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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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نحو عدالة لغوية:
من أجل رفع احَلْيف السياسي عن اللغة العربية في بالد العرب

حممد املختار ال�شنقيطي

جامعة حَمد بن خليفة قطر

m.shinqiti@gmail.com

ملخ�ص

يتن���اول هذا البح���ث حمنة اللغة العربية يف بالد الع���رب باعتبارها ق�ضية �ضيا�ضي���ة، و�ضراع هوية �ضمن عالقات قوة 

وهيمن���ة، ال باعتباره���ا اإ�ضكالي���ة لغوية. حيث اأدت لغة الق���وة اإىل ا�ضتقواء اللغ���ات الغربية على اللغ���ة العربية يف اأر�ضها. 

وي�ضتله���م البح���ث اأفكار عدد من علماء العرب االأقدمن ب�ضاأن العالقة ب���ن اللغة والقوة ال�ضيا�ضية، وب�ضاأن تزاحم اللغات، 

كما ي�ضتلهم عددا من مفاهيم علم اللغة االجتماعي املعا�ضر، ليبننِّ اأثر االزدواجية اللغوية على اللُّحمة االجتماعية والهوية 

وال���والء، داعيا اإىل الت�ضدي ملنطق القوة املفرو�ض على البالد العربية عرب اقتحام اللغات الغربية لف�ضائها الثقايف، واإىل 

التفهم واالإن�ضاف يف التعامل مع لغات االأقليات غري العربية يف الدول العربية. 

الكلمات املفاتيح: العدالة اللغوية، البيئة اللغوية، التخطيط اللغوي، حقوق اللغات، االأخالق اللغوية، التلوث اللغوي، 

احلروب اللغوية.
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Towards a Linguistic Justice:
Removing Political Injustice against Arabic in the Arab Lands

Mohamed El-Moctar El-Shinqiti
Hamad Bin Khalifa University

m.shinqiti@gmail.com

Abstract:
This article tackles the ordeal of Arabic language in the Arab lands, not as a linguistic 

challenge, but as a clash for power that led to the domination of Western language at 
the expense of Arabic.  Inspired by the theories of classical Arab thinkers on language 
and power relations, and by modern theories of sociolinguistics, the article explains the 
impact of bilingualism on identity and loyalty, and pleas for facing the forceful intrusion 
of Western languages in the Arab cultural space, and to more inclusiveness and fairness 
towards the minority languages in the Arab world.

Key terms: linguistic justice, ecology of language, language planning, linguistic 
rights, linguistic ethics, linguistic pollution, linguistic wars. 
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»واللغتان اإذا اْلتقَتا يف الل�ضان الواحد اأدخلْت

ْيم على �ضاحبتها.« كل واحدة منهما ال�ضَّ

اجلاحظ، البيان والتبيني

 

»اإن اللغة ي�ضقط اأكرثها ويبُطل ب�ضقوط دولة

اأهلها، ودخوِل غريهم عليهم يف م�ضاكنهم.«

ابن حزم، الإحكام

را  » اإذا تقدمْت يف الل�ضان َمَلكة الُعْجمة �ضار مق�ضنِّ

يف اللغة العربية.«

ابن خلدون، املقدمة

من املالحظات الثمينة التي تركها لنا الكاتب الكبري 

عمرو بن بحر اجلاحظ )163-255ه�/ 780-869م( 

عن العالقة بن اللغ���ات، وتزاحمها على الل�ضان الواحد، 

قوُل���ه: »واللغتان اإذا اْلتقَتا يف الل����ضان الواحد اأدخلْت كل 

، ويف هذا البحث 
(((

ْيم على �ضاحبتها.« واحدة منهما ال�ضَّ

ع مفهوم »ال�ضيم اللغوي«، الذي الحظه اجلاحظ على  نو�ضنِّ

ل�ضان الفرد، وننقل���ه اإىل ال�ضياق االجتماعي وال�ضيا�ضي. 

اإذ يتن���اول البح���ث حمنة اللغ���ة العربية يف ب���الد العرب 

اليوم، باعتبارها ق�ضية �ضيا�ضية، وعالقة قوة وهيمنة. 

وي�ضعى البحث اإىل تق���دمي ب�ضاط نظري لهذه املحنة 

اللغوي���ة، ُماداًل باأن انح�ضار اللغ���ة العربية اأمام اللغات 

الغربي���ة اليوم –خ�ضو�ضا يف اجلزي���رة العربية واملغرب 

العرب���ي- لي�ض �ضوى ع���َر�ض ملر�ض اأعمق يتعل���ق بالهوية 

تت����ضل  اأك���رب  بنيوي���ة  الإ�ضكاالت  وانع���كا�ٍض  واالنتم���اء، 

بال�ضرعي���ة ال�ضيا�ضي���ة، واحلق���وق الفردي���ة واجلماعية، 

ومكانة االأمة العربية على امل�ضرح الدويل. فم�ضكلة العرب 

اليوم لي�ضت يف ق���وة اللغة، فاللغة العربية من اأقوى لغات 

الدني���ا واأبقاها، واإمن���ا يف لغة القوة ال�ضائ���دة يف تعاطي 

)1)  عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 1 )بريوت: دار ومكتبة الهالل، 
1423هـ)، ص 293.

الغرب مع العرب يف حروبه اللغوية، ثم يف �ضعف العزائم 

ال�ضيا�ضي���ة، وق����ضور الب�ضائ���ر الثقافي���ة ل���دى وا�ضعي 

ال�ضي���ا�ضات اللغوي���ة يف الب���الد العربي���ة.  فق�ضية الهوية 

اللغوي���ة –مثل غريها م���ن الهويات- تخ����ضع ملقت�ضيات 

التف���او�ض االجتماع���ي، وتتاأث���ر مبيزان ال����ضراع املحلي 

(((

والدويل.

ويدخ���ل م���و�ضوع ه���ذا البح���ث �ضم���ن عل���م اللغ���ة 

االجتماعي املعا�ضر املخت�ض ب���»درا�ضة اللغة يف عالقتها 

 ف�ضمن هذا العل���م، تعترب ق�ضيتا التزاحم 
(((

باملجتم���ع.«

ب���ن اللغات والعدال���ة اللغوية من اأه���م الق�ضايا، بعد اأن 

�ضادت االزدواجية اللغوية الكثري من املجتمعات، واأ�ضبح 

دور ال�ضلط���ة ال�ضيا�ضي���ة مركزي���ا يف ال�ضي���ا�ضات اللغوية 

و�ضياغ���ة الهويات. وما نق�ضده بال�ضي���ا�ضات اللغوية هنا 

هو االإجراءات القانونية واملوؤ�ض�ضية التي تتخذها ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية يف م���ال تعميم اللغات، والتدخل يف التزاحم 

الطبيعي بينها يف الف�ضاء االجتماعي، واالختيارات التي 

تتبناه���ا ال�ضلطة، خدمة مل�ضالح متمعها، وحفاظا على 

راأ�ضماله الثقايف، وعلى الرتابط بن اأجياله. 

العربية وال�سيم ال�سيا�سي

لق���د تب���نَّ اأن اأي لغ���ة اإذا فق���دت قوته���ا الواقعي���ة 

الوظيفي���ة، ومل يب���ق له���ا �ضوى قوتها الثقافي���ة الرمزية؛ 

ف���اإن من ال�ضه���ل عليه���ا اأن تفقد االأر�ضي���ة ل�ضالح لغات 

اأخرى، اإال اإذا تدخلت ال�ضلطة العامة بلغة القوة القانونية 

وال�ضيا�ضي���ة حلماية تل���ك اللغة، و�ضم���ان بقائها يف قلب 

احلي���اة االجتماعي���ة املتحرك���ة. وفق���دان اللغ���ة العربية 

الأر�ضي���ة احلي���اة املتحركة ه���و ما يخ�ضاه الغي���ورون من 

علماء اللغة العرب اليوم، من اأمثال عبد ال�ضالم امل�ضدي 

وعبد الق���ادر الفا�ضي الفهري، فقد ذهب امل�ضدي اإىل اأن 

(2( Julie Byrd Clark, Multilingualism, Citizenship and Identity: 
Voices of Youth and Symbolic Investments in an Urban Global-
ized World (London: Continuum International, 2010(, p. 30.

عامل  )القاهرة:  عياد  حممود  ترجمة  الجتماعي،  اللغة  علم  هد�ضون،  د.   (3(
الكتب، 1990) ، ص 12.



92
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

»لغ���ة ال�ضاد قد ع���ا�ضت األوانا من ال�ضي���م طيلة احلقبة 

اال�ضتعماري���ة،« واأن دول���ة اال�ضتقالل مل ترف���ع عنها هذا 

 
(((

ال�ضيم »اللهم اإال يف اإجراءات �ضكلية دون اجلواهر.«

والح���ظ امل����ضدي اأن تراج���ع اللغ���ة العربي���ة ل�ضالح 

اللغات االأوروبية –خ����ضو�ضا االإنكليزية والفرن�ضية- قد 

 
(((

ي���وؤدي اإىل »انحجابها التدريجي م���ن مال التداول،«

 ال قوة لها �ضوى �ضلطانها 
(((

وحتولها مرد »لغة �ضعائرية«

 الذي 
(((

الرمزي. وح���ّذر امل�ضدي من »االنتح���ار اللغوي«

يتج���ه اإلي���ه العرب الي���وم، واأنذر م���ن »اأننا عل���ى م�ضافة 

 ب�ضبب »ال�ضمري 
(((

قريب���ة من فاجعة ح�ضارية قا�ضمة،« 

 الذي نحمله بن جنباتنا اليوم. 
(((

احل�ضاري املتثائب«

ومل يغف���ل امل�ضدي عن البعد ال�ضيا�ضي يف حمنة اللغة 

 
(((

العربي���ة؛ فالح���ظ اأن »اللغة م���ن �ضميم ال�ضي���ا�ضة،«

واأن »اللغ���ة حم���ور جوه���ري يف ال�ضراع���ات ال�ضيا�ضي���ة 

 كما نب���ه اإىل حمورية الق���رار ال�ضيا�ضي يف 
(((

الك���ربى.«

حتدي���د م�ضائر اللغات، فكتب: »اإن اللغة ظاهرة طبيعية 

واجتماعية يف اآن واحد، فهي تتولد وحتيا فتنمو، واالإن�ضان 

–فردا وجماعة- يتدخل يف مريات اأو�ضاعها؛ فيزكيها 
ويف����ضح له���ا املجال لكي تزده���ر وتبق���ى، اأو يزهد فيها، 

ويع���ر�ض عنها؛ فيدف���ع بها نحو الت���ال�ضي واالندثار. وما 

اإرادة االإن����ضان اإال �ضلط���ة القرار الذي ه���و �ضيا�ضي اأو ال 

 و»ق���د ت����ضل االإرادة الب�ضري���ة يف توجيهه���ا 
(((

يك���ون.«

للظاه���رة اللغوي���ة اإىل ح���د اإبادتها وه���ي يف اأوج تاألقها، 

((1(

اأو اإحيائها وهي على عتبة مدافن التاريخ.«

الهوية العربية والأمن اللغوي: درا�شة وتوثيق، ط 1  ي،  عبد ال�ضالم امل�ضدنِّ  (1(
)بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات، 2014)، ص 29.

