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يشهد العامُل اليوم مرحلًة جديدة يف التعاطي مع اللغات بدأت 
والثورة  احلديثة  التقنيات  تطّور  مع  األخريين  العقدين  يف 
املعلوماتّية ووسائل االتصال اجلديدة. اللغة العربية ُتعترب من 
أقدم اللغات احلية إن مل تكن أقدمها علـى اإلطالق، وهـي 
واملنظمات  اهليئـات  معـظم  فـي  الرمسـّية  اللـغات  إحدى 
املثال،  على سبيل  اليونسكو  ومنظمة  املّتحدة  كاألمم  الدولية 
ويتجاوز عدد املتحّدثني بها كلغٍة أوىل 450 مليون شخص يف 
مليار مسلم يستخدمونها بشكٍل  أكثر من  ناهيك عن  العامل، 
يومي. هذه اللغة هي اآلن يف قلب هذا التحوُّل الكبري الذي 
واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  يطال  ما  بقدر  اللغة  يطال 
الرقمّي.  الفضاء  مع  مجيعاً  وتفاعلها  واالجتماعَية  والثقافية 
واللغة العربّية، كسائر لغات العامل، تواجه أيضاً التحّديات 
امليادين  كاّفة  على  وانعكاساته  العوملة  زمن  يفرضها  اليت 

واحلقول.

جزٌء  هي  اآلن  العربية  اللغة  تواجه  اليت  الكثرية  األسئلة 
نفسها  العربّية  الثقافة  على  املطروحة  األسئلة  من  يتجّزأ  ال 
الدائم إىل إجياد املوقع الذي  ككّل، وال تنفصل عن املسعى 
الشعوب  ولغات  ثقافات  بني  ولغتها  الثقافة  هذه  تستحّقه 
قاطبة. كيف ال والثقافة العربّية كان هلا دوٌر مهّم يف الوصل 
بني الثقافات املختلفة، ويف النهضة األوروبّية باألخّص، من 
خالل إسهامها العلمّي والفكرّي مع أعالٍم كبار من أمثال ابن 

رشد وابن خلدون. 

لتطوير  دؤوبة  حماوالت  حالياً  جتري  السياق،  هذا  يف 
استعماالت اللغة العربّية واالنسجام مع احلواسيب واألنظمة 
اإللكرتونّية احلديثة بشكٍل عاّم. ولقد أّكدت هذه اللغة على 
حضورها يف الفضاء االفرتاضي إىل جانب اللغات األخرى. يف 
العربي  املعجم  تطوير  ألهّمّية  متناٍم  وعي  هناك  ذلك،  موازاة 
واالهتمام بتوحيد املصطلحات مبا يتالءم والعلوم احلديثة، لكن 
دائماً ضمن احلرص على خصائص اللغة العربّية وخصوصيتها.

مبناسبة اليوم العاملي لّلغة العربية هذا العام، والذي حتتفل 
العام  منذ  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  به 
الثقافة  لتنمية  الدولية  اليونسكو  خطة  إطار  ويف   ،2012

العربية »أرابيا«، تعمُد مندوبّية اململكة العربية السعودّية لدى 
املطروحة  والتحّديات  التساؤالت  يف  اخلوض  إىل  اليونسكو 
أمام لغة الضاد من خالل كتاب يشارك فيه عدٌد من البّحاثة 
واملتخّصصني. يتناول الكتاب موضوع اللغة من جوانب خمتلفة 
والتقنية  العربية  اللغة  حماور:  ثالثة  يف  اختصارها  ميكن 
يف  العربية  واللغة  العربّية  اللغة  يف  االستثمار  اجلديدة، 

البالد غري الناطقة بها.

ترّكز هذه احملاور على العالقة بني اللغة العربية واستعماالتها 
ونشرها،  معرفتها  تعزيز  وكذلك  اجلديدة،  التقنيات  ضوء  يف 
وانفتاحها على بقّية اللغات من خالل الرتمجة باألخّص واشتقاق 
املصطلحات املناسبة من جانب آخر، هناك كذلك إضاءة على 

دور املؤّسسات اللغوية العربّية والرؤية املستقبلّية لّلغة العربّية.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل:

التحّديات والتطّلعات
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حرصنا يف هذا الكتاب على إشراك أصحاب الكفاءة واخلربة 
عدة  ومن  الوقوف،  يف  تساهم  تقديم أحباث  يف  واالختصاص 
تواجهها  التى  والتحديات  العربية  اللغة  وضع  على  زوايا، 
اليوم، فنحن مدينون بصدور هذا الكتاب لنخبٍة من األساتذة 
والُكتَّاب املختصني، الذين زودونا ببحوثهم القّيمة، سواء كان 
هؤالء من الوطن العربي أو من خارجه مّمن لديهم اهتماٌم باللغة 
من  فلكّل  للحدود،  عابرٌة  اللغة  أّن  وثقافتها، حبكم  العربية 
ساهم يف التحرير واإلخراج والطباعة بالغ الشكر وفائق التقدير.

يقتصر  ال  ومستقباًل،  حاضراً  العربّية،  باللغة  االهتمام  إّن 
هو  بل  واحد،  كتاٍب  على  وال  السنة  يف  واحد  يوٍم  على 
أفراداً  املعنيني،  من مجيع  يتطّلب  وُمستدام  متكامٌل  مشروٌع 

ومؤّسسات، النهوض به ودفعه دوماً إىل األمام. 

وختامًا، تأمل مندوبية اململكة العربية السعودية لدى اليونسكو 
رؤًى  طـرح  فـي  التوفيـق  قـد حالفه  اإلصدار  هـذا  يكون  أن 

جديــدة قابـلة للـتـطويـر واالستثمار يف املستقبل.

أ.د. ابراهيم بن يوسف البلوي
املندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو

رئيس خطة اليونسكو الدولية لتنمية الثقافة العربية »أرابيا«

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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والتقنية الجديدة
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(1)

ملخص البحث:

للغة  حاسوبية   - هندسية  معاجلة  البحث  هذا  يف  سنقدم 
العربية النموذجية باستخدام منصة Nooj2 املبنية على تقانة 
التعلم الذاتي لآللة Machine learning3، اليت تعد أحدث 

1 العرفان مورد لساين حاسويب يتضمن مجيع املداخل اللغوية العربية 

موصفة وفق مقتضيات منصة Nooj ، يف مستويي الرصف والرتكيب، 
يتم استغالله اليوم يف تطوير تطبيقات هندسية كثرية، ويمكن قراءته 

بأكثر من منصة حاسوبية تتعامل مع لغة الضاد.
بجميع  للمتون  اآللية  املعاجلة  يف  نوج  ملنصة  الرئيس  اهلدف  يتمثل   2

 Electronical إلكرتوين  معجم  أساسيتني:  ركيزتني  معتمدا  أنواعها، 
توفري  خالهلام  من  يتم   ،Local garmmar حميل  ونحو   dictionary
تقانات متطورة تتوىل إنجاز مهامت كثرية عىل شكل تطبيقات حاسوبية 
ملختلف املجاالت ذات العالقة بأنظمة اللغات الطبيعية، من ضمنها 
تعليم اللغات، حيث يتم تطوير آليات خاصة باملعاجلة اآللية للغات 
الطبيعية تتيح للمعلم إمكانات معاجلة املتون آليا، كام توفر له أدوات 
للبحث والقياس وتدريب املتعلمني. سنقدم هنا تطبيقات عملية تتعلق 

بتعلم اآللة الذايت يف مستويي الرصف والرتكيب هبذه املنصة.
 Artsificial الصناعي  الذكاء  من  فرع  لآللة  الذايت  التعلم  تقانة   3

للحاسوب  يسمح  الذي  العلم  بأنه  تعريفه  ويمكن   ،Intelligence

بالترصف بدون برجمة مسبقة كام يترصف ذكاء اإلنسان، واالستجابة 
تلقينه  يتم  أن  دون  ذايت  بشكل  الصحيحة  بالطريقة  معينة  ألحداث 
األوىل،  للوهلة  غريبا  هذا  يبدو  قد  املربمج.  قبل  من  برصاحة  ذلك 
خاصة وأنه عادة ما يتم حل أي مشكلة باستخدام احلاسوب من خالل 
حرفيا  تنفيذها  يتم  تعليامت  عن  عبارة  األخرية  وهذه  اخلوارزميات، 
احلاسوب  يزود  كأن  املطلوب،  احلل  إىل  للوصول  الربنامج  قبل  من 
بخوارزمية ترتيب األرقام تصاعديا أو تنازليا، أو بخوارزمية الترصيف 
اآليل للفعل يف مجيع األزمنة مع خمتلف الضامئر، بناء عىل تقانة التعلم 
الذايت التي بنيت عليها منصة نوج. نشري إىل أن هناك نوعني من التعلم 
. Non supervised وتعلم غري إرشايف Supervised الذايت: تعلم إرشايف

الذكاء  التقانات اهلندسية احلاسوبية اليت توظف خالصات 
الصناعي يف إطار لسانيات اجليل الرابع، كما سنعرض النتائج 
اليت توصلت إليها األحباث العلمية يف هندسة العربية، سعيا 
إىل سد الفجوة الرقمية بني العربية وبقية اللغات اليت عرفت 
تطورا هندسيا كبريا، جيمع بني األدوات اللسانية واحلاسوبية 
املنصهرة يف أدوات البحث العرفاني Cognitif احلاسوبي املعاصر 
الذي جتاوز مرحلة التنظري الرخو، إىل مرحلة التطبيق الصلب. 
من بني األسئلة اليت جييب عنها هذا البحث: ما األدوات 
اهلندسية املطلوبة لولوج العربية عامل تقانة تعلم اآللة وما يدخل 
يف فلكه هندسيا؟ ما التوصيف اهلندسي الذي يالئم هندسة اللغة 
العربية حتى تسهم يف بناء مناذج لسانية حاسوبية ختدم تطور 
اجملتمع؟ وما التطبيقات اجلديدة اليت أفرزها تطبيق هندسة 
اللغات الطبيعية على نظام العربية ؟. وللمزيد من إلقاء الضوء 
هذه  تطوير  اللغة يف  هندسة  بذله خرباء  الذي  على اجملهود 
النماذج الصلبة، سنعرض بنوع من اإلجياز اجملهودات اليت 
بذلت يف هندسة اللغة العربية يف أكثر من بلد، مع عرض وجهة 
التطبيقات  من  بعرض جمموعة  البحث  فيها، سنختم  نظرنا 
العملية من صميم لغة الضاد، لنبني الدور الذي تلعبه هندسة 

اللغة يف بناء معرفة جديدة تواكب تطور العصر. 

1. أي تقانة للعربية ؟

تعد هندسة اللغات الطبيعية من بني اجملاالت اليت تنشط فيها 
املعرفة اجلديدة، كونها جتمع بني تقانات النظريات اللسانية 

أ.د. حممد احلناش
اللغات  هلندسة  الدولية  الوكالة 

الطبيعية، املغرب 

اللغة العربية وتقانة التعلم الذاتي لآللة:
تطبيق منصة Nooj على معجم »العرفان«1

أ.د. حممد احلناش
اللغات  هلندسة  الدولية  الوكالة 

الطبيعية، املغرب 
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اليت عرفت تطورا كبريا يف األدوات الصورية اليت صاغتها من 
جمال العلوم اإلنسانية واللسانية منها خباصة، والعلوم الصلبة 
اليت تقدم األدوات املنطقية لبناء األنساق اللغوية وصورنتها يف 
التوليد والتحليل، بفضل هذا  قوالب رياضية تؤدي وظيفيت 
منظومة  على  مبين  اللغوي  النظام  أن  عرفنا  املعريف  التالقح 
من اخلوازميات الرياضية املتمركزة يف كفاية املتكلم الطبيعي، 
تكامال  هناك  أن  الباحثون  عرف  أيضا  التالقح  هذا  وبفضل 
معرفيا بني خمتلف مكونات العملية اللسانية اليت جتمع بني 
 ،Computationnel واحلاسوبي   Cognitif املعريف  النظرين 
اللسانية  الدراسات اهلندسية  املعريف أصبحت  التالقح  وبهذا 
معربا أساسيا إىل جمتمع املعرفة، الذي طور أدواته اليت أهلته 
يتم  جديدة  سلعة  املعرفة  أصبحت  حيث  املعرفة،  القتصاد 
وتطوير  البشر  على  إجيابا  انعكست  متطورة  بطرق  إنتاجها 
تطور  وال  واجتماعيا. فال صناعة  واقتصاديا  معرفيا  اجملتمع 
ستبقى  األخرية  وهذه  اللغة،  إطار  خارج  اقتصاد  وال  معريف 
أن حتوسب،  إىل  اإلنسان  طموح  مواكبة حتقيق  عن  عاجزة 
املعجمي  لتعريفها  معادلة  ستبقى  ذلك  وبدون  وتهندس، 

القديم، الذي يعين الثبوت والسكون.

اهلندسة فن التحكم يف النظم، واللغة هي نفسها نظام، ومن 
مت أصبح هذا التالقح ضروريا لبناء معرفة جديدة، هذه املعرفة 
اليت أصبحت توظف أدوات جديدة على شكل لغة عقالنية 
اليت  اللغة   Simuler تقّيس  أو  تناظر   Langage rationnel

برجمت بها يف الكفاية، بهذه الطريقة استطاع اإلنسان نقل 
كفايته إىل احلاسوب، فجعل منه يف البداية أداة تساعده على 
إجناز بعض املهمات احملددة، وإن كانت غري كبرية، ومع 
بالقصري،  ليس  زمنا  الباحثني  اليت أخذت من  التقانة  تطور 
البشرية،  القدرات  بعض  إمكاناته  يفوق يف  أصبح احلاسوب 
حيث أصبح وسيلة ختزين عدد المتناه من البيانات، وإجناز 
مهمات حسابية يصعب على العقل البشري إجنازها بسهولة، 
مما مكنه من اإلسهام يف إنتاج بعض املعارف اليت سنأتي على 

ذكرها يف هذا البحث.

وقد اجتهد باحثون كثر يف تطوير تطبيقات عربية كثرية )انظر 
البحوث  هذه  من  إليه  الركون  ميكن  الذي  ولكن  املراجع(، 

قليل، ألنه من جهة ال يقوم على فهم لساني لنظام العربية، 
فاملعرفة اللسانية شرط أساس لولوج هندسة هذه اللغة اليت تقوم 
على مكونات رياضية يف مجيع مستوياتها، بدءا من الصواتة، 
فالصرف فالرتكيب، إىل املعجم فالداللة، إخل، وأي سوء فهم 
ألحد هذه املكونات سينعكس سلبا على بقية املكونات، وينتج 
تطبيقات غري سليمة، خاصة إذا مت اعتماد منطق اللغات غري 
العربية اليت اشتغل عليها الكثريون. وسنقوم يف هذا البحث 
بتبيان أوجه اخللل يف هذه التطبيقات اليت أصبحت رائجة، 
مع أنها ما زالت يف حاجة إىل فهم لساني حاسوبي لنظام هذه 
لنظام  اهلندسي  الفهم  يف  جديدة  طريقة  سنقرتح  كما  اللغة. 
العربية ليقوم بديال عن الطرق املختلفة اليت بين عليها أكثر 
من تطبيق غري موفق يف نظرنا. ويف غياب هذا الفهم اللساني 
احلاسوبي لنظام العربية ال ميكن أن نطور تطبيقات جديدة 
تسد الفجوة الرقمية وتسهم يف بناء جمتمع املعرفة الذي ننشده 

بهندسة لغة الضاد. 

من الصعوبات اليت يعانيها املشتغلون يف هندسة اللغة العربية، 
متطلبات  تالئم  بطريقة  موصفة  العربية  اللغوية  املوارد  توفري 
اآللة، هذه األخرية اليت صنعت أساسا بلغات التينية تكتب 
من اليسار إىل اليمني، عكس العربية اليت تكتب من اليمني إىل 
اليسار، كما أنها مصنعة للغات ال حتتاج إىل تشكيل حروفها، 
الكشيدة، وحروفها ال خيتلف شكلها من موقع  وخالية من 
إىل آخر داخل الكلمة، هذا وغريه وقف أما تقدم البحث يف 
هندسة اللغة العربية، وجعله يتأخر قليال مقارنة مع ما حصل 
يف لغات ذات أصل التيين، هذا على الرغم من اجتهاد بعض 

الباحثني يف إجياد حلول هندسية لكل هذه القضايا.

يف  سنطبق  املستعصية  للقضايا  حلول  إجياد  يف  منا  إسهاما 
هذا البحث نظرية لسانية صورية معروفة حتت اسم املعجم 
اليت   Nooj نوج  منصة  عليها  انبنت  اليت  وهي  الرتكييب، 
إجنازات  من  حققته  ما  خالل  من  عاملي  حضور  هلا  أصبح 
بني  ومن  العربية،  على  هندسية  تطبيقات  إنتاج  يف  علمية 
ضرورة  املنصة  هذه  عليها  تقوم  اليت  األساسية  املبادئ  هذه 
توافر موارد لسانية عربية موصفة حاسوبيا على شكل معاجم 
اليت  احلاسوبية  الرموز  يستخدم  صوري  وحنو  إلكرتونية، 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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اللغة العربية وتقانة التعلم الذاتي لآللة: تطبيق منصة Nooj على معجم »العرفان«

تستغل تقانة الذكاء الصناعي يف أعلى مراتبها. وبهذه املنصة 
طورت تطبيقات عربية كثرية أصبحت موضوعة رهن إشارة 
الباحثني يف ربوع املعمور، سواء عن اللغة العربية أو اللغات 

العاملية األخرى.

سنتناول هذه القضايا كلها بالدرس لنرى الطريقة اليت تعامل 
بها باحثونا يف هندسة اللغة العربية، وأغلبهم ليسوا عربا، كما 
يتم حاليا  الضاد  لغة  الكربى يف جمال هندسة  املنجزات  أن 
خارج موطنها العربي، فنحن جند أغلب املنجزات اهلندسية يف 
أمريكا وإجنلرتا وفرنسا، وتشيكوسلوفاكيا، وغريها من البلدان 
اليت تستثمر اإلمكانات املتوافرة يف نظام العربية ملعاجلة لغاتها 
األصلية، وأغلبها باإلجنليزية، كما أن املؤمترات العلمية عن 
هندسة العربية يتم بلغات غري العربية، أغلبها باإلجنليزية، 
حتى تلك اليت تعقد يف الدول العربية تكون غالبا باإلجنليزية، 
خارج  تتم  العربية  عن  العلمية  البحوث  أغلب  أن  يؤكد  مما 

جغرافية العامل العربي املعين أوال وأخريا بلغته.

2. نظرة تارخيية:

جيب القول يف البداية أن العرب كانوا سباقني إىل فهم نظامهم 
ما  تولد  اليت  املنطقية  القواعد  من  منظومة  بوصفه  اللغوي، 
فبينوا  الكلمة،  لبنية  له من اجلمل، وضعوا قواعد  ال نهاية 
تتألف من جذر ووزن، وحصروا األوزان ووزعوها على  أنها 
والتصريف،  الصرف  مصطلحي  عليها  وأطلقوا  الكلم،  أقسام 
عن  ناهيك  وتصنيفا،  ترتيبا  املعجم  ملداخل  قواعد  ووضعوا 
النحو الذي قتلوه حبثا، فاختلفت املدارس فيما بينها بسبب 
قضايا إعرابية اعتمدوا فيها على نظر منطقي خلصوه يف العامل 
واملعمول، فقسموا اجلمل إىل أبواب حبسب احلركة اإلعرابية 
اليت تلحق الكلمة يف سياقها الرتكييب، أما الداللة فقد أبدعوا 
فيها نظرا، فكانت البالغة وعلوم التفسري وأصول الفقه وكل 
ما له عالقة باملعنى ومقتضياته، والباحث عن النظرية اللغوية 
العربية، خاصة مهندس اللغة، ال جيب عليه االقتصار على 
كتب النحو لوحدها، فهذه ال متثل إال النصيب األضعف يف 
املنظومة اللغوية العربية، بل عليه أن ينظر يف بناء املعاجم، 
وكتب النبات والطبيخ وغريها، فهناك يكتمل وصف العرب 

للغتهم بطريقة أوسع ملن يريد أن ينقل الكفاية اللسانية العربية 
إىل احلاسوب.

جيب القول أن القدماء طبقوا مجيع اآلليات اليت كانت متاحة 
هلم يف عصرهم بشكل صارم، بنوا بها منوذجا لسانيا قوامه 
أسس النظر املعريف العام الذي كان سائدا يف زمنهم، هذا النظر 
الذي يعد خالصة املعارف اليت كانت سائدة يف عصرهم، من 
رياضيات وفيزياء وكيمياء ومنطق، وغريها، وهي يف عمومها 
متتح من النظر املنطقي الرياضي الذي كان متاحا آنئذ، ولذلك 
جاءت قواعدهم شاملة ملكونات النظام اللغوي، يغلب عليها 
بني  معريف  تكامل  نتيجة  ألنها  طبيعي  وهذا  التجريد،  مبدأ 

العلوم الظنية والعلوم الصلبة.

ومنذ أواسط القرن املاضي، شرع الباحثون يف إنتاج تطبيقات 
حاسوبية على لغة الضاد، بدأ العمل بإحصاء اجلذور العربية 
الرتمجة  جمال  يف  الباحثني  من  كبري  عدد  واشتغل  آليا، 
اآللية ألهداف أغلبها عسكري، كما مت تطوير بعض املولدات 
املعاجم اآللية اليت  واحمللالت الصرفية، كما وضعت بعض 
تتضمن  لغوية  وثيقة  بوصفه  املعجم  يف  البحث  من  متكن 
املخزون اللغوي العربي الشامل، وتقربه للباحث عن املعاني 
يف وقت خمتصر، من ضمنها القرآن الكريم واألحاديث النبوية 
الشريفة، حيث مت توظيف بعض أدوات الذكاء الصناعي اليت 
يسرت البحث عن املعلومة مما مكن من إثارة انتباه الباحثني 
الذين وجدوا يف هذه التقانات مساعدا هلم على إجناز حبوثهم 
املعلومات  ختزين  تقانة  على  أغلبها  يف  تعتمد  اليت  العلمية 
واسرتجاعها Retreival، كما شرعت بعض املراكز يف العامل 
يف تطوير أدوات حاسوبية لتعرف احلرف العربي آليا، امتدت 
اهلندسي  البحث  كان  وقد  آليا،  وتوليفه  الصوت  تعرف  إىل 
آنئذ مواكبا للتطور التقاني الذي وفر للباحثني أدوات عملية 
لولوج العربية جمال التقانة اليت كانت متاحة يف ذلك الوقت، 
وهي على كل حال ال ترقى إىل ما أصبحت عليه اليوم، لكنها 
لغويا  هندسيا  حبثا  يصبح  أن  إىل  التقاني  البحث  ساعدت 
العربية  ضمنها  ومن  الطبيعية،  اللغات  على  يطبق  بامتياز، 
اليت جيمع الباحثون يف جمال هندسة اللغات الطبيعية على 

أنها اللغة األكثر استجابة لتقانات احلوسبة اجلديدة.
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وعلى الرغم من هذا التطور الذي عرفته التقانات احلاسوبية 
يف العامل ظلت العربية متخلفة عن غريها من اللغات العاملية، 
فما تزال الفجوة الرقمية واسعة بينها وبني ما عرفته اللغات 
تعرفها  مل  اليت  التطورات  هذه  بني  من  تطور،  من  األخرى 
العربية، الرتمجة اآللية واملعاجم اآللية واحمللالت الرتكيبية 
فهم  يف  نقص  التأخر  هذا  سبب  يكون  أن  ونرجح  وغريها. 
نظام العربية يف إطار نظرية لسانية جتريبية، وأيضا نقص يف 
تطوير منصات العمل اليت توفر أدوات تستخدم يف توصيف 
املوارد اللغوية العربية اليت حتتاج إىل معرفة جديدة بالنظام 
اللغوي العربي الذي ينتج عن تطبيق مقتضيات نظرية لسانية 
اهلندسي  التكوين  ذوو  باحثونا  فيه  قصر  ما  وهو  واضحة، 
احلاسوبي دون اللساني الذي من شأنه أن يقدم وصفا جديدا 
لنظام العربية يتالءم مع متطلبات اهلندسة اللسانية اجلديدة. 

2.1. العربية لسانيا – هندسيا:

اليت  العامل  لغات  بقية  شأن  شأنها  طبيعية،  لغة  العربية 
تطبيقات  عليه  بنيت  ناجح،  هندسي  بتوصيف  حظيت 
هندسية أصبحت تدخل اخلدمة يف جمتمع اليوم، إنها لغة 
بنيت على منظومة من اخلوارزميات الصورية تؤدي وظيفيت 
التوليد والتحليل على مجيع املستويات اللسانية، من الصوت 
إىل الصواتة فالصرف والتصريف إىل الرتكيب والداللة، إخل. 
فإن  الوسائط  مستوى  على  أما  الكليات،  مستوى  على  هذا 

العربية تنماز مبا يلي:

أ - الكتابة: تكتب العربية من اليمني إىل اليسار، حبروف 
كل  يقابل  حرفا،   28 مبدئيا  وعددها  اهلندسة،  حمكمة 
حرف صوت حمدد، يتعدد الصوت بتغري الرتكيبية الصواتية 
وميكن  العموم،  يف  صوتا  األربعني  ليتجاوز   Phonological

بلغات أخرى تستخدم احلرف  التأثر  أن يتضاعف يف حالة 
العربي، مما جعل عدد حروف العربية قابل للزيادة، بإضافة 
اليت  اللغات األخرى  لتستوعب  الشكلية  عدد من اإلضافات 
لتصل   ،)2017 اإليسيسكو  )مشروع  العربي  باحلرف  تكتب 
اليوم إىل 38 حرفا، وميكن الرجوع إىل مظان متخصصة يف هذا 
الباب ملعرفة الطريقة اليت وصفت بها احلروف العربية. وقد 

أصبح للحرف العربي سلسلة أقنان خاصة يف النظام الكتابي 
 .Unicode العالي املعروف باليونيكود

أن  علما  قصرية،  حركات  بدون  العربي  احلرف  يكتب   -
الرتكييب،  السياق  يف  الكلمة  معنى  ضبط  يف  أساسي  دورها 
وبدونها تلجأ الكفاية إىل متكن املتكلم من إسناد احلركات إىل 
مكونات الكلمة، فاحلركة األوىل صرفية، والوسطى معجمية، 
أما الثالثة فرتكيبية، مما يعين أن العربية لغة قرائية بامتياز، 
إال  باحلاسوب ال متثل  أو  باليد  الكتابة سواء  أن  يعين  مما 
النص  فهم  املعول يف  اللغوي، ألن  النظام  من  القليلة  النسبة 

وإعطائه معناه الصحيح يعود إىل التشكيل باألساس. 

اعتربوها  اليت  اإلشكاالت  الباحثون بعض هذه  وقد عاجل   -
صعوبات تؤخر حوسبة العربية، ترجع كلها إىل عدم وجود 

حاسوب عربي املنشأ، من بينها:

الكلمة من أجل إطالتها  - الكشيدة اليت تقحم بني حروف 
لتتناسب مع حجم الورقة أحيانا، وهي خاصة باللغة العربية، 
لكن وجودها يطرح إشكاال كبريا أمام املعاجلة اآللية للنصوص 
العربية، فيلجأ الباحثون إىل إفرادها برمز خاص يف أجبدية 
اليونيكود، ليصار إىل حذفها نهائيا قبل الشروع يف املعاجلة، 
تقطيع  أو  الصوتي  التوليف  عملية  يعثر  قد  أثر  ألي  جتنبا 

.Tokinization الكلمات بهدف ومسها حاسوبيا

- األرقام، تكتب وتقرأ من اليسار إىل اليمني، بينما قراءتها 
تتم من اليمني إىل اليسار، وقد دبر الباحثون هذا األمر بوضع 
النصوص  داخل  تكتب  اليت  باألعداد  خاصة  خوارزمية 

العربية.

االستفهام،  وعالمة  الفاصلة  خاصة  الرتقيم،  عالمات   -
يف  بهما  تكتب  ما  عكس  العربي  النص  يف  تكتبان  فكلتاهما 
كتابة  يف  العالمات  هذه  صعوبة  وتظهر  الالتينية،  النصوص 
األرقام العشرية، حيث يكون العدد هو نفسه يف مجيع اللغات 
لكنه يكتب بطريقة معاكسة، مما يؤدي إىل صعوبة يف قراءتها 
آليا، وكما هو األمر مع األعداد، دبر اخلرباء هذا األمر بوضع 

خوارزميات خاصة لقراءتها آليا بالعربية.
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للغات  خالفا  الكلمات،  حروف  بني  اإلجباري  التشبيك   -
الالتينية اليت تكتب باحلاسوب بدون تشبيك، هذه الظاهرة 
تغرف  تقانة  أمام  كثرية  إشكاالت  تطرح  للعربية  املالزمة 

،OCR احملارف بصريا

- وجود حروف خاصة تكتب بها بعض اللغات اليت تستخدم 
اليوم 26 لغة عرب  العربي، مثل 146 وعددها يفوق  احلرف 

العامل، بعد أن كانت 146 لغة يف األزمنة القليلة املاضية، 

- التشكيل، اجتهد الباحثون فطوروا تطبيقات خاصة حتت 
مسمى التشكيل اآللي للعربية، وقد حققت هذه التقانة بعض 
النجاح على مستوى احلرفني األول والثاني، إال أنها ما زالت 
لقوانني  خيضع  الذي  األخري،  احلرف  تشكيل  من  تعاني 

الرتكيب اليت تفرض حركات وظيفية خاصة بكل مجلة.

الكتابة  من  نوعني  بني  التفريق  فرضت  األمور  هذه  كل   -
العربية، األوىل يطلق عليها الكتابة املنطقية، وهي اليت تقوم 
على قواعد يفرضها النظام احلاسوبي الذي يقوم أساسا على 
تظهر  اليت  وهي  البصرية،  الكتابة  والثانية  منطقية،  قواعد 
على الشاشة، حيث يتم اللجوء إىل خوارزميات خاصة تتعرف 
أنواع الكتابة، فتقلب الشاشة من اليمني إىل اليسار، بعد أن 
هذه  تشتغل  اليمني.  إىل  اليسار  من  منطقيا  األصل  تكتب يف 
عربية،  كلمات  التيين  نص  يف  ندرج  عندما  كثريا  اخلاصية 
إىل  اليسار  من  آليا  املؤشر  نقل  املنطقية  الكتابة  تتوىل  حيث 
اليمني، والعكس صحيح أيضا. يدخل يف هذا اإلطار ما يعرف 
مبصطلح النقحرة، أي النقل الكتابي من العربية إىل الالتينية 

والعكس.

ب - صرف العربية أكثر ثراء من أي لغة أخرى يف العامل، 
اجلذر  هما:  فقط،  مكونني  على  تأسيسه  من  الرغم  فعلى 
والوزن، فإنه بفضل انصهار مكوني اجلذر والوزن مع حروف 
الزيادة اليت يتم توزيعها بطريقة خوارزمية مضبوطة ينتج عددا 
كبريا من البيانات اللغوية الصحيحة، وهي املعيار الذي يفصل 
يف انتماء املفردة لنظام العربية وعكسه، وبفضل هذا التالحم 
بدون  العربية  كتابة  اإلمكان  يف  أصبح  الكلمة  مكونات  بني 

حركات مع قراءتها باحلركات، مما يعين أن املكون الصريف 
العربي من  املتكلم  لسانية صرفية متكن  لوحده كفاية  يشكل 
قراءة لغته وهي مكتوبة بدون حركات، فالعربية تقرأ بالكفاية 
املنطقية وليس بالقراءة البصرية، خالفا للغات األخرى اليت 
تعتمد يف قراءتها على البصر أكثر من اعتمادها على الكفاية، 
فالعربي قارئ منطقي، مقابل متكلم اللغات اإللصاقية الذي 

يعد قارئا بصريا.  

العربية،  اللغة  هندسة  يف  املتخصصني  من  كثري  اشتغل  وقد 
ويف اللسانيات احلاسوبية على املستوى الصريف العربي، فبنوا 
حملالت صرفية هلذه اللغة، لكن أغلبها ال يراعي خصوصيات 
العربية الصرفية كما سنبني الحقا، حيث الحظنا أن أغلبهم 
يقيس على منوذج اللغات اإللصاقية، وهو ما يتعارض متاما 
بناء  يف  اجتهدوا  وقد  قدمناه،  كما  الصريف  العربية  نظام  مع 
قواعد بيانات ضخمة للغة العربية بناء على هذه التوصيفات.

إن قراءة سريعة حملتوى هذه البنوك اللغوية اليت يغلب عليها 
الطابع الصريف، وهي كثرية، طورت يف مراكز حبوث عاملية، 
أغلبها غري عربية، وتتضمن توصيف حاسوبيا ملاليني البيانات 
القالب  بنيت على  أنها  واملعجمية، نالحظ  الصرفية  اللغوية 
التالي: الكلمة =: سوابق + جدع+ لواحق، دون النظر إىل 
األواسط، وهي اليت تؤكد اجلانب االنصهاري للعربية، خالفا 

للغات الالتينية اليت تعد لغة إلصاقية، أي بدون أواسط.

بهذه الطريقة بنى Buckwalter وزميله Bessley وقد حلق 
بهما زميلهما Habash وآخرين قاعدة بيانات مت بناؤها على 
 ،AWN :شكل شبكة من املفردات العربية، ختتصر عادة بــ
وتنسب عادة إىل مصممها باكوالرت، وقد التحق مؤخرا بهذين 
الباحثني بعض اخلرباء العرب يف هندسة اللغة العربية، مثل 
لغات  مهندسا  كالهما  السودي،  اهلادي  وعبد  نزار حبش، 
الكلمات  ماليني  اللغوي  البنك  هذا  يتضمن  لسانيني.  وليسا 
العربية املوصفة إلصاقيا، مع غياب تام للجانب االنصهاري 
النهج  هذا  على  سار  وقد  صرفيا.  العربية  عليه  ترتكز  الذي 
بيانات  قاعدة  فبنيت  العامل،  يف  الباحثني  من  كبري  عدد 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  بنسيلفانيا  جبامعة  شجرية 
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املعروفة اختصارا باسم PATB، ومثلها قاعدة شجرية أخرى 
يف  واملعروفة  براغ  عاصمتها  يف  وبالضبط  تشيكوسلوفاكيا،  يف 
أدبيات اهلندسة اللسانية باختصار PADT، كما بنيت قاعدة 
بيانات املرجانة، ومسا، وكاتب ومدى وخوجة وأمرية وغريها 
الرابط  أن  إال  العامل،  يف  البحث  مراكز  يف  املنتشرة  الكثري 
للجانب  تام  إغفال  مع  اإللصاقي  اجلانب  تبنيها  هو  بينها 
االنصهاري، حيث ال ذكر ملكوني اجلذر والوزن عمدتا نظام 

لغة الضاد.

الشكل )1( منوذج توسيم قاعدة بيانات باكوالرت

ومن الطبيعي أال جند يف هذه األعمال أي إشارة إىل جذر الكلة 
االنصهارية  الطريقة  مع  مقارنة  بياناتها  ووزنها، مما ضخم 
هذا  من  أقل  إىل  البيانات  أن ختتصر  اإلمكان  يف  كان  اليت 
يف  كبريا  نقصا  نالحظ  أن  الطبيعي  من  كما  بكثري.  التضخم 
العربية  اللغة  هندسة  تتطلبه  كما  العربي  الكلم  أقسام  تناول 
هذه  بني  من  الالتينية،  اللغات  هندسة  عن  ختتلف  اليت 
النقائص، غياب مقولة املصادر، وهي مقولة أساسية يف بناء 
 Tokinization الوحدات  أي معجم إلكرتوني. كما أن وسم 
يعتمد  الذي  الوسم  عن  خيتلف  وتركيبيا  صرفيا  وتقطيعها 
مبدأ االنصهار، مجيع تلك البنوك تعتمد مبدأ فصل السوابق 
يف  األخرية ختتصر  هذه   ،Lemmas اجلدوع  عن  واللواحق 
االسم والفعل والصفة، فكلمة مثل: الزوار تقطع هكذا: أل+ 
زوار+ 0 وال تلتفت إىل أصلها املعجمي النظري، أي اجلذر 
تكسري  تعد مجع  اليت  )ُفعال(  وزنها  يذكر  ال  كما  )زور(، 

مفردها )زائر(.

هؤالء  مجيع  كون  إىل  يرجع  النقص  هذا  يف  السبب  ولعل 
بعضها  إىل  املشار  اللغوية  البنوك  بناء  املسهمني يف  الباحثني 
هنا، ليسوا لسانيني، وليست لديهم دراية بأي نظر لساني 
آراء  بعض  إىل  باإلشارة  يكتفون  أغلبهم  ميدانيا،  جمرب 
تشومسكي املنشورة يف مخسينيات القرن املاضي، وهي على 
كل حال جتووزت يف البحث اللساني، كما أن وضعها مل يكن 
بغرض بناء هندسة لسانية بالشكل الذي أصبحت عليه اليوم، 
حتى بالنسبة للغة اإلجنليزية، أحرى أن تكون صاحلة للغة 

الضاد.

قد يكون منطلق هؤالء الباحثني صحيحا من حيث الشكل، إذ 
يستحيل الشروع يف أي عمل هندسي لساني دون توفري موارد 
اللغات  هندسة  مقتضيات  وفق  واضح،  بشكل  موصفة  لغوية 
العربية،  توصيف  يف  الطريق  أخطأوا  أنهم  إال  الالتينية، 
بناء  قبل  العربية  مهندسي  يفكروا يف طلب خربة  ولعلهم مل 
ولكي  شجرية.  غري  أو  شجرية  كانت  سواء  اللغوية  بنوكهم 
تتضح الصورة أكثر، نورد هنا منوذجا من الطريقة اليت توسم 
بها مداخل BAMA حيث يتبني أن أقسام الكالم حمصورة 
والصفات   ،N واالسم   ،V الفعل  التالية:  املقوالت  وسم  يف 
اليت  للمصادر  تام  غياب  مع   ،Particles واحلروف   ،Adj

املفروض  من  وكان  العربية،  مكونات  يف  أساسيا  ركنا  تعد 
املختصرات  باقي  غرار  على   Masd توسيم  أن خيصص هلا 
على  القائم  الالتيين  التقسيم  نظام  العتماد  ونظرا  املعجمية. 
نظام  مع  كليا  يتعارض  الذي   Ensembliste اإللصاق  مبدأ 
العربية فإننا نالحظ غياب مكوني اجلذر والوزن اللذين يعدان 
عمدة نظام الكلمة العربية، مما جيعل من هذا البنك اللغوي 
تقليدا حرفيا لنظام مقحم على العربية، ولعل هذا هو السبب 
يف تأخر تطوير تطبيقات هندسية عربية، فجل ما نراه اليوم 
يعد جمرد تقليد للغات أخرى، ومن مت ضعف النتائج اليت 
يتوصلون إليها، وهو ما جعل هندسة اللغة جمرد ترف معريف 
الغرض منه جتريب سالمة أدوات لغات أخرى على العربية. 
لكن هذا ال يبخس هؤالء الباحثني جمهودهم الذي بذلوه يف 
توصيف العربية، فقد نكون يف حاجة إليه أو إىل بعضه عندما 
نطور بعض التطبيقات املتعلقة بالرتمجة اآللية، حيث سيمكن 
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آنئذ االستعانة بتلك التوسيمات اليت تعادل ما هو موجود يف 
أنظمة اللغات اإللصاقية. وهذا منوذج منها:

ولتأكيد ما نذهب إليه، نقدم منوذجا للطريقة اليت حللت بها 
هذه البنوك الشجرية اجلملة العربية التالية4: 

مخسون ألف سائح زاروا مدينتنا اجلميلة يف ايلول املاضي

حيث نالحظ أن جل هذه التطبيقات تقف عند حدود تعرف 
املكونات األساسية للجملة من حيث التوسيم املعجمي ألقسام 
الرتكيبية  الوظيفة  بتعرف  يسمح  ال  ما  وهذا  العربية،  الكلم 
اليت حيتلها املكون اللغوي داخل اجلملة، من قبيل: الفاعل، 
واملفعول، واجملرور، إخل. ونعتقد أن هذه البنوك اليت يعرف 
بعضها بالشجرية Treebank لو كانت مزجت بني الطريقة 
أن حتقق  استطاعت  لكانت  االنصهارية  ونظريتها  اإللصاقية 
اكثر من هذا بكثري، وهو ما سنعمل على تقدميه يف هذا البحث 

الحقا.

الشكل )2( تطبيق البنوك الشجرية على اجلملة السابقة

2.2. املستوى النحوي5 :

4 منقول عن كتاب نزار حبش، مدخل إىل املعاجلة اآللية للغة العربية 

)الرتمجة العربية – نسخة إلكرتونية(
من  أعم  لغوي  مستوى  وهو   ،Grammar هنا  بالنحو  املقصود   5

بينام  اللسانية،  املستويات  كافة  يشمل  النحو   ،Syntaxe الرتكيب 
واملسكوك.  العادي  أنواعها،  بمختلف  اجلمل  بنظم  يعنى  الرتكيب 
الرتكيب،  هندسة  عن  أيدينا  بني  التي  الدراسات  ألغلب  وبتأملنا 
تطبيقاهتم  أن  كام  تركيب،  بدل  نحو،  مصطلح  تستخدم  نجدها 
نظرية  يف  حمصور  جلها  النظرة،  أحادية  العربية  نظام  عىل  الرتكيبية 

بعد ما شرحنا بإجياز الطريقة اليت عوجل بها املستوى الصريف 
الذي انتهى إىل التطبيق على بعض اجلمل العربية، اليت وظف 
فيها نظام األلصاق صرف-معجمي، سنرى أن أغلب البحوث 
املتعلقة حبوسبة حنو العربية ال يعدو أن يكون استثمارا هلذه 
البنوك اللغوية املشار إليها سابقا، خاصة منها البنوك الشجرية 
Treebanks، حيث سيتبني أنها جتمع بني نهجني: النهج 

والنهج  وفعلية،  امسية  إىل  اجلملة  تقسم  حيث  التقليدي، 
التوليدي الذي وضع أصال للغة غري العربية6. وعلى الرغم من 
حماوالت مالءمة هذا التحليل لنظام العربية من وجهة نظر 
يقف حجر  عليها  التجريدي  الطابع  غلبة  أن  إال  هندسية، 
عثرة يف وجه أي تقدم يؤدي إىل تناول اجلمل العربية بسيطها 
ومركبها بطريقة منتظمة ال تقبل اخللل اهلندسي، وهذا التعثر 
يف نظرنا نتيجة طبيعية ما دامت تعوزهم املوارد املوصفة بشكل 
سليم صرفيا كما أسلفنا، علما أن التحليل النحوي يقوم أساسا 
من  يعاني  الصريف  التحليل  دام  وما  الصريف،  التحليل  على 
نقائص أساسية تضرب يف العمق بناءه الصوري الذي ال يناسب 
على  له  عملي  تطبيق  أي  فإن  العربية،  نظام 
إجيابية،  نتائج  منه  ينتظر  ال  النحوي  املستوى 
يتبني هذا جبالء عندما نعلم أن أغلب التحليالت 
الرتكيبية لنظام العربية اعتمدت كليا على ثالثة 
قواعد بنوك شجرية سبقت اإلشارة إليها، وهي 
يف  وهي   ،CATiB وأخريا   ،PADT و   ،  PATB

عمومها ترتكز على أسس غري عربية كما أسلفنا.

النحو التوليدي، علام أن هذا النحو مل يوضع اساسا هلندسة اللغات 
الطبيعية، ألن أكرب نقص يعاين منه هو عدم إيامن واضعيه بمفهوم املتن 
بناء  العربية جيتهدون يف  اللغة  الباحثني يف هندسة  أن  Corpus، علام 

لساين  تطبيق  الوحيد ألي  املنطلق  لغوية شجرية وغريها ألهنا  بنوك 
املنطلق أدى إىل ضألة  التناقض يف  لغة طبيعية. هذا  هنديس عىل أي 
سنحاول  ما  وهذا  اهلندسة،  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج 

معاجلته يف هذا البحث.
وهندسة  التوليدية  النظرية  بني  التعارض  حتدث  التي  األمور  من   6

اللغة هنائية، وقابلة للحرص يف بنوك  اللغات تعترب  اللغة، أن هندسة 
بينام  اللغة،  أو غري شجرية، مع حرص شامل جلميع مداخل  شجرية 
عىل  باالعتامد  وذلك  اللغوية،  اإلبداعية  مبدأ  التوليدي  النحو  يعترب 

عدد حمدود من القواعد التي تولد ما ال هناية له من اجلمل. 
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وعلى الرغم من اجتهاد واضعي هذه البنوك الشجرية يف توسيم 
نتفق  قد  اليت  اللغوية  الكليات  منظور  من  اللغوية  املكونات 
معهم يف جزء منها، مثل إسناد رمز V للفعل، و N لالسم، 
واضح  النقص  فإن  للصفة،   Adj و  اجلر،  حلرف   Prep و 
ألنها  اللغوية،  بأصوهلا  امليتالغوية  التوصيفات  هذه  ربط  يف 
ومسات  ستبقى جمرد  التوصيف  يف  وتوسعت  تعددت  مهما 
اليت  الرتكيبية  الومسات  إىل  ترقى  ولن  معجمية،   - صرفية 
تتدخل فيها عناصر أخرى ال هي صرفية وال هي معجمية، 
مع التسليم بنجاعة هذين املستويني يف التوصيف اللساني يف 
جمالي الرتكيب، لكن بطريقة ختتلف عما هو عليه عمل هؤالء 
األخرين  الشجريني  البنكني  أن  من  الرغم  وعلى  الباحثني، 
جنحا نسبيا يف التأقلم مع نظام العربية باعتماد الفعل يف رأس 
بقية  يف  املتحكمة  املقولة  كونه  اجلمل،  حتليل  يف  الرتكيب 
اعتمادهم اإلطار  فإن  اليت تكون معه مجال سليمة،  العناصر 
 Abstarction التجريد  على  أساسا  القائم  التوليدي  النظري 
متنعهم من تعميم التحليل على مجيع اجلمل، وكان يف إمكان 
هذه اخلطوة، أي اعتماد الفعل يف رأس الرتكيب، أن تؤتي 
أكلها لو أن هؤالء الباحثني كانوا يتوفرون على بنوك لغوية 
موصفه بطريقة أخرى تدفع بهم إىل ما هو أرحب. إن تقيد 
إياها مع  ومزاوجتهم  لغوية معطوبة،  ببنوك  الباحثني  هؤالء 
إطار نظري ال يؤمن برتاكم البيانات، جعلهم خيرجون بنتائج 

هزيلة، ال ختدم العربية يف شيء.

وللربهنة على ما ندعيه تكفي العودة إىل الشكل (2) أعاله الذي 
طبقت فيه قواعد التشجري التوليدية، على البنوك الشجرية 
املشار إليها سابقا، حيث نالحظ أن املشجر ينطلق من اليسار 
إىل اليمني، عكس ما هو عليه نظام العربية، وذلك احنراما من 
الباحث ملقتضيات النظرية التوليدية اليت تنطبق على مجل 
وليس على مجيع اجلمل، مما يرفع من نسبة االستثناءات 
اللغوية )Gross 1975(، كما أنها ال تفرق بني اجلمل البسيطة 
 ،Phrases dérivées املعربية  واجلمل   Phrases simples

علما أن اجلملة اليت يعاجلها هذا املشجر، مجلة حمولة عن 
مجلة بسيطة بواسطة جمموعة من العمليات الصورية املشتقة 
سوريا  سائح  ألف  مخسون  زار  مجلة:  من  صورية  بقواعد 

ولبنان يف أيلول املاضي، ليصبح الفعل يف رأس اجلملة، بوصفه 
العربية،  يف  مجلة  ألي  الرئيس  والداللي  الرتكييب  احملرك 
خالفا للغات الالتينية اليت يشرتط فيها أن تبدأ باسم، ولعل 
القفز على هذه احلقائق اللسانية جاء نتيجة  السبب يف هذا 
للغة  الرتكييب  البناء  أصول  معرفة  من  الباحثني  متكن  عدم 
الضاد، وأن جل معارفهم حمصورة يف اللغات اإللصاقية ذات 
النظام االمسي املوحد، مع عدم معرفتهم مبقتضيات النظريات 
كفاية  أغوار  أساسا لسرب  التحويل  من  اليت جعلت  اللسانية 
التحويل  أن  علما  العربية،  أي  الطيبعية،  بلغاتهم  املتكلمني 

مفهوم مركزي يف ختزين اجلمل يف الكفاية واسرتجاعها.

الشكل (3) التحليل الرتكييب اجلملة السابقة مستثمرا
PATB توسيمات البنك الشجري 

وقد تطور التحليل قليال مع البنكني الشجريني لتشيكوسلوفاكيا 
اجلملة  على  طبق  حيث   CATib كولومبيا  وجامعة   PADT

نفسها بوصفها مجلة لنقارن بني التحليلني.

 

 

 

الشكل )5( استثمار توسيمات 
CATiB

الشكل )4( استثمار توسيمات
 PADT 
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يف  معاجلته  متت  كما  الرتكييب  املستوى  يف  القول  وخالصة 
الدراسات السابقة، هو أن هندسة الرتكيب العربي حتتاج إىل 
مقاربة مغايرة، تعتمد إطارا لسانيا نظريا وجتريبيا، ومقاربة 
الرابع،  لسانيات اجليل  من  أدواتها  على  حاسوبية حتصل 
الذي يطلق عليه اليوم لسانيات املنصات، وهو ما ستنتناوله 

يف الفقرات الالحقة.

3. من اللسانيات النظرية إىل هندسة املنصات:

بوصفها  اللغة  إىل  النظر  من  املعاصرة  اللسانيات  انتقلت 
بنيات Structures شكلية تتكون منها متون لغوية منتهية، 
إىل اللغة بوصفها مكونا صوريا وخوارزميا ال نهائيا ومتمركزا 
من  الرغم  وعلى  طبيعية،  لغة  أي  اإلنسان،  كفاية  يف 
Epistémologique بني  املعريف  الزمين واالختالف  التباعد 
االجتاهني، فإن الذي جيمعهما هو اقتصارهما على استخدام 
لغة واصفة تنبع من العلوم اإلنسانية مