ساكنة من

علـى  ، ويعملـون  لوماسية واألمنية بهذه اللّغةپيجارية والدربوية والتّالمؤشّرات التّ
ين فهـم تعـاليم الـد   ول ،ول العربيـة عامل مع الـد دراستها لوضع استراتيجيات التّ

الذي يزداد الد واخلون فيه يومياً اإلسالمية من كبـار علمـاء    ،ناعمة ةبقووبخاص
 بدأ يدخلها العرب بلغتهم وبنمط ثقافتهم ا العجوزپيء المطمئن أن أورالغرب، والشّ

لوك اللفأصبح لها الكثير من تغيير أنماط السـة ضـمن     غويفي اسـتعمال العربي
ة وبخاصة لما أصبحت لها مكانة بين اللّغات العلمية والعالمي ،ةيپالمجموعات األور

تضاف لها القيمـة  ، وق يومياًنجازات تتحقّإولية. هي نجاحات وفي المؤسسات الدو
ة معنويللعربية قيمة بالفعل  مان.الز التّربوية والتّاريخية كما ثبت في ما مضى من
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هـو  . ةالصدارة بين اللغات الرسميب من ما يقرتتحقّق ضمن تصنيف اللغات، فلها 
ة الشّأن اللّغوية وللعرب ضمن استراتيجيبـات  متطلّوفـي  ، مكسب ورصيد للعربي

وهذا ما أهلها تنال التّقدير العالمي كلغة رسمية  والموقع الحضاري للعرب. السوق
واعتراف بالقيمـة  هو تقدير دولي ) 21(لألمم المتّحدة ووكاالتها الواحدة والعشرين 

ق واالزدهار ات للتألّالحضارية للغة القرآن لما لها من مواصفات وذخيرة واستعداد
لْوالعة. ومع كّل ما يميكبير لثباتقال من كالم م ـة   نافح نقول: إنّنا أمام تحدالعربي

ة مرشّحة للموت أو هر اللغات ففي دائرة العولمة التي تأتي على دحاء؟ لبقلل العربي
تلكم أسئلة أجابت عنها معطيات الراهن أن اللغة التي لها مـا لهـا مـن الزمـان     

ال يمكن  ،وتناقلها بين األجيال، وصمودها عبر الزمانوالحمولة والمكانز والتّراث 
. ومع ذلك خذوا حذركم، بالتماس أسـباب  ىأن يحصل فيها ما حصل للغات األخر

، فهـي  نجز في الوطن العربـي المشاريع التي تُالنّهوض اللغوي وتدعيم مسارات 
ة بخير.  مالعربي بشّرة بالتّفاؤل، أبشروا بأن  

 لقد: ـ المجلس األعلى للغة العربية ودوره في العمل على النّهوض بالعربية
ر المجلس األعلى للّغة العربية خريطة طريق هذه السنّة تحت شـعار (تحـدي   سطّ

الدراسية تحت هـذا الشّـعار، وعـالج    ه اموأيه وندواته تقياتالرقمنة) وأنجز كّل مل
اللّسانيات منجزات في + تاع المنصضو+ ةالمكتبات الرقميبمواضيع ذات العالقة 

إضافة إلى تسطير برنـامج    ...+ التّرجمة بريد اللغاتةاللّغوي أللعاب+ االحاسوبية
 )15على أكثر مـن خمسـة عشـر (   ذات الشّعار اليوم العالمي للغة العربية تحت 

 على مستوى جمع المادة اللّغويـة ت تمواألمور  )شهر اللّغة العربية(بميسم  موقعاً
  .نة القادمةها إلى بداية السل بعضوتأج ،قاءاتاللّ دت بعضجستو

المجلس جسده يعلينا، و ذا االحتفاء أصبح واجباًإن ه حضرات السيدات والسادة؛
، فـال نكتفـي   ةبصورة استثنائي وهذه السنة يجرى 2012ة منذ سنة عاديبصورة 

 باالحتفاء، بقدر ما يقع التّركيز على تحقيق أهداف لغة الضاد فـي الحيـاة العامـة   
ةونحن نبحث في حلول المضايقات الدة والخارجيوكـان  لقضايا ظلّت عالقة اخلي .
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وحلـوالً لمـن    ،التي قدمنا فيها وجهات نظريات المعاصرة حدبكّل التّعملياً وعينا 
ازدهار اللّغة بشّونُ .ركاء االجتماعيينمختلف الشّأشركنا األمر و مهيهم ر أنفسنا بأن

، ومـع ذلـك   الكثير من القضـايا بحلحلة من كفيل تظهر والز هثمارالعربية بدأت 
ياتالتّكّل ب علينا العمل لرفع يتوجبر  والمضايقات حدـ  بالص ة واالجتهـاد والعلمي

حتى والفعالي ،تجاوز المخاطر، ونتغلّنة والوعي الحضاريعاب.ب على الص  
إن المضايقات التّقنية موجودة في كّل اللغات، وليسـت  ـ العربية والمضايقات: 

حـدث  وما هو من النّقيصة سوء تخطيط مشاريع النّهوض، ويمكـن أن تُ عورات، 
الديمقراطية اللّغوية التّأخير، أو الحجر على العربية، واحتكار القرارات كي ال تنال 

يعيش القهقرى دون الخـروج مـن التّقليدانيـة     ع الثّقافيطبوتبقى أمور التّمكانها، 
ية وإن العرب ة.ر للعربية التي تتنكّغويعدالة اللالقائم على الالوالريع اللغوي  ،القاتلة
 ثلـو يحـارب التّ  ؛ل فيها المدرسة بقـوة إعـالم  فعتُ ؛قوة ناعمةتحتاج إلى اليوم 

ولن يكـون إالّ بتخطـيط    ،من الهيمنات المقرفة عنوةر ويعمل على التّحر ،غويالل
ة والنّ ،صارم لغويلسنا في موقف العداء الل جاعة.وتصحبه الفاعليأو إشعال  غوي

ريد إعادة األمور إلى نصابها، واألخذ بالمنفعة العمومية في نبقدر ما  ؛حرب اللّغات
إلـى  ، فنـدعو  دت المصلحة العامة فتم شرع اهللاجِفحيث و ،تراتب اللّغات األجنبية

ة فرنكعربيةي/ Lingua-Franca هتأخذ مامـ  ت عـاش  تُل اآلن وها بين لغـة تتمثّ
 الدستور والمشترك القانونيتمثيل في ذات الوقت ، وبصفتها لغة االمتياز والفرص

. ة التي تهز االنسجام الجمعـي الخروج من االلتباسات القانونيهي التي تعمل على و
إلـى  المسـألة اللغويـة    للنّخبة في إبداع األفكـار وال تتحـو  عند اوتبقى المسألة 
بديل لنـا وهـي   ال  ذيال ط لموقع الفصلخطّهذا ما يجعلنا نُو. فلينتطّانطباعات الم

ن علينا جمع الجهـود فـي التّـراث    ولهذا يتعي. هي العربية الفصحى، لغة النّد للنّد
 اًع الكبرى، وتعزيز مكانتهـا سياسـي  ومواصلة البحث في المشاريته المدون ورقمن

اًوتدريسي اً وإعالمياًوإشهاريبيل الذي يؤ، وهذا هو السي بنا إلى مجتمع المعرفـة  د
 شـرى. تُوباع تُ الدولية تكون في السوقالعربية عملية علمية ح فيه اللّغة صبالذي تُ
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وكذلك ال بد من تأكيد قضية مهمة، وهي قوة اللغة أو انتشارها ال يحصل إالّ بقـوة  
وإن  وذلك ما يحدد القوة السياسـة.  ؛مكانهم في الخريطة العالميةبتحديد أصحابها و

تقـدم  جاهزية العربية للعيش في عالم جديد، وجيب عن ندوتنا هذه نروم منها أن تُ
أ به األبحاث النّاألعمال التي تتنبين لغات فيع بزيهة من مستقبل واعد ولموقعها الر

هـوض  تخطيط النّوإلى لى أبحاث لسانية وفي المعلوميات، إالعالم العمالقة، نحتاج 
الث في ة على اآلماد الثّغويوهو تخطيط االستراتيجية الل واألفقي؛ العمودي غويالل

، فال بد مـن  وتفعيل االستمرار والعمل على االنتشار نمجال معالجة الوضع الراه
ـ وال بـد مـن      استنهاض شامل للبقاء واالنتشار ـ    أيِالنّ راعات بهـا عـن الص

ةاإليديولوجي، ال غير.ته الذي يراهن على بقاء لغته لمصلح وتأثيرات األجنبي  
 ها الجمع الكريم، إنة أس التّوحيدأيـة ال  ، وبـدون  العربييحصـل لنـا   العربي

  اح على لغـات العلـم  االنفتوال يكون  وما من أمة تقدمت بغير لغاتها،، االنطالق
مال ال يسـتغنى  رأسمال دون استيعاب اللغات الوطنية في سن مبكّرة. إن العربية 

مـن  فلى هـي مسـتوى   اللّغة الس، وحتى ظام العاموالمساس بها مساس بالنّ ،عنه
وبـين   ،أن تكون حيث يجب أن تكـون  وال بد ،مقاماتها، لها اللّغة العليامستويات 
ة اللّغـة األم  قاس هذا على اللّغات الالتينيقطع، وال ينتفاهم واضح غير مالمستويين 

تعميم استعمال العربية ضرورة تفرضـها آليـات    فإن ولهذا .التي تالشت الجامعة
فنلندا وكوريـا   :ل صغيرة مثلس دوعقل أن تدريهل فالعصر والحداثة والمجتمع، 

ة، ألم تقم العبرية وتحيـا  س إسرائيل ذلك بالعبريكما تدر ،العلوم بلغتهايتنام... ڤالو
 أن تضطلع بالعلوم وتعجز عن ذلـك العربيـة   للعبرية بفضل العربية؟ فكيف يمكن

ة.  رغم كونها من نفس الفصيلة اللّغوي  
يوم له امتداد فـي أعمـاق    ،يوم استثنائيهذا االحتفاء في إنّنا في  ـ الخاتمة:

دارت اللّغة الصامدة المنتصرة رغـم مـا    يوم ،اللّغة العربية العالمي يوم ،التّاريخ
ها في العـيش  د دورها يؤكّها ومناعتَد قوتَيؤكّ يومهذا  والتّنقيص.الفرح أيام حولها 

  المـداد مـن أجلـه    عيدنا إلى ما سـالَ ي يوم ضمن مستجدات التّقانات المعاصرة.
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 اًز يوميكتابات تتعزوخصوصيات العربية.  ماتإلبراز مقو ؛الكتاباتحوله رت وكثُ
ـة.  بإنجازات الشّباب المحامية بعلم وصدق وباحترافيشـباب يحمـل    عن العربي

ون يستعملون العربية إعالمي !بهم من شباب معنَْأهوض باللّغة الجامعة. فَمشاريع النّ
أساليب لم تكن في عهودها، وكان لها موقـع  عرفت العربية هم ، وعن طريقبامتياز

حنَْأفَ ،ن وأحسنسعـة فـي آدابهـا    باحثون يستنه !بهم من إعالميين مضون العربي
وفي مختلـف   ،وعلومها، ويعملون على شيوع استعمالها في الحياة العامة والخاصة

 !بهم من باحثين معنَْأفَ ،لمن يصنع القرار اًوإبداع اًمون أفكاريقدباحثون   المجاالت
 !أيها الحضور أجمعين وأنْعم بكم
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