املرجع نف�ضه، �ض 387.  (2(

املرجع نف�ضه، �ض 390.  (3(
املرجع نف�ضه، �ض 11.  (4(
املرجع نف�ضه، �ض 17.  (5(

املرجع نف�ضه، �ض 401.  (6(

املرجع نف�ضه، �ض 391.  (7(

املرجع نف�ضه، �ض 395.  (8(

املرجع نف�ضه، �ض 403.  (9(

املرجع نف�ضه، �ض 397.  (10(

ه اإىل اأن احلي���ف اللغوي امل�ضلَّط  اأم���ا الفهري فق���د نبَّ

عل���ى اللغة العربية يف بالد الع���رب غطاء حليٍف �ضيا�ضي 

واقت����ضادي واجتماع���ي اأعم���ق. فاالختي���ارات اللغوي���ة 

املجحفة باللغ���ة العربية يف بع�ض ال���دول العربية »تخدم 

م�ضلحة نظام مع���نَّ غالبا ما َتِغيب فيه عالقات التعاقد 

ب���ن احلاكم واملحكوم، وقد يكون اأ�ضا�ض تلك االختيارات 

اللغوي���ة اقت�ضاديا، اإذ تتحكم فيه م�ضلحة فئة اجتماعية 

مهيمنة، ت�ضتفيد من و�ضعها ودورها اللغوي واالقت�ضادي 

الحت���كار ال���رثوة واالمتي���ازات املادية والرمزي���ة، وذلك 

عل���ى ح����ضاب عموم ال�ضع���ب، و�ضد العدال���ة االجتماعية 

 وبذل���ك تع���اين الغالبي���ة ذات التكوي���ن 
((((

واللغوي���ة.« 

التعليم���ي بالل����ضان العربي م���ن »َحْجٍر لغ���وي« و»ِحرمان 

« ه���و الوجه االآخ���ر للظلم االجتماع���ي وال�ضيا�ضي،  لغ���ويٍّ

بع���د اأن حتولت اللغة االأجنبية و�ضيلة »لالرتقاء يف ال�ضلَّم 

((((

االجتماعي.«

وبينم���ا يج���د الفهري احلي���ف اللغوي و�ضيل���ة للظلم 

االجتماعي، فاإن هد�ضون مييل اإىل العك�ض، فريى احليف 

االجتماع���ي �ضبي���ال اإىل احليف اللغ���وي. ويف ذلك يقول 

هد�ضون: »ميكننا اأن ن���رى الالم�ضاواة اللغوية باعتبارها 

نتيج���ة الالم����ضاواة االجتماعية، ذل���ك اأن اللغة من اأهم 

العوام���ل التي ت�ضاعد على ا�ضتم���رار التفاوت االجتماعي 

 ويبدو لنا االأمر اأقرب اإىل العالقة 
((((

من جيل اإىل اآخر.«

اجلدلية، فكلٌّ من مَنطْي احليف �ضبٌب لالآخر ونتيجة له، 

خ  االآخر ويحول دون رفعه، يف دائرة مغلقة  وكالهما ير�ضنِّ

من غياب العدالة االجتماعية اللغوية. 

 
ْ
وق���د ا�ضتعم���ل كل م���ن امل����ضدي والفه���ري مفهوم���ي

 تعب���ريا عن 
((((

»التل���وث اللغ���وي« و»احل���روب اللغوي���ة«

احليف ال�ضيا�ضي امل�ضلَّط على اللغة العربية يف بالد العرب 

واالقت�ضاد:  ال�ضيا�ضة  بن  والتعلم  الهوية  »لغة  الفهري،  الفا�ضي  القادر  عبد   (11(
والثقافية،  الفكرية  للدرا�شات  تبني  وتعددي،« ملة  تنوعي  منوذج متا�ضكي 

املجلد 1، العدد 1 )�ضيف 2012)، ص 41. 

املرجع نف�ضه، �ض 44.  (12(
هد�ضون، �ض 299.  (13(

انظر: امل�ضدي، �ض 21، 388، 390، 391. والفهري، �ض 44.  (14(
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الي���وم. وكال املفهومن جت�ضيد لظاهرة اأكرب هي ما دعاه 

 ال�ضاعية نحو »الت�ضلل 
(((

امل�ضدي»حرب االخرتاق الثقايف«

ي اإىل ال�ضيطرة على  اإىل كوام���ن الذات الفردي���ة، امل���وؤدنِّ

 وقد حدد امل�ضدي غاية تلك 
(((

مناف���ذ الذات اجلماعية.«

احل���رب الثقافية واأدواتها بقوله: »اأم���ا املْرَمى فهو ن�ْضُف 

(((

مقومات الذات، واأما املطية فهي تقوي�ض اللغة.«

واملالَح���ظ اأن م���ا كان ا�ضتالب���ا لغوي���ا �ضائعا يف دول 

املغ���رب العرب���ي -ذات التاريخ اال�ضتعم���اري الفرن�ضي- 

انتق���ل يف االأع���وام االأخ���رية اإىل قلب اجلزي���رة العربية، 

حي���ث ت���كاد اللغ���ة االإنكليزي���ة تزي���ح اللغ���ة العربية عن 

م�ضرح احلياة، ب�ضبب �ضوء التخطيط الثقايف والع�ضوائية 

الرتبوية، واخرتاق ال�ضي���ا�ضات الرتبوية من بع�ض القوى 

الدولية املتنفذة يف منطقة اخلليج.

يف  توج���د  الت���ي  املع���ا�ضرة  ال���دول  اجته���ت  وق���د 

متمعاته���ا اأكرُث م���ن لغة اإىل البحث ع���ن �ضيغ للتعاي�ض 

ب���ن اللغ���ات املختلفة، تفاوت���ت بن م����ضارات اأربعة هي: 

امل�ضاواة القانونية والفعلية الكاملة بن اللغات يف الف�ضاء 

الع���ام، وامل����ضاواة القانونية دون الفعلي���ة، والرتجيح بن 

اللغ���ات، وال�ضع���ي اإىل احتكار الف�ضاء الع���ام للغٍة واحدة 

دون غريه���ا. وكان اخل���وف عل���ى اللغ���ة االأّم حافزا قويا 

لل�ضيا�ضات اللغوية التي تبنتها هذه الدول. 

لغة دينية ودنيوية

ل الهويات  من النظري���ات املع���ا�ضرة املهمة يف ت����ضكُّ

لة التي �ضاغها ع���امِل ال�ضيا�ضة  نظرية اجلماع���ات املتخيَّ

االأيرلندي بينيدكت اأندر�ضون )1936-2015( يف كتابه 

ال�ضادر به���ذا العنوان. فق���د اأبرز اأن���در�ضون دور الدول 

احلديث���ة و�ضيا�ضاتها الثقافية يف ت�ضكي���ل واإعادة ت�ضكيل 

هوي���ة �ضعبها،  واأك���د اأن ال�ضلطة ال�ضيا�ضي���ة غدْت مركز 

ت�ضكيل الهويات و�ضياغتها من خالل اإعالمها ومناهجها 

الرتبوية، وم���ن خالل ال�ضيا�ضات اللغوي���ة والثقافية التي 

امل�ضدي، �ض 394.  (1(
املرجع نف�ضه، �ض 394.  (2(

)3)   املرجع نف�ضه، �ض 393. 

تتبناه���ا. كم���ا نبه اأن���در�ضون على حموري���ة اللغة يف بناء 

الهويات، وهذا اأمر مه���م يف ال�ضياق العربي اليوم، حيث 

ال ي���زال �ضوؤال الهوية اللغوية غ���ري حم�ضوم متاما، ب�ضبب 

الفو�ضى الثقافية ال�ضائدة. 

لكن من جوانب الق�ضور يف نظرية اأندر�ضون -منظورا 

اإليه���ا يف ال�ضي���اق العرب���ي- اأنه رب���ط مي���الد القوميات 

بانف���الت ال�ضع���وب من ربقة اللغ���ات العتيق���ة، وحتويلها 

لهجاِتها املحلية لغاٍت مكتوبة، ثم تعميم اللغات اجلديدة 

عرب تكنولوجيا الن�ضر احلديثة ذات الرافعة الراأ�ضمالية. 

ُدق على التاري���خ االأوربي الذي ارتبطت  وه���ذا القول ي�ضْ

فيه القوميات بالتخلي عن اللغة الالتينية، وميالد اللغات 

ُدق على اللغة العربية التي  االأوربي���ة احلديثة، لكنه ال ي�ضْ

هي لغة قدمية وحديثة يف الوقت ذاته. 

اأما تكنولوجيا الن�ضر احلديثة التي �ضاهمت م�ضاهمة 

فعالة يف بناء الفكرة القومية بتحويلها اللهجات االأوربية 

اإىل لغات معيارية –كما الحظ اأندر�ضون-، فاإنها خدمت 

اللغ���ة العربية، لكنه���ا مل ُتن�ضئها اإن����ضاًء؛ فالعربية كانت 

لغ���ة معيارية قب���ل ابت���كار تكنولوجيا الن����ضر باأمد بعيد. 

وم���ا حدث يف ل�ضان العرب من جتديد وتعميم يف الع�ضر 

احلديث مل يكن اإن�ضاًء للغٍة جديدة، وال قطيعة مع املا�ضي 

اللغوي العربي على نحو ما حدث يف اأوربا. 

فت�ضبيه اأندر�ضون العربي���ة بالالتينية -�ضمن حديثه 

- يدل على جهله 
(((

عما دعاه »لغ���ات احلقيقة« الديني���ة

بتاريخ اللغ���ة العربية، فقد كانت العربي���ة دائما لغة دين 

ودنيا يف الوقت ذاته، بخالف الالتينية يف اأوربا الع�ضور 

الو�ضطى، وهي اأي����ضا لغة كال�ضيكية ومعا�ضرة يف الوقت 

ذات���ه، بخالف اللغات االأوربية املع���ا�ضرة، التي انف�ضلت 

ع���ن اأ�ضوله���ا الالتيني���ة واالإغريقي���ة؛ ولذلك ف���اإن اللغة 

ل اأعم���ار االأل�ضنة  ���رْت اأكرث بكثري م���ن معدَّ العربي���ة »عمنِّ

 كما الحظ امل�ضدي.
(((

الب�ضرية، ح�ضب �ضهادة التاريخ،«

(4( Benedict R. Anderson, Imagined Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 
2006(, 14.

امل�ضدي، �ض 317.  (5(
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ويبدو اأن الذين ين�ضاقون مع تهمي�ض اللغة العربية يف 

متمعاته���ا قد ا�ضتْبطنوا منظ���ور اأندر�ضون، الذي يعترب 

اللغة العربي���ة مرد لغة دينية عتيق���ة، ال متلك احليوية 

ال�ضتيعاب دْفق احلياة املعا�ضرة وحركيتها الدائبة، وهذه 

مغالطة كبرية ترجع اإىل اجلهل بتاريخ اللغة العربية بعد 

ظه���ور االإ�ضالم. �ضحي���ح اأن االإ�ضالم جع���ل العربي���ة لغة 

ديني���ة، فاأ�ضبح عل���ى كل م�ضلم –ولو غري عربي الل�ضان- 

اأن يع���رف منها احلد ال���كايف الأداء �ضعائره الدينية، على 

نحو ما �ضرحه االإمام ال�ضافعي )150-204ه� / 767-

820م( يف قول���ه: »فعل���ى كل م�ضل���م اأن يتعل���م من ل�ضان 
العرب ما بلغه جهده، حتى ي�ضهد به اأن ال اإله اإال اهلل، واأن 

حممدا عبده ور�ضوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر 

ِمر به م���ن الت�ضبيح 
ُ
فيم���ا افرت�ض عليه م���ن التكب���ري، واأ

والت�ضه���د، وغ���ري ذل���ك. وم���ا ازداد م���ن العل���م بالل�ضان 

-ال���ذي جعله اهلل ل�ضان من ختم ب���ه نبوته واأنزل به اآخر 

 
(((

كتبه- كان خريا له.«

لك���ن االإ�ضالم مل يجعل العربية لغة دينية فح�ضب، بل 

جعله���ا لغة دنيوية كذلك، ونقلها من املحلية اإىل العاملية، 

وق���د الحظ ابن تيمية يف زمان���ه اأن »الل�ضان العربي اأكرث 

انت����ضارا يف العامل من الل�ضان الرومي، والناطقون به بعد 

ل   وف�ضَّ
(((

ظه���ور االإ�ضالم اأك���رُث من الناطق���ن بغ���ريه.«

االأمر تف�ضيال يف موطن اآخر، فقال: 

»وق���د كان العارف���ون باللغ���ة العربية ح���ن بعث اهلل 

حمم���دا -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإمنا يوجدون يف جزيرة 

العرب وما وااله���ا، كاأر�ض احلجاز واليمن وبع�ض ال�ضام 

والع���راق، ث���م انت����ضر ف����ضار اأك���رث ال�ضاكن���ن يف و�ضط 

املعم���ورة العربي���ة -حتى اليه���ود والن����ضارى املوجودون 

يف و�ضط االأر�ض- يتكلم���ون بالعربي���ة كم���ا يتكل���م به���ا 

اأكرث امل�ضلم���ن، بل كثري من اليهود والن����ضارى يتكلمون 

بالعربي���ة اأج���ود مما يتكل���م بها كثري م���ن امل�ضلمن. وقد 

انت����ضرت ه���ذه اللغ���ة اأك���رث مما انت����ضرت �ضائ���ر اللغات 

حت���ى اأن الكتب القدمية من كتب اأه���ل الكتاب ومن كتب 

حممد بن اإدري�ض ال�ضافعي، الر�شالة )القاهرة: مكتبة احللبي، 1940)، 47.  (1(
اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية، اجلواب ال�شحيح ملن بدل دين امل�شيح، ط 2،   (2(

ج 2 )الريا�ض: دار العا�ضمة، 1999) �ض، 102.

بْت بهذه  الف���ر�ض والهند واليون���ان والقبط وغريه���م ُعرنِّ

ف���ة بالعربية والكالم العربي  اللغة. ومعرفة الكتب امل�ضنَّ

فة  اأي����ضُر على جمه���ور النا�ض م���ن معرفة الكت���ب امل�ضنَّ

بغري العربية، ف���اإن الل�ضان الع���ربي وال�ضرياين والرومي 

والقبط���ي وغريه���ا واإن عرفه طائفة من الن���ا�ض فالذين 

يعرفون الل�ضان العربي اأك���رث ممن يعرف ل�ضانا من هذه 

(((

االأل�ضنة.«

وقد جتاوز علماء االإ�ضالم الق���ول باالأف�ضلية الدينية 

للغة العربية اإىل التدليل على اأف�ضليتها الوظيفية، مقارنًة 

مع جميع لغ���ات الدنيا، ومن هوؤالء االإمام ال�ضافعي الذي 

يوؤك���د اأن »ل�ضان الع���رب اأو�ضع االأل�ضن���ة مذهبا، واأكرثها 

 ومنهم ابن احل���داد ال�ضرق�ضطي )ت. بعد: 
(((

األفاظ���ا.«

400ه/ 1010م( ال���ذي يعت���رب اللغ���ة العربي���ة »اأف�ضح 
اللغات ل�ضان���ا، واأو�ضحها بيانا، واأقومها مناهج، واأثقفها 

اأبنيًة، واأح�ضنها بح�ضن االخت�ضار تاألُّفًا، واأكرثها بقيا�ض 

 وداف���ع عبد الرحم���ن ابن خلدون 
(((

ف���ًا.« اأفعاله���ا ت�ضرُّ

االأف�ضلي���ة  ع���ن  1332-1406م(   / )732-808ه���� 

الوظيفية للغة العربية بطريقته اخلا�ضة، فكتب: 

»اعل���ْم اأن اللغ���ة يف املتعاَرف هي عب���ارة املتكلم عن 

مق����ضوده ... وكان���ت امَلَلك���ة احلا�ضلة للع���رب من ذلك 

اأح�ضن امَلَل���كات واأو�ضَحها اإبانة عن املقا�ضد، لداللة غري 

الكلم���ات فيها على كثري م���ن املعاين. مثل احلركات التي 

تعننِّ الفاعل م���ن املفعول من املج���رور -اأعني امل�ضاف- 

ومثل احلروف التي تف�ضي باالأفعال -اأي احلركات- اإىل 

الذوات م���ن غري تكلف األفاظ اأخ���رى. ولي�ض يوجد ذلك 

اإال يف لغ���ة الع���رب. واأم���ا غريها م���ن اللغات ف���كل معنى 

اأو حال ال بد له م���ن األفاظ تخ�ضه بالداللة، ولذلك جند 

كالم العج���م من خماطباته���م اأطوَل مما تق���دره بكالم 

العرب. وهذا هو معنى قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اأوتيُت 

 
(((

جوامع الكِلم، واخُت�ضر يل الكالم اخت�ضارًا(.«

املرجع نف�ضه، ج 2، 58.   (3(
املرجع نف�ضه.  (4(

ال�شعب،  دار  موؤ�ش�شة  1)القاهرة:  ج  الأفعال  كتاب  ال�ضرق�ضطي،  احلداد  ابن   (5(
1975)، �ص 51.

 1 ج   ،2 ط  خلدون،  ابن  تاريخ  �ضمن  املقدمة،  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد   (6(
)بريوت: دار الفكر، 1988)، �ض 753.
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كم���ا انتبه ابن خلدون اإىل اأن تناقل الوحي االإ�ضالمي 

و�ضن���ة- بلغت���ه االأ�ضلي���ة العربي���ة، ه���و ال���ذي  –قراآن���ا 
حم���ى اللغة العربي���ة من االندثار ح���ن انتقلت ال�ضدارة 

ال�ضيا�ضية والع�ضكرية يف العامل االإ�ضالمي من العرب اإىل 

غريهم م���ن االأقوام االإ�ضالمية االأخ���رى. ويف ذلك يقول 

اب���ن خلدون: »ومل���ا متلَّك العجم من الديل���م وال�ضلجوقية 

َبعَده���م )اأْي بع���د الع���رب( بامل����ضرق، وزنات���ُة والربب���ُر 

باملغ���رب، و�ضار لهم امللك واال�ضتيالء على جميع املمالك 

االإ�ضالمية، ف�ضد الل����ضان العربي لذلك وكاد يذهب، لوال 

ما حفظ���ه م���ن عناية امل�ضلم���ن بالكتاب وال�ضن���ة اللذْين 

 
(((

بهما حْفظ الدين.«

وما الحظه ابن خلدون قدميا ينطبق اأي�ضا على ع�ضر 

اال�ضتعم���ار احلديث للب���الد العربية؛ فل���وال عمق ارتباط 

امل�ضلم���ن بن����ضو�ض القراآن وال�ضنة لرمب���ا اندثرت اللغة 

العربية يف عدد م���ن البلدان خالل احلقبة اال�ضتعمارية، 

وحلت حملها اللغات االأوربية. وقد انده�ض الكاتب االأملاين 

مراد هوفمان -يف زيارته للجزائر مطلع ال�ضتينات، وهي 

يومذاك حتت االحتالل الفرن�ضي- من �ضَغف اجلزائرين 

ب  وغري ع���رب- بحفظ الق���راآن الك���رمي، وتعجَّ –عرب���ًا 
ْبَي���ة اجلزائري���ن االأمازيغ  خ����ضو�ضا م���ن اأ�ضوات ال�ضنِّ

لون االآيات القراآنية باللغة  املتعالية يف كل مكان »وهم يرتنِّ

العربي���ة، التي ال يكاد يفقهها ه���وؤالء ال�ضغار، ف�ضاًل عن 

 فعناي���ة امل�ضلمن –عربًا وغرَي 
(((

اأنه���م ال يتحدثون بها.«

عرب- بن�ضو�ض الدين االإ�ضالمي هي خط الدفاع االأخري 

عن اللغة العربية، وال�ضامن لعدم اندثارها، حن تتمزق 

خطوط الدفاع ال�ضيا�ضية والع�ضكرية العربية.

لغة القوة وفناء اللغة

اأوغ�ضط����ن )354-430 م(، من����ذ  القدي�����ض  الح����ظ 

ع اللغ����ات م����ع تو�ضع  نح����و �ضت����ة ع�����ضر قرن����ا ظاه����رة ت����و�ضُّ

االإمرباطوريات، خ�ضو�ضا اإذا كانت لدى قادة االإمرباطورية 

املرجع نف�ضه، ج 1، �ض 457.  (1(
مراد ويلفريد هوفمان، مذكرات م�شلم اأملاين، ترجمة عبا�ض ر�ضدي العماري،   (2(

والن�ضر، 1993)، �ض 26. للرتجمة  االأهرام  مركز  )القاهرة:  ط ) 

�ضيا�ضات مر�ضومة لن�ضر لغتهم بن اأبناء ال�ضعوب اخلا�ضعة، 

ومل يرتك����وا االأمر للتفاعل والتزاح����م الطبيعي بن اللغات. 

ويف ه����ذا امل�ضم����ار يق����ول اأغ�ضط����ن يف مدينة ال����رب: »اإن 

املدين����ة االمرباطوري����ة ال تفر�ض عل����ى االأمم اخلا�ضعة لها 

 فامل�ضاألة 
(((

�ضلطانها فقط، بل تفر�ض عليه����ا لغتها اأي�ضا.«

لي�����ضت مرد »ول����ع املغلوب باالقتداء بالغال����ب«  -على نحو 

ما �ضوره ابن خلدون بعد القدي�����ض اأغ�ضطن بت�ضعة قرون-  

ب����ل قد يك����ون �ضي����ا�ضة قهرية م����ن الغالب جت����اه املغلوب يف 

�ضكل »اإمربيالي����ة لغوية« م����ن النوع الذي حتدث عنه روبرت 

 
(((

فيليب�ضن يف كتابه ال�ضادر بهذا العنوان.

كان اأبو حيان التوحيدي )ت 400ه� /1010م(  وابن 

حزم )384-456ه� / 994-1064م( من اأوائل املفكرين 

الع����رب الذي����ن اأدركوا العالقة بن انت�����ضار اللغات و�ضعود 

االأمم الت����ي تتحدثه����ا، وفهم����وا ال�ضلة الوثيقة ب����ن الغَلبة 

احل�ضارية وانت�����ضار اللغة، خ�����ضو�ضا يف مرحلة العنفوان 

احل�����ضاري االأوىل، فكت����ب: »كّل اأّم����ة يف مب����داأ �ضعادته����ا 

اأف�����ضُل واأجنُد واأ�ضج����ُع واأم����ُد واأ�ضخى واأج����وُد واأخطُب 

  وزاد ابن حزم االأمر تف�ضيال 
(((

ى واأ�ضدُق.«
َ
واأنط����ُق واأْراأ

وتدقيق����ا، فكتب: »اإن اللغة َي�ضُق����ط اأكرثها ويبُطل ب�ضقوط 

دولة اأهلها، ودخوِل غريهم عليهم يف م�ضاكنهم، اأو بنقلهم 

����د لغَة االأمة  ع����ن ديارهم واختالطه����م بغريهم. فاإمنا ُيقينِّ

وعلوَمه����ا واأخباَرها قوُة دولتها، ون�����ضاُط اأهلها وفراُغهم. 

واأم����ا من تِلف����ْت دولتهم وغل����ب عليهم عدوُّه����م، وا�ضتغلوا 

باخل����وف واحلاجة وال����ذل وخدم����ة اأعدائه����م، فم�ضموٌن 

منهم موُت اخلواطر. ورمبا كان ذلك �ضببا لذهاب لغتهم، 

ون�ضيان اأن�ضابهم واأخباره����م، وُبُيود علومهم. هذا موجود 

(((

بامل�ضاهدة، ومعلوم بالعقل �ضرورة.«

(3( Saint Augustine, City of God, in The Great Books of Western 
Civilization Vol. 16 (London: Encyclopaeida Britanica Inc., 
2003(, p. XIX: 7.

(4( Robert Phillipson, Linguistic Imperialism (New York: Oxford 
University Press, 1992(.

الع�ضرية،  املكتبة  )بريوت:  ط1  واملوؤان�شة،  الإمتاع  التوحيدي،  حيان  اأبو   (5(
1414ه�(، �ض 72.

علي بن اأحمد بن حزم، الإحكام يف اأ�شول الأحكام، ج 1 )بريوت: دار االآفاق   (6(
اجلديدة، بدون تاريخ(، �ض 32.
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ث���م ج���اء اب���ن خل���دون ف���و�ضع امل���و�ضوع يف �ضي���اق 

اجتماع���ي اأرحب، وخ����ض�ض ف�ضال م���ن مقدمته لبيان 

ه  »اأن املغل���وب مولٌع اأبدًا باالقت���داء بالغالب يف �ضعاره وزينِّ

 وطبَّق هذه القاعدة 
(((

ونحلت���ه و�ضائر اأحواله وعوائ���ده.«

االجتماعي���ة العامة عل���ى اللغة، فق���ال: »اعل���م اأّن لغات 

اأه���ل االأم�ضار اإمّنا تكون بل����ضان االأّمة اأو اجليل الغالبن 

عليه���ا اأو املختّط���ن له���ا، ولذل���ك كانت لغ���ات االأم�ضار 

االإ�ضالمّية كّله���ا بامل�ضرق واملغرب له���ذا العهد عربّية... 

وال�ضبب يف ذلك ما وقع للدولة االإ�ضالمية من الغلب على 

االأمم... فلم���ا هجر الدين اللغات االأعجمية، وكان ل�ضان 

القائمن بالدولة االإ�ضالمية عربيا، ُهجرْت كلُّها يف جميع 

ممالكه���ا، الأن النا�ض تبٌع لل�ضلط���ان وعلى دينه... وهَجر 

االأمم لغاته���م واأل�ضنته���م يف جمي���ع االأم����ضار واملمالك، 

و�ضار الل����ضان العرب���ي ل�ضانهم، حت���ى ر�ضخ ذلك لغًة يف 

جمي���ع اأم�ضاره���م ومدنه���م، و�ضارت االأل�ضن���ة العجمية 

 
(((

دخيلة فيها وغريبة.«

كما الح���ظ ابن خلدون تراجع اإتقان اللغة العربية يف 

ع الوج���ود ال�ضيا�ضي العربي فيها، رغم  االأندل�ض بت�ضع�ضُ

اأن اأه���ل االأندل�ض كانوا من اأك���رث �ضكان اأقاليم االأطراف 

�ضًا بل�ضان العرب وتذوقًا لالآداب العربية، اإذ  العربي���ة مترُّ

»كان فيه���م ابن حيان املوؤرخ، اإمام اأهل ال�ضناعة يف هذه 

امللك���ة ورافع الراية لهم فيها، وابن عبد ربه، والق�ضطلي، 

واأمثالهم من �ضعراء ملوك الطوائف ملا زخرت فيها بحار 

الل�ضان واالأدب، وتداول ذلك فيهم مئن من ال�ضنن، حتى 

كان االنف�ضا�ض واجل���الء اأيام تغلُّب الن�ضرانية. و�ُضغلوا 

عن تعلُّم ذلك، وتناق����ض العمران، فتناق�ض لذلك �ضاأن 

رت املَلَكة فيهم ع���ن �ضاأنها حتى  ال�ضنائ���ع كله���ا، فَق����ضُ

(((

بلغت احل�ضي�ض.«

والقوة العا�ضمة للغاِت االأمم من االندثار لي�ضت القوة 

املادي���ة وال�ضيا�ضية وحده���ا، واإمنا الق���وة املعنوية اأي�ضا، 

ابن خلدون، ج 1، �ض184.  (1(
املرجع نف�ضه، ج 1، �ض 457.  (2(
املرجع نف�ضه، ج1، ص 779.  (3(

واأهمه���ا ق���وة االإميان والعقي���دة. وق���د اأدرك ابن خلدون 

العالق���ة الوثيقة بن قوة اللغة وق���وة العقيدة، فربط بن 

»�ضب���اب اللغة« و«عنفوان امللة« يف تف����ضريه لقدرة ال�ضياق 

الثق���ايف العربي يف �ضدر االإ�ضالم على ا�ضتيعاب ال�ضعوب 

غ���ري العربية، وتفجري طاقاتها الذهنية بالل�ضان العربي، 

حتى نبغ من تل���ك االأمم غري العربية »�ضيبويه والفار�ضي 

 و�ضاروا 
(((

والزخم����ضري واأمثالهم من فر�ضان ال���كالم«

اأك���رب علم���اء الل����ضان العرب���ي، الأنه���م »اأدرك���وا امللَة يف 

(((

عنفوانها، واللغَة يف �ضبابها.«

وم���ن االأمثل���ة املعا�ضرة عل���ى انح�ضار اللغ���ات جراء 

االنك����ضار اأم���ام ق���وة االأع���داء عج���ُز اأملانيا ع���ن انتزاع 

اع���رتاف االأمم املتحدة بلغتها لغًة عاملية، وهو اأمر يرجع 

اإىل الهزمي���ة املنك���رة الت���ي تع���ر�ضت له���ا اأملاني���ا خالل 

احل���رب العاملية الثانية، رغم اأن لغتها حتمل تراثا ثقافيا 

رائع���ا، »ومل ي�ضفع للغة االأملانية ال���رتاث الفكري ال�ضخم 

الذي كتبه اأهلها بها، الأن للهزمية ال�ضيا�ضية �ضلطانًا على 

(((

القيم اللغوية.«

 اإن ه���ذا االرتب���اط بن ق���وة االأمة وق���وة اللغة اأ�ضبح 

م�ضلَّم���ا به اليوم يف العلوم االجتماعية، فلم يعد الباحثون 

النابهون يرون قوة اللغة و�ضعفها م�ضاألًة لغويًة، بل يرونها 

ع���َر�ضا لواقع االأم���ة الناطقة بتل���ك اللغة: ق���وة و�ضعفا، 

نه����ضة وانحطاطًا. ولعل جوْن اأدواردْز على حق اإذ الحظ 

 
(((

اأن »وق���وع اأي لغة يف دائرة اخلطر عَر�ٌض الأمور اأكرب.«

وهو يق�ضد بتلك االأمور انح�ضار القوَة، و�ضعف احل�ضانة، 

وذبول االإ�ضعاع احل�ضاري. 

لك���ن االأنك���ى من امل���وت الطبيع���ي الذي ق���د ي�ضيب 

لغ���ة من اللغ���ات -ب�ضب���ب التزاح���م الثق���ايف واالنتخاب 

الطبيع���ي- هو قتل تلك اللغة قتال متعمدا عن �ضابق عمد 

واإ�ضرار. وقد ذهب لغوي���ون معا�ضرون اإىل حد القول اإن 

املرجع نف�ضه، ج 1، ص 389.  (4(
املرجع نف�ضه.  (5(

امل�ضدي، 395.  (6(
(7(  John Edwards, Language and Identity (Cambridge: Ca -

bridge University Press, 2009(, p. 237. 
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اللغ���ة ال متوت، لكنها قد ُتقَتل على اأيدي من يريدون قتل 

د القتل   فاإذا وجد لدى القات���ل دافع لتعمُّ
(((

اأمة بعينه���ا.

يك���ون االأمر اأخط���ر. وهذا الدافع موج���ود اليوم يف �ضكل 

  �ضد 
(((

ما دع���اه امل����ضدي »ال�ضغائ���ن الثقافية الك���ربى«

الهوية العربية واالإ�ضالمية. 

ازدواجية اللغة واالنتماء

نح���ا عدد م���ن اللغوين املعا�ضرين، م���ن ال�ضوي�ضري 

فردينان���د دي �ضو�ضري )1857-1913( اإىل االأمريك���ي 

نع���وم ت�ضوم�ضك���ي )--1928(، اإىل درا�ضة اللغة مبنهج 

تولي���دي حتليل���ي باعتباره���ا بني���ة مغلق���ة، له���ا منطقها 

اخل���ا�ض. لك���ن دار�ضي علم اللغ���ة االجتماعي ال ير�ضون 

به���ذا املنحى، بل هم يحر�ضون عل���ى ربط اللغة بال�ضياق 

ال�ضي���ا�ضي واالجتماع���ي. وقد ن�ضاأ عل���م اللغة االجتماعي 

»ردَّ فع���ٍل عل���ى امل���در�ضة التحليلي���ة التوليدي���ة،« وتاأكيدًا 

عل���ى اأن »اللغ���ة �ضل���وك اجتماع���ي يح���دده املجتم���ع يف 

(((

املقام االأول.«

واأح����ضُن ال���درا�ضات يف ه���ذا امل�ضم���ار –كما الحظ 

اأدواردز- ه���ي »التي تاأخذ ال����ضورة االجتماعية الكربى 

 فاللغ���ة لي�ضت م���رد اأداة للتوا�ضل، 
(((

بع���ن االعتبار.«

ب���ل ه���ي اأي�ضا هوي���ة م�ضحون���ة بالقيم والوج���دان، وكنز 

اجتماع���ي ي�ضيع ب�ضياع ق���وة املجتمع���ات وفتّوتها. واأكد 

 واأن »الوظيفة 
(((

جون جوزيف اأن »اللغات تقاليد ثقافية،«

 من اأه���م وظائفها. ورمب���ا مل يبالغ 
(((

الوجداني���ة للغ���ة«

اأمن معلوف حن اعترب »قَدر اللغة اأن تبقى حمور الهوية 

 
(((

الثقافية.«

(1(  Edwards, p. 62.
امل�ضدي، �ض 28.  (2(

هد�ضون، �ض 7. من تقدمي املرتجم حممود عياد.  (3(
(4(  Edwards, p. 1.

جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية – اإثنية - دينية، ترجمة د. عبد النور   (5(
للثقافة  الوطني  املجل�ض  )الكويت:   342 رقم  املعرفة  عامل  �ضل�ضلة  خراقي. 

والفنون واالآداب، 2007)، 44.

جوزيف، �ض 22.  (6(
نبيل  ترجمة  والعوملة.  النتماء  يف  قراءات  القاتلة:  الهويات  معلوف،  اأمن   (7(

حم�ضن، ط 1 )دم�ضق: دار ورد، 1999)، �ض 117.

اإن اللغ���ة من اأهم قنوات امل�ضاركة القلبية واالإح�ضا�ض 

بامل����ضري امل����ضرتك، ذل���ك »اأن املتكلم���ن ه���م اأنف�ضهم 

 ويف الدرا�ضات 
(((

ج���زء ال يتجزاأ م���ن املعنى املع���رو�ض.«

املع���ا�ضرة ح���ول الهوية تب���ن اأن اللغة –خ����ضو�ضا اللغة 

املعياري���ة- هي اأهمُّ وعاء للثقاف���ة والقيم، واأر�ضُخ قاعدة 

لتاأ�ضي����ض امل���وؤ�ض�ضات وبن���اء االأمم. وق���د الح���ظ معلوف 

اأن���ه »ال يوج���د ما هو اأخط���ر من ال�ضع���ي اإىل قطع احلبل 

ي ال���ذي يرب���ط االإن����ضان بُلغت���ه. عندم���ا ينقط���ع  رنِّ ال����ضُّ

مل  ر على ُمْ اأو ي�ضطرب ب����ضدة ينعك�ض ذلك ب�ضكل مدمنِّ

 فاللغ���ة هوي���ة وعالقة يف الوق���ت ذاته. 
(((

ال�ضخ�ضي���ة.«

وكاأينِّ عالقة بن الب�ضر، فاإنها تتاأثر مبيزان القوة ال�ضائد 

ازدهارًا واندثارًا. 

ويف �ضي���اق العالقة بن قوة االأمم وقوة اللغات يح�ضن 

االهتم���ام مب�ضاأل���ة التكيف وان�ضطار ال���ذات الناجتة عن 

االزدواجي���ة اللغوي���ة. اإن اهتمام الفرد بنظ���رة االآخرين 

اإلي���ه، وتاأثره بال�ضورة التي تنطب���ع يف اأذهانهم عنه اأمر 

وا�ضح للعي���ان. وقد الحظ العلماء الذي���ن يدر�ضون اللغة 

يف ال�ضياق االجتماعي تكيَُّف الفرد املتحدث مع م�ضتمعيه 

اأ�ضلوبيا، يف حماول���ة منه للح�ضول على القبول ل�ضخ�ضه 

م باحثون اأ�ضاليب التخاطب باعتبار تكينِّف  ولر�ضالته. وق�ضَّ

املتحدث م���ع خماَطبي���ه اإىل خم�ضة: االأ�ضل���وب اجلامد، 

واالأ�ضل���وب الر�ضم���ي، واالأ�ضلوب اال�ضت����ضاري، واالأ�ضلوب 

 
((1(

العفوي، واالأ�ضلوب الوجداين.

ل اآخرون اإىل اأن هوية املتحدث )ورمبا ال�ضامع  وتو�ضَّ

اأي�ضا( يطراأ عليه���ا �ضيء من التحول مع انتقال احلديث 

من لغة اإىل اأخرى، واأكد هذا االأمر دار�ضو ظاهرة الهويات 

  لكن االأخط���ر واالأعمق من تكيف املتحدث 
((((

املتحولة.

الفرد هو التكيف اللغ���وي للجماعات الب�ضرية املغلوبة مع 

قه���ر اجلماعات الغالبة. وهذا النمط من التكيف اللغوي 

جوزيف، �ض 28.  (8(
معلوف، �ض 118.  (9(

(10(  Edwards, p. 29.
(11(  Muayyad Jabri, «Change as shifting identities: a dialogic pe -

spective.» Journal of Organizational Change Management, 
Vol. 17, No. 6 (2004(, p. 567.
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ه���و يف احلقيق���ة تعديل يف هوية اجلماع���ة ال�ضعيفة، اإما 

بالتماه���ي م���ع الغالب عل���ى نحو ما الحظه اب���ن خلدون، 

اأو باالإ�ضرار على التميُّز ب�ضكل َمَر�ضي نرج�ضي. 

وق���د انطل���ق مفك���رو النه����ضة العربي���ة االأوائ���ل من 

الت�ضلي���م بالعالق���ة ب���ن اللغ���ة وال���والء، فع���ربَّ اإبراهيم 

اليازج���ي )1847-1906( ع���ن خ�ضيته م���ن اأن درا�ضة 

االأطفال العرب للغات االأجنبية يف عمر مبكر تبني عالقة 

وطي���دة بينهم وبن االأمم الناطقة بتل���ك اللغات، وجتعل 

والءه���م لتل���ك االأمم اأق���وى م���ن والئهم لالأم���ة العربية. 

والح���ظ حممد ك���رد عل���ي )1876-1953( ما ي�ضيب 

الذين تلق���وا تعليمهم باللغات االأوربي���ة من متزق الهوية 

وان�ضطار ال���ذات، فكتب اأنهم »لي�ضوا عربا وال اأوربين... 

 لكن 
(((

وينظ���رون نظرة قامت���ة اإىل تراثه���م وتاريخهم.«

مفكري النه����ضة الع���رب املعا�ضرين مل يع���ادوا ح�ضارة 

اأورب���ا، واإمنا عادوا �ضطوته���ا ال�ضيا�ضي���ة والثقافية، وقد 

ح���ر�ضوا على اإتق���ان اللغ���ات االأوربية والنَه���ل من ثقافة 

اأوربا، مع وَلعهم بجمال اللغة العربية. 

وق���د �ضدرت يف العق���ود االأخ���رية درا�ضات نظري���ة 

وميداني���ة عدي���دة لظاه���رة االزدواج اللغ���وي وعالقتها 

اأن  اإىل  دار�ضون  فذه���ب  وال���والء.  واالنتم���اء  بالهوي���ة 

االزدواجي���ة اللغوي���ة ت���وؤدي اإىل نوع من ان�ضط���ار الذات. 

وق���د دافعت ع���ن هذا املنح���ى الباحثة مي�ضي���ل كوفْن يف 

درا�ضة تطبيقي���ة لها عل���ى الناطقن باللغت���ن الفرن�ضية 

والربتغالي���ة، وتو�ضلت اإىل اأن الناطق بلغتن يحمل ذاتن 

 ورمبا 
(((

متمايزت���ن، ويعي�ض نف�ضي���ا يف عامَلن خمتلفن.

كان ال�ضاعر العراقي �ضفي الدين احِلّلي )675-750ه�/

 

1276-1349م( قد �ضب���ق اإىل القول بتعدد ذات الفرد 
تبع���ا لتعدد اللغ���ات التي يتحدثه���ا، واإن كان احللي و�ضع 

االأمر يف �ضياق اإيجابي، فقال:

(1( Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: 
A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2003(, p. 100.

(2( Michèle Koven. Selves in Two Languages: Bilinguals, Verbal 
Enactments of Identity in French and Portuguese (Amster-
dam: John Benjamins Publishing Company, 2007(, p. 1.

ي��ك��رث نفُعه امل����رء  ل��غ��ات  ب��ق��ْدر 

اأع���واُن ��ات  امل��ل��مَّ عند  ل��ه  فتلك 

تهافْت على حفظ اللغات ماهدًا

(((

فكل ل�ضاٍن يف احلقيقة اإن�ضاُن

لك���ن اأدواردز مل يقب���ل نظري���ة ان�ضطار ال���ذات على 

اإطالقه���ا، وت���و�ضل اإىل اأن االزدواجي���ة اللغوية توؤدي اإىل 

منو »مظاهر خمتلفة« لنف�ض ال�ضخ�ضية، فحديث االإن�ضان 

با اأك���رث عاطفية وحميمية يف  باللغ���ة التي در�ضها يف ال�ضنِّ

الغالب م���ن حديثه باأي لغة اكت�ضبها بع���د ذلك، وانتماوؤه 

يظه���ر يف لغت���ه التي در�ضه���ا يف البداية اأك���رث مما يظهر 

 والح���ظ اأدواردز اأن م���ن يتعلم���ون لغت���ن 
(((

يف غريه���ا.

يف الطفول���ة يكون���ون اأكرث اإتقانا لهما مم���ن يتعلمون لغة 

واح���دة يف الطفولة ث���م يكت�ضبون اأخرى فيم���ا بعد، لكنه 

ت���و�ضل اإىل اأن تعلم لغتن يف الطفولة ينتج ال حمالة نوعا 

م���ن االرتباط العاطف���ي باإحدى اللغت���ن والثقافتن اأكرث 

 وخت���م اأدواردز درا�ضته القيمة عن اللغة 
(((

من االأخرى.

والهوي���ة ببيان اأن اأهم حتد مرتب���ط باالزدواجية اللغوية 

 
(((

ي االنتماء. هو حتدنِّ

وه���ذا النقا�ض ب�ضاأن اللغة وال�ضخ�ضية واالنتماء على 

ق���در كبري م���ن االأهمي���ة ملو�ضوعنا ه���ذا. ف����ضواء اأخذنا 

ب���راأي كوَفْن حول ان�ضطار الذات، اأو ب���راأي اأدواردْز حول 

»االرتباط العاطفي« باللغة، ف���اإن الثمرة العملية واحدة، 

وهي احلاجة اإىل اأن تكون لغة التعليم -يف مراحله االأوىل 

على االأقل- باللغ���ة االأم، ل�ضمان االرتباط العاطفي بها، 

واالنتماء اإىل االأمة الناطقة بها. 

ومع ذلك فاإن اللغوين املعا�ضرين ال يرون االزدواجية 

اللغوي���ة خطرا على الفرد اأو قي���دا عقليا عليه، بل يرونها 

منتج���ة للمرونة العقلي���ة والرثاء الثقايف. بي���د اأن ترتيب 

بدون  �ضادر،  دار  )بريوت:  احللي  الدين  �شفي  ديوان  احللي،  الدين  �ضفي   (3(
تاريخ(، �ض 669.

(4(  Edwards, p. 24.
املرجع نف�ضه، �ض 252.  (5(
املرجع نف�ضه، �ض 255.  (6(
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العن���ا�ضر املكون���ة لظاه���رة االزدواجي���ة ه���و التحدي يف 

الدول العربية اليوم. فلي�ض املطلوب التنكر لقيمة اللغات 

ع  االأجنبية وفائدتها الثقافية والعملية، واإمنا املطلوب و�ضْ

�ضي���ا�ضات تربوية جتعل هذه اللغ���ات اإثراء للهوية العربية 

ال بديال عنها، والحق���ًة بها ال �ضابقًة عليها. فالفرق كبري 

ب���ن االزدواجي���ة االإيجابية الت���ي تفتح مناف���ذ الثقافات 

العاملي���ة، واإحالِل لغة اأجنبية م���كان اللغة االأم يف االإدارة 

اأو يف املدر�ضة. وقد يكون من املفهوم اأن ت�ضطر اأقلية اإىل 

تعلم لغ���ة االأكرثية التي تعي�ض ب���ن ظهرانيها، فاالأقليات 

ط  قلَّم���ا ت�ضتغني عن هذا النمط م���ن التكيف. اأما اأن تفرنِّ

اأغلبي���ة يف لغتها خ�ضوعا لتاأث���ري خارجي فهو خنوع ذليل 

وتفريط �ضنيع ال معنى له.

وهك���ذا ميكن الق���ول بوجود منطن م���ن االزدواجية 

اللغوي���ة: ازدواجية اإثراء وازدواجي���ة ان�ضطار. وما يهدد 

الهوي���ة العربي���ة واالن�ضج���ام االجتماع���ي داخ���ل ال���دول 

العربية لي�ض تعلُّم الفرد اأكرث من لغة بعد اإتقان لغته االأم، 

فذلك اإثراء �ضروري للذات. واإمنا اخلطر يف االزدواجية 

م  االن�ضطاري���ة الت���ي ت�ْضط���ر ذات الفرد �ضطري���ن، وتق�ضنِّ

املجتم���ع اإىل طوائف لغوي���ة ال يفهم بع�ضه���ا بع�ضا، على 

نح���و ما حدث بتاأثري من اللغ���ة الفرن�ضية يف بع�ض اأقطار 

املغ���رب العربي، ويو�ضك اأن يتك���رر يف بع�ض دول اخلليج 

ي مناهج  العربي���ة الي���وم، بعد اأن اندف���ع بع�ضه���ا اإىل تبننِّ

التعليم االأمريكية باندفاع وارجتال، ودون اتخاذ الو�ضائل 

ه  الالزمة ل�ضيانة اللغة العربي���ة والهوية العربية. وقد نبَّ

عزمي ب�ضارة على خماطر هذا االأمر، وما �ضيقود اإليه من 

ل الفئات االجتماعية  ان�ضط���ار الذات العربية، الأنه »يح���ونِّ

املتفاوتة طبقيا اإىل ثقافات، تكاد تكون �ضعوبا تتكلم لغات 

خمتلف���ة، وتتباين يف الف�ضاء الثق���ايف والذوق والعاطفة، 

وحت���ى يف روح الدعابة«، وتو�ضل ب�ضارة اإىل اأن هذا االأمر 

 
(((

ة بن ثقافتن متباينتن.« »زَرع بذوَر نبتِة �ضقاٍق �ضامَّ

����ض ال���داء يف احلالة  وكان مال���ك ب���ن نبي ق���د �ضخَّ

الوحدة  درا�ضات  مركز  )بريوت:  اأيامنا  يف  عربيا  تكون  اأن  ب�ضارة،  عزمي   (1(
العربية، 2009)، ص 55، 56.

اجلزائرية منذ عقود، فالحظ اأن: »البالد مل تعد حتتوي 

نخبتن )فق���ط(، واإمن���ا متمعْن مرتاكب���ْن، اأحدهما 

ميثل البالد يف وجهها التقليدي والتاريخي، والثاين يريد 

�ضنع تاريخها ابتداء من ال�ضفر... فاملجتمعان يتحدثان 

ل مالك بن نب���ي اإىل التمييز   وت���و�ضَّ
(((

بلغت���ن خمتلفن«

���اءة وذلك حن »ت�ضب���ح ازدواجية  ب���ن االزدواجي���ة البنَّ

 وازدواجية 
(((

رًا ُيعيد احلركة للعامل الثقايف،« اللغة مَفجنِّ

مدم���رة وذلك حيث »ازدواجية اللغ���ة لي�ضت فقط مرد 

���ر، بل هي اأك���رث من ذلك ديناميْت ُق���ِذف يف العامل  مفجنِّ

 وهذا االن�ضطار ُي�ْضفر عن »عامَل ثقايف خليٍط 
(((

الثقايف.«

غري متجان����ض، حيث ال ت�ضتطي���ع فكرٌة اأن تنبث���ق موؤمنًة 

(((

بنف�ضها.«

اأثر البيئة اللغوية

لقد الحظ اأدواردز اأن اأغلب النقا�ضات ب�ضاأن اللغة يف 

الغ���رب لي�ضت نقا�ضا الأمور لغوي���ة، واإمنا هي يف جوهرها 

 وهكذا يج���ب اأن تكون. لذلك 
(((

نق���ا�ض لق�ضية الهوي���ة،

ف���اإن من املفاهيم املتداولة اليوم يف علم االجتماع اللغوي 

مفه���وم »البيئ���ة اللغوي���ة« اأو »بيئ���ة اللغة.« فق���د ا�ضتعمل 

بي���رت موهلهاو�ْضل���ر م�ضطلح »البيئة اللغوي���ة« يف درا�ضته 

لظاه���رة االندث���ار الت���ي حاق���ت بلغ���ات �ضع���وب املحيط 

اله���ادي االأ�ضلية حتت وط���اأة مائتي عام م���ن اال�ضتعمار 

االأوربي ب����ضكل »مثري لالكتئ���اب« ح�ضب تعب���ريه. واأرجع 

موهلهاو�ْضل���ر �ضبب ذل���ك االندث���ار اإىل االأنانية واجلهل 

 كما ا�ضتعم���ل دار�ضون 
(((

ل���دى امل�ضتعمري���ن االأوربي���ن.

اآخرون مفهوم »البيئة اللغوية« مبعان متقاربة تتناول كلُّها 

اأث���َر ال�ضياق االجتماع���ي وال�ضي���ا�ضي يف ا�ضتعمال اللغات 

الفكر،  دار  مالك بن نبي، م�شكلة الأفكار يف العامل الإ�شالمي، ط ) )دم�ضق:   (2(
2002)، �ض 141.

املرجع نف�ضه، �ض 138.  (3(

املرجع نف�ضه، �ض 139.  (4(
املرجع نف�ضه.  (5(

(6(  Edwards, p. 63.
(7(  Peter Mühlhäusler, Linguistic Ecology: Language Change 

and Linguistic Imperialism in the Pacific Region (London: 
Routledge, 1996(, p. 311.
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حتفي���زًا اأو تثبيطا، وحتى تاأث���ري ذلك ال�ضياق على حتوير 

  
(((

اللغات وتعديل بنيتها.

ويت�ضمن مفه���وم بيئة اللغة مع���اين تكيُّف اللغات مع 

ال�ضياق���ات املختلف���ة، و�ضراعه���ا م���ن اأجل البق���اء. فقد 

يك���ون ال�ضي���اق االجتماعي وال�ضي���ا�ضي والثق���ايف مواتيا، 

وق���د ال يكون كذل���ك. فال متوت اللغة لن����ضوب مفرداتها 

اأو جف���اف مازاتها، واإمنا متوت مب���وت اأمتها حتت قهر 

الظ���روف االجتماعية وال�ضيا�ضية، كم���ا الحظ ابن حزم 

فيم���ا اأوردناه من قول���ه �ضابقا. وت�ضم���د اللغات ب�ضمود 

االأمم الناطق���ة به���ا يف معركة احل����ضارة، متاما كما هو 

احل���ال يف ع���امل االأحياء. وم���وت اأي لغة ب�ضري���ة خ�ضارة 

للب�ضري���ة كله���ا، الأن »كل لغة متوت حترمن���ا من اكت�ضاف 

ن����ضق حمدد وخم�ضو�ض من منظوم���ات العقل الب�ضري، 

 
(((

حيث تتوالج املقومات اللغوية والنف�ضية واالإدراكية.«

اإن الزح���ام ب���ن اللغ���ات على امل����ضرح الب����ضري اأمر 

طبيعي، لكن هذا الزحام يتحول اأحيانا �ضراعا وجوديا، 

في�ضف���ر ع���ن فناء بع�ض اللغ���ات واندثاره���ا. واأهم �ضبب 

« يناف�ضها يف  يف تراج���ع اللغة هو وج���ود »جاٍر لغوّي ق���ويٍّ

 وي�ضتجيب النا�ض ع���ادة لل�ضغط على 
(((

معركة احلي���اة.

لغته���م االأّم باإح���دى ط���رق ث���الث: اإم���ا بالتخل���ي عنها، 

اأو بتحويره���ا، اأو بالت�ضب���ث به���ا اأك���رث. ويج���ادل بع����ض 

ال���دار�ضن الغربين باأن تو�ضع اللغ���ات الكربى والتهامها 

لغ���اٍت اأ�ضغَر منها ال يخلو من فوائ���د عملية، منها تراكم 

اخلربة االإن�ضانية بلغات معدودة، مما يجعل الفرد قادرا 

عل���ى احل�ضول عليها بتعلم تلك اللغات. لكن هذا املنطق 

ينطل���ق من اعتبار اللغة م���رد اأداة للتوا�ضل والتو�ضيل، 

بينم���ا اللغة -يف احلقيق���ة- هوية من الهوي���ات املركزية 

يف حي���اة االإن�ضان. وم���ن الوا�ضح اأن »م���وت اأي لغة يعني 

عن مفهوم البيئة اللغوية وظالله املختلفة، راجع مثال:  (1(
 Salikoko Mufwene, The Ecology of Language Evolution 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003(, p. 153.

امل�ضدي، �ض 389.  (2(
(3( Edwards, p. 247.

 ولتفادي 
(((

�ضي���اع جزء من الرتاث الب����ضري اإىل االأبد.«

 
(((

هذه اخل����ضارة ظهرت مق���والت مثل »حق���وق اللغات«

(((

و«االأخالق اللغوية.«

كان���ت لغة الع���رب من اللغ���ات العاملية الك���ربى التي 

ب  ابتلع���ت عددا م���ن لغ���ات االأمم االأخ���رى يف �ضكل تعرُّ

���رت فيه���ا واأْثرْته���ا م���ن خالل  كام���ل لتل���ك االأمم، اأو اأثَّ

ي  اقرتا�ض تل���ك اللغات من مفردات اللغة العربية، اأو تبننِّ

�ضَيغه���ا النحوي���ة وال�ضرفية. وم���ن اللغات الت���ي اأْثْرتها 

اللغ���ة العربية واأثرت فيها تاأثريا عميق���ا: اللغة الفار�ضية 

والرتكية واالأوردية، وغريه���ا من لغات ال�ضعوب امل�ضلمة. 

ومنه���ا اأي�ضا اللغة الِعرْبية الو�ضيطة التي ا�ضتمدت بنيتها 

النحوية من بنية النحو العربي. 

وق���د اأدرك املزروع���ي »الطبيع���ة االندماجي���ة للغ���ة 

 حي���ث اإن اأي ناطق بها يتح���ول عربيا ب�ضكل 
(((

العربي���ة«

تلقائ���ي، وذلك بخالف اأمم اأخرى متايز فيها العرق عن 

اللغة متايزا وا�ضحا. واأنه بف�ضل االإ�ضالم حتولت العربية 

 
(((

يف الع�ضر العبا�ضي اإىل لغة متعددة االأعراق واالأوطان.

وقد �ضاعدت هذه الطبيعة االندماجية اللغة العربية على 

ب، وا�ضتيعابهم يف  ك����ضب كثري من االأقوام ال�ضاعن للتعرُّ

الء، ال م�ضتعربن  �ضَ
ُ
ف�ضائه���ا الثقايف باعتبارهم عرب���ًا اأ

دخ���الء، فاأ�ضبح »البي���ان« كافيا عن »البين���ات« على حدنِّ 

قول اأحد ال�ضعراء ال�ضناقطة: 

ف�ضاحُتنا ��ت  دلَّ ح���َضٍن  َبِني  ��ا  اإنَّ

ننت�ِضُب العرباء  العرب  اإىل  ��ا  اأنَّ

عرٌب ��ن��ا  اأنَّ ب��ي��ن��اٌت  ت��ق��ْم  مل  اإن 

(((

عرُب اأنَّنا  بياٌن  الل�ضان  ففي 

املرجع نف�ضه، �ض 239.  (4(
)5)   املرجع نف�ضه، �ض 238.

(6( Denis Ingram Cunningham and Kenneth D. E. Sumbuk, La -
guage Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival 
(Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd, 2006(, p. xi.

(7( Alamin M. Mazrui, English in Africa after the Cold War  
(Clevedon,  UK:  Multilingual Matters Ltd., 2004(, p. 27-28.

املرجع نف�ضه، 123.  (8(
العربية  املنظمة  )تون�ض:  والرباط  املنارة  �شنقيط:  بالد  النحوي،  اخلليل   (9(

للرتبية والثقافة والعلوم، 1987)، ص 286.
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املَلكة والتخطيط اللغوي 

لكن زمان التو�ضع االن�ضياب���ي للغة العربية -كما كان 

خالل التاري���خ االإ�ضالمي ما قبل الع����ضور احلديثة- قد 

انته���ى، اإذ واجه���ت العربي���ة عائقن جدي���ن يف الع�ضر 

احلدي���ث مل تواجههم���ا يف الع�ضور القدمي���ة. فالتحدي 

االأول ه���و ظه���ور االأيديولوجي���ات القومي���ة يف ال�ضع���وب 

امل�ضلم���ة، مما دفع هذه ال�ضعوب اإىل احلر�ض على لغاتها 

ب الطوعي الذي كان  االأ�ضلي���ة، والتخلي عن م����ضار التعرُّ

ع مط���رد طيل���ة التاري���خ االإ�ضالمي تقريب���ا. اأما  يف ت���و�ضُّ

التح���دي الث���اين فهو اقتح���اُم اللغ���ات االأوربي���ة الف�ضاء 

التاريخ���ي ال���ذي كانت العربي���ة مهيمنة علي���ه، واحتالُل 

ج���زء كبري منه، والدخول يف مناف����ضة مريرة مع العربية 

على اأر�ضها. وهذا االخرتاق هو اأكرب حتد للهوية العربية 

واللغة العربية اليوم. 

وقد الحظ املزروعي اأن بع�ض النخب العربية وجدت 

يف اللغ���ات االأوربي���ة متَّ�ضع���ًا م���ن القول يف اأم���ور مل يْعتد 

الن���ا�ض احلدي���ث فيها باللغ���ة العربية، لك���ن تلك النخب 

ت يف �ضبيل ذلك -وبطريقة اأنانية- بامل�ضلحة العامة  �ضحَّ

 وهك���ذا طغ���ت نرج�ضية النخ���ب املتغربة، 
(((

ملجتمعه���ا.

وا�ضتعالوؤها عل���ى متمعاتها، عل���ى م�ضالح املجتمعات 

وم�ضتقبل ح�ضارتها. ويف ظل هذا الواقع اجلديد اأ�ضبحت 

اللغة العربية مهددة داخل ف�ضائها اجلغرايف والتاريخي، 

حتى يف موطنها االأ�ضلي، �ضبه اجلزيرة العربية!

ومن املالحظات الثمينة التي تركها لنا ابن خلدون اأن 

اللغة -باعتبارها مَلكًة مكت�ضب���ًة- ال يتقنها املتعلم متاما 

اإذا �ضبقتها لغة اأخ���رى، ذلك اأن »املَلكة اإذا �ضبقْتها مَلكة 

 
(((

اأخ���رى يف املحل فال حت����ضل اإال ناق�ضًة خم���دو�ضًة.«

وتلك مالحظة مهمة يحتاج العاملون يف ر�ضم ال�ضيا�ضات 

اللغوي���ة والتخطي���ط اللغ���وي اأخذه���ا يف احل�ضب���ان. كما 

ا�ضتك���ى ابن خلدون م���ن اأن  البيئة اللغوي���ة يف احلوا�ضر 

العربي���ة يف عهده مل تعد ُملهمة ملن يري���د ا�ضتيعاب اللغة 

(1(  Mazrui, p. 111-112.

ابن خلدون، ج 1، �ض 777.  (2(

العربي���ة، فق���ال: »واليوَم الواح���ُد من العج���م اإذا خالط 

اأه���ل الل����ضان العربي باالأم�ضار ف���اأول ما يجد تلك امللكة 

  وما 
(((

املق����ضودة من الل����ضان العربي ممتحية االآث���ار.«

ذك���ره ابن خل���دون من ا�ضتعج���اٍم لدى ع���رب احلوا�ضر 

القدمي���ة ال ُيق���ارن با�ضتعجام العرب الي���وم. فما كان يف 

اأي���ام ابن خل���دون مرد �ضي���اع للملكة اللغوي���ة العربية، 

ب�ضب���ب االمتزاج الطبيعي لالأع���راق يف اأح�ضاء احل�ضارة 

االإ�ضالمية اأ�ضبح اليوم اأقرب اإىل الغزو اللغوي واالجتياح 

الثقايف. 

ولتف���ادي ان�ضط���ار ال���ذات اأو ا�ضمحالله���ا بداأت يف 

الع�ضر احلدي���ث ظاهرة التخطيط اللغ���وي الذي ترعاه 

احلكومات اأو امل���وؤ�ض�ضات االأكادميية. وهي ظاهرة تعك�ض 

م�ضت���وى التناف����ض والزحام ب���ن اللغات، و�ضط���وة بع�ض 

اللغ���ات على بع����ض يف ع���امل التداخل ال���دويل املعا�ضر. 

ويه���دف التخطي���ط اللغ���وي اإىل متك���ن اللغ���ات املحلية 

م���ن ال�ضمود اأمام اللغ���ات املناف�ضة، من خ���الل اإثرائها 

باملفردات وامل�ضطلحات اجلديدة دون اأن تفقد طبيعتها، 

اأو تنف����ضل ع���ن ما�ضيه���ا وم���ا حتمل���ه من ت���راث ثقايف 

واأخالقي وقيمة رمزية وتاريخية الأهلها.

وتكم���ن اأهمي���ة التخطيط اللغ���وي يف اأن���ه ُيعن على 

اجتناب االرجتال يف تداول االألفاظ وامل�ضطلحات، وميّكن 

اللغة م���ن املحافظة عل���ى قواعدها النحوي���ة وال�ضرفية 

واالإمالئية مع التجدد والتو�ضع الذي يحفظها من اجلمود 

واملوت. ويجمع التخطيط اللغوي عادة بن املنهج الو�ضفي 

واملنهج املعياري، فهو ينطلق من و�ضف املمار�ضة اللغوية، 

ثم ينتهي بتو�ضي���ات تتحول اإىل �ضيا�ضات. وحرا�ضة اللغة 

م���ن الدخي���ل واحلر�ض عل���ى نقائها هو نوع م���ن حرا�ضة 

ح���دود جماعة ب�ضرية م���ن انتهاك اجلماع���ات االأخرى، 

و�ضيانة هويتها من االخرتاق. 

عل���ى  باجلدي���دة  اللغ���وي  النق���اء  فك���رة  ولي����ضت 

الع���رب، ب���ل رمب���ا كان الع���رب يف امل���ا�ضي اأ�ضدَّ االأمم 

ح���ر�ضا يف ه���ذا امل�ضم���ار، فل���م يكت���ف علم���اء اللغة يف 

)3)  املرجع نف�ضه.
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التاري���خ العربي بالت�ضدد يف ق�ضاي���ا اللحن حتى اتهمهم 

(((

اللغوي���ة« ب�«االأ�ضولي���ة  املعا�ضري���ن  الباحث���ن   بع����ض 

)linguistic fundamentalism(  ب���ل حر�ضوا على 

اأن ي�ضتم���دوا املادة التي بنوا عليه���ا تقعيدهم اللغوي من 

م����ضادر نقية مل ت�ضْبه���ا �ضائبة. ف���كان الرتكيز على لغة 

ر يف عمق اجلزي���رة العربي���ة، واالبتعاد عن  قبائ���ل ُم����ضَ

لهجات القبائل العربية الت���ي تعي�ض يف اأطراف اجلزيرة 

العربي���ة، على تخوم االأمم غري العربية. قال ابن خلدون: 

»كانت لغ���ة قري�ض اأف����ضَح الّلغ���ات العربّي���ة واأ�ضرَحها، 

لبعده���م ع���ن بالد العج���م من جمي���ع جهاتهم. ث���مَّ َمن 

اكتنفهم من ثقي���ف وهذْيل وخزاعة وبني كنانة وغَطفان 

وبني اأ�ضد وبني متيم. واأّما َمْن َبُعَد عنهم من ربيعة وخلم 

ان واإياد وق�ضاعة وع���رب اليمن املجاورين  وجذام وغ����ضَّ

ة  الأمم الف���ر�ض وال���ّروم واحلب����ضة، فل���م تكن لغته���م تامَّ

امَلَلكة، مبخالطة االأعاجم. وعلى ِن�ْضبة ُبْعِدهم من قري�ض 

���ة والف����ضاد عند اأهل  حَّ كان االحتج���اج بلغاته���م يف ال�ضنِّ

(((

ناعة العربّية.« ال�ضّ

عل���ى اأن اأه���م غاي���ات التخطيط اللغوي ه���ي �ضمان 

نق���ل اللغة م���ن اجلي���ل ال�ضاب���ق اإىل اجليل الالح���ق، اإذ 

ب���دون ذلك تْنَبتُّ ال�ضل���ة الثقافية، ومتوت اللغة التي هي 

حا�ضن���ة الثقافة وقاَلب الهوية، وتتعمق القطيعة الثقافية 

بن االأحف���اد واالأج���داد. واأ�ضم���ُن و�ضيلة له���ذا االنتقال 

ه���ي اتخاذ اللغة االأّم لغة التعلي���م املبكر، فُيتقن االأطفال 

لغ���ة اآبائه���م واأمهاتهم يف عمر مبكر قب���ل درا�ضة اللغات 

االأخرى. وق���د اأحتَفنا ابن خلدون اأي����ضا بخواطر عميقة 

ع���ن خماط���ر �ضْب���ق الل����ضان الغري���ب اإىل ذه���ن الطفل 

العرب���ي فكتب: »اإذا تقدمْت يف الل�ضان َمَلكة الُعْجمة �ضار 

را يف اللغة العربية... اإال اأن تكون الُعجمة ال�ضابقة  مق����ضنِّ

 
(((

مل ت�ضتحكْم حن انتقل منها اإىل العربية.«

اأما من دفعت بهم ظروف احلياة اإىل تن�ضئة اأطفالهم 

(1(  Suleiman, p. 50.

)2)   ابن خلدون، ج 1، �ض765.
)3)   املرجع نف�ضه، ج1، �ض 751.

يف بيئة غري عربي���ة، ف�ضبقت العجمة اإىل األ�ضنتهم، فتقع 

عليه���م م�ضوؤولي���ة تعوي�ض ذل���ك بتعليمهم اللغ���ة العربية 

باجلهود الذاتية. وه���م واإن مل ي�ضتطيعوا اإك�ضابهم املَلكة 

وال�ضليق���ة العربية ي�ضتطيعون تعليمه���م من اللغة العربية 

ما ي�ضونهم من القطيعة الثقافية.

مظاهر التخطيط اللغوي

اإن بع����ض جوان���ب التخطي���ط اللغ���وي ذات طبيع���ة 

�ضيا�ضي���ة وقانوني���ة، مثل اإع���الن لغة ما لغ���ة ر�ضمية لبلد 

ع األفاظ  رفة، مث���ل و�ضْ بعين���ه؛ وبع����ض جوانبه لغوي���ة �ضِ

للتعبري عن املخرتعات وامل�ضطلحات اجلديدة. ويرتاوح 

االأم���ر يف هذه احلالة االأخرية بن ابت���كار لفظ جديد مل 

يكن له وجود يف اللغ���ة، واإحياء لفظ قدمي باإ�ضفاء معنى 

جدي���د عليه، اأو بتغيري �ضيغة اللفظ االأجنبي لين�ضجم مع 

اأوزان اللغ���ة امل�ضتهَدف���ة، ثم اعتماده لفظ���ًا اأ�ضياًل فيها، 

وه���ذا ما يدع���وه العلم���اء االأقدم���ون يف ال�ضي���اق العربي 

»التعريب.« ثم تاأتي بعد ذلك مرحلة ن�ضر اللفظ اجلديد 

وبّثه بن النا�ض، وهو عمل يتجاوز املظهر اللغوي اإىل عامل 

التخطيط الرتبوي وال�ضيا�ضات الثقافية واالإعالمية. 

واأهم و�ضائط التخطيط اللغ���وي يف الع�ضر احلديث 

هي: املجام���ع اللغوي���ة، والقوامي����ض، واملج���الت اللغوية 

املتخ�ض�ضة. وتعترب االأكادميي���ة الفرن�ضية التي تاأ�ض�ضت 

ع���ام 1635 النموذج الذي ن�ضجْت عل���ى منواله املجامُع 

اللغوية احلديثة. وقد حتددت مهمة االأكادميية يف ال�ضهر 

على رعاية اللغ���ة الفرن�ضية من حيث الو�ضوح وال�ضال�ضة 

وح�ْضن الذوق. ث���م تو�ضعت ر�ضالتها لت�ضمل احلفاظ على 

نقاء اللغ���ة الفرن�ضية من الدخيل، وابت���كار امل�ضطلحات 

العلمية للتعبري عن الظواهر واملخرتعات اجلديدة. 

وعلى منوال االأكادميية الفرن�ضية يف باري�ض تاأ�ض�ضت 

عدة اأكادمييات فرن�ضية يف كندا منذ العام 1945، حاول 

م���ن خالله���ا �ضكان والي���ة َكبي���ْك ذوو االأ�ضول الفرن�ضية 

�ضيان���ة لغته���م وتراثه���م الفرن����ضي م���ن االأث���ر الطاغي 

لبح���ر الثقاف���ة االإنكليزية املحي���ط بهم. اأم���ا يف اإ�ضبانيا 
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فقد اأ�ض�ض امللك فيلي���ب اخلام�ض عام 1713 االأكادميية 

 (Real Academia Española( امللكي���ة االإ�ضباني���ة

لتجدي���د اللغة االإ�ضبانية واملحافظ���ة على نقائها ون�ضرها 

ع���رب الع���امل. وم���ع اال�ضتعم���ار االإ�ضباين لبل���دان اأمريكا 

الالتيني���ة وانت����ضار اللغ���ة االإ�ضبانية فيه���ا اأ�ضبحت لهذه 

االأكادميي���ة فروع يف العديد من تل���ك البلدان منذ القرن 

 
(((

التا�ضع ع�ضر.

اأم���ا اللغة االإنكليزية -التي اجتاح���ت العامل املعا�ضر 

كم���ا مل جتتْحه لغ���ة اأخرى- فال توجد له���ا مامع لغوية 

ت�ضع���ى اإىل حفظه���ا من الدخيل. وقد ذه���ب باحثون اإىل 

اأن ال�ضع���وب االأنكلو�ضك�ضونية مل تتحم����ض لفكرة املجامع 

نه م���ن �ضبٍط الإيق���اع اللغ���ة وقيٍد على  اللغوي���ة مل���ا تت�ضمَّ

منوها الطبيع���ي، الأنها ترى تلك القي���ود »نقي�ضًا للحرية 

 ونحن نرى اأن ا�ضتغن���اء اللغة االإنكليزية 
(((

االإنكليزي���ة.«

ع���ن املجامع اللغوية لي����ض مرد حترر م���ن القيود وولع 

باحلري���ة يف الثقافة االإنكليزية، ولكن���ه يرجع اإىل �ضطوة 

اأهله���ا وقوته���م احل�ضاري���ة يف الع���امل الي���وم، فا�ضتغناء 

االإنكليزية عن احلماية اللغوية �ضبيه با�ضتغناء املحتكرين 

االأثرياء عن قيود ال�ضوق. 

اإرادة  م�ضاأل���ة  اللغ���وي  التخطي���ط  ق�ضي���ة  وتبق���ى 

�ضيا�ضي���ة بالدرج���ة االأوىل، اأم���ا اجلوان���ب الفني���ة منها 

يها  فه���ي االأ�ضه���ُل حينم���ا تتوف���ر االإرادة ال�ضيا�ضي���ة لتبننِّ

وتطبيقه���ا. فالتخطيط اللغوي يخدم »غايات غري لغوية« 

 
(((

 فهو »جزء من الهن���د�ضة االجتماعية،«
(((

يف الغال���ب،

ولذلك فه���و ال يحقق غاياته دون دعٍم وج���دٍّ من ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية. وهنا ن���درك اأهمية البعد ال�ضيا�ضي من حمنة 

اللغة العربية اليوم. 

وي�ضتلزم التخطيط اللغوي الناجح تعاونا بن اأطراف 

ثالثة: اأ�ضحاب الق���رار ال�ضيا�ضي، واأه���ل اخلربة الفنية 

)1)   عن تاريخ هذه املجامع اللغوية ور�ضالتها، راجع:
Edwards, p. 216-220.

)2)   املرجع نف�ضه، �ض220.
(3(  Suleiman, p. 98.

(4(  Edwards, p. 228.

م���ن لغوين وعلماء اجتماع، ث���م عامة النا�ض الذين ال بد 

���اة. فانعدام احلزم  م���ن تقبُّله���م لل�ضيا�ضة اللغوي���ة املتبنَّ

ال�ضي���ا�ضي، و�ضع���ف اخلربة الفني���ة اللغوي���ة، والتجاوب 

ال�ضلب���ي من ط���رف عامة الن���ا�ض، كلها عوائ���ق قد تعوق 

التخطي���ط اللغ���وي. واأ�ضواأ عائ���ق هو اأن ينظ���ر جزء من 

املجتم���ع اإىل ال�ضيا�ضة اللغوية املتبن���اة باعتبارها �ضيا�ضة 

عدواني���ة ت�ضتهدف هويت���ه اأو لغته املتوارث���ة، كما يحدث 

اأحيانا يف املجتمعات ذات االأعراق واللغات املتعددة. ومن 

هنا يتاأكد الرتكيز على اأهمية االعرتاف بحق االختالف، 

وح�ضن اإدارة الهويات اللغوية املتعددة يف املجتمع. 

ومبا اأن اأهم جوانب التخطي���ط اللغوي لي�ضت لغوية، 

بل هي �ضيا�ضات ثقافي���ة، فاإن البداية ال�ضليمة للتخطيط 

اللغوي هي وجود �ضيا�ضات تدعم اللغة املحلية وت�ضعى اإىل 

املحافظة عليها. اأما اإن وقع انف�ضام بن �ضيا�ضات الدول 

واخلط���ط اللغوية التي تتقدم به���ا االأكادمييات واملجامع 

اللغوية ف���اإن النتائج �ضتكون زادًا نظري���اًّ جمياًل ال اأثر له 

يف الواق���ع االجتماعي والثقايف. وه���ذا ما حدث جلوانب 

م���ن اجلهد النظري العظيم الذي اأنتجته املجامع اللغوية 

العربية. 

اقا  ويف الب���الد العربي���ة كان اإبراهي���م اليازج���ي �ضبَّ

بالدع���وة اإىل تاأ�ضي�ض ْممع للغة العربية، وقد بذل جهدا 

م�ضني���ا يف ا�ضتحث���اث النخبة امل�ضرية عل���ى اال�ضطالع 

 ومل تتحقق اأمنية اليازجي 
(((

مبهمة تاأ�ضي�ض هذا املجمع،

يف حيات���ه. لك���ن الق���رن الع�ضري���ن �ضهد مي���الد املجامع 

اللغوي���ة العربية يف �ضوري���ا )1919( والعراق )1921) 

وم�ضر )1932( واالأردن )1976( وال�ضودان )1990) 

ى مامع،  وفل�ضطن )2007(، اإ�ضافة اإىل هيئات ال ُت�ضمَّ

واإن كانت تقوم بالوظيفة ذاتها، مثل موؤ�ض�ضة بيت احلكمة 

يف تون�ض )1983). 

كما ت���اأ�ض�ضت هيئات اأخرى غايته���ا رعاية التعريب، 

(5(  Suleiman, p. 101. 
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والنه���و�ض باللغ���ة العربية، وتعميمه���ا يف التعليم. وبع�ض 

ه���ذه الهيئ���ات متفرع���ة ع���ن املنظم���ة العربي���ة للرتبية 

والثقاف���ة والعلوم، مثل مكتب تن�ضيق التعريب يف الرباط، 

ومعه���د اخلرطوم ال���دويل للغة العربي���ة، واملركز العربي 

للتعري���ب والرتجم���ة والتاألي���ف والن����ضر بدم����ضق. وق���د 

اأجمعت التو�ضيات ال�ضادرة ع���ن هذه املجامع والهيئات 

اإجماع���ا ال لب�ض فيه على �ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة 

التعليم، خ�ضو�ضا يف مراحله االأوىل. 

روا يف  وميك���ن القول بثقة اإن اللغوين العرب مل ُيق�ضنِّ

هذا امل�ضم���ار، فقد و�ضعوا ثمار فكره���م يف خدمة اللغة 

العربية. بيد اأن دعوات التعريب مل تْخُل من اأوجه �ضعف. 

اأولها اأنها مل توؤ�ضل مل�ضاألة التعريب تاأ�ضيال نظريا كافيا، 

بل ج���اءت دفاعا عن اللغة العربية، وتعبريا عن االعتزاز 

بالذات، دون ا�ضتدالل نظري كاف على العالقة بن اللغة 

والهوية كم���ا ك�ضفت عنها العل���وم االجتماعية املعا�ضرة. 

ق النظ���ري مل يحظ مبا ي�ضتحقه من االهتمام،  فهذا ال�ضنِّ

وق���د اأث���ر ذل���ك عل���ى ق���وة االإقن���اع الكامن���ة يف دعوات 

التعريب. 

وثاين اأوجه ال�ضعف يف جهود التعريب اأنها مل تنطلق 

م���ن روؤية اأ�ضمل مل�ضاألة الهوية يف �ضي���اق الدولة املعا�ضرة 

املتعددة االأعراق واللغات، ومل تقدم روؤية مركبة للمواءمة 

بن الهوي���ات اللغوية املتعددة. فاللغويون العرب العظماء 

موا حلوله���م اللغوي���ة -اأحيانا-  يف الع����ضر احلدي���ث قدَّ

م���ردًة من ال�ضي���اق ال�ضي���ا�ضي، ودون نظ���ر اإىل م�ضاألة 

التعدد العرقي واللغوي يف الدول العربية، وم�ضاألة ترتيب 

العالقة بن العربية واللغات العاملية االأخرى -التي يحتاج 

املجتمع تعلُّمها- وبينها وبن اللغات املحلية غري العربية. 

ومل يك���ن هذا تق�ضريا م���ن اللغوين الع���رب املعا�ضرين 

-على اأية حال-  بقدر ما كان خ�ضوعا منهم لقيود اأنظمة 

اال�ضتب���داد واالرجتال الت���ي كانت مهيمنة عل���ى م�ضائر 

الع���رب. وهذه الثغرة النظرية البنيوية يف جهود التعريب 

حتتاج اإىل �ضدها يف امل�ضتقبل. 

اإن�سافًا للغة ال�ساد

مهم���ا تكن التداب���ري القانونية والفني���ة حلماية اللغة 

ف���اإن ال���درع احلقيقي���ة الأي لغ���ة ه���ي حيوية االأم���ة التي 

تتحدثه���ا، واإ�ضهامها يف احل����ضارة االإن�ضانية. لكن يتعن 

عل���ى املجتمعات ال�ضعيفة على امل����ضرح الدويل –كما هو 

املجتمع���ات العربي���ة الي���وم- اأن حتمي ذاته���ا ولغتها من 

خ���الل التخطيط اللغوي، وخلق بيئ���ة لغوية منا�ضبة لنمو 

لغته���ا وتو�ضعها. فعدم التخطي���ط للغة االإنكليزية ظاهرة 

ا�ضتثنائية ال يقا�ض عليها.

وم���ن امله���م يف التخطي���ط حلماي���ة اللغ���ة العربي���ة 

ورعايته���ا اأال يكون على ح�ضاب االعرتاف بلغات االأقليات 

غ���ري العربي���ة يف الع���امل العربي، مث���ل الك���رد واالأمازيغ 

وبع�ض القوميات االأفريقية وغريها، حتقيقا حلق اجلميع 

يف العدالة اللغوية، واإن�ضافا لالأكرثية ولالأقلية يف الوقت 

ذات���ه. ونحن نتفق هنا مع الفه���ري يف اأن »املدخل القوي 

لالعرتاف بحقوق االأقليات هو العدالة اللغوية والثقافية، 

 كما نتفق 
(((

مقرون���ة بالعدالة ال�ضيا�ضي���ة واالقت�ضادية.«

ه اللغات باالأفراد، واأكد اأن »لها  مع اأمن معلوف الذي �ضبَّ

 
(((

جميعها احلق يف احرتام كرامتها.«

لك���ن حتقي���ق العدال���ة لالأقلي���ات غ���ري العربي���ة يف 

الع���امل العرب���ي ال ينبغ���ي اأن يتجاه���ل حق���وق االأكرثيات 

العربية، فلي�ضت العدالة اللغوية مرادفة  لفكرة »امل�ضاواة 

 التي دع���ا اإليها هد�ضون. واإمن���ا تعني اإعطاء 
(((

اللغوي���ة«

كل ذي ح���ق حقه، وال ميكن –مبنطق العدالة التوزيعية- 

حتقيق امل�ضاواة بن لغ���ة االأغلبية ولغة االأقلية يف الف�ضاء 

الع���ام.  ب���ل ال ب���د م���ن اأخ���ذ املوازي���ن الدميغرافي���ة يف 

احل�ضبان كما تقت�ضيه العدالة التوزيعية، اإ�ضافة اإىل كون 

اللغ���ة العربية -باعتبارها لغة الوحي االإ�ضالمي- هي لغة 

كل امل�ضلم���ن اأي�ضا، مما مينحها رجحان���ا حتى يف اأعن 

الكثري من امل�ضلمن غري العرب. 

الفهري، �ض 49.  (1(
معلوف، �ض 119.  (2(

انظر: هد�ضون، �ض 300-295.  (3(
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ويحتاج حتقيق العدالة اللغوية للعربية يف بلدانها اإىل 

اجلم���ع بن احلما�ض والعقالني���ة، و�ضياغة حلول لق�ضية 

 ح�ضب تعبري 
(((

اللغ���ة العربية »يف غري فَزع وال امت���الء،«

امل�ضدي. فاحللول ينبغ���ي اأن تنطلق من اجلمع بن العقل 

والقلب، ب���ن االعتزاز  والتخطيط، بحيث ال تكون مرد 

حمّية للهوية، بل روؤية حكيمة حترتم الذات وحترتم االآخر، 

حي���ث »ال تناق����َض بن العل���م واالنتماء، وال ت����ضارَب بن 

 ومن هذا الباب فاإننا ال جند تناق�ضا 
(((

العقل واحلمية.«

بن �ضيانة لغة االأم ومتّلك اللغات االأجنبية النافعة لالأمة 

يف اإثراء ذاتها ويف التوا�ضل مع بقية الب�ضرية. 

عل���ى اأن االأمر ي�ضتلزم �ضي���ا�ضات لغوية �ضليمة ت�ضوغ 

اأولوياته���ا باإح���كام، وتخطيط���ا لغويا �ضدي���دا يحول تلك 

ال�ضي���ا�ضات اإىل وقائع. فمفتاح العدالة اللغوية يف ال�ضياق 

العرب���ي ه���و تبني �ضي���ا�ضات لغوي���ة حتقق اإتق���ان الل�ضان 

العربي، وحتقيق امللكة اللغوية العربية يف مراحل التعليم 

االبتدائي، ثم اإدخال اللغ���ات العاملية يف النظام الرتبوي 

بعد ذل���ك، مع ا�ضتم���رار التعلي���م الع���ايل بالعربية حتى 

ال تقع �ضحية زحام غري متكافئ.  

واخل���ال�ضة اأن���ه مهم���ا يكن م���ن جهد م�ضك���ور بذله 

اللغوي���ون الع���رب يف الع����ضر احلدي���ث، وم���ا قدموه من 

ثمرات فكرهم يف �ضبيل خدمة اللغة العربية، فاإن امل�ضاألة 

يف جوهرها تبقى م�ضاألة ق���رار �ضيا�ضي و�ضيادي اأوال، ثم 

م�ضاأل���ة هن���د�ضة اجتماعي���ة وتخطيط ترب���وي بعد ذلك. 

وقب���ل ه���ذا وذاك فاإن الق�ضي���ة ق�ضية عدال���ة اجتماعية 

ولغوي���ة، فاملدخ���ل اإليها يحتاج اأن يك���ون مدخال �ضيا�ضيا 

بنيوي���ا يواجه امل�ضكالت الهيكلي���ة يف املجتمعات العربية، 

واإدارة الهوي���ات املتعددة بعقالني���ة ور�ْضد، ورف�ض منطق 

الق���وة من طرف الغرب يف فر�ض لغاته على العرب، ونبذ 

منط���ق القوة يف �ضلة العرب بالقوميات االأخرى املوجودة 

يف الف�ضاء العربي. 

ُر وظيفة اللغات  ومفتاح الفالح يف ه���ذا ال�ضبيل ح�ضْ

امل�ضدي، �ض10.  (1(
)2)   املرجع نف�ضه، �ض 395.

االأجنبي���ة يف اإث���راء الذات والت���وا�ضل مع االآخ���ر، وعدم 

ال�ضماح لها بالتناف�ض مع اللغة العربية على ت�ضكيل �ضميم 

ال���ذات العربي���ة مبزاحمتها لها يف اأع���وام التعليم االأوىل 

تها  ويف االإدارات العام���ة. اأما ترك االأمور �ضائرة على اأعنَّ

يف ه���ذا املجال –على نحو ما ن���رى يف بع�ض دول املغرب 

العربي واجلزيرة العربية اليوم- فهو بداية انتحاٍر ثقايف 

طوعي، وا�ضت�ضالم مل�ضائَر باهتة.
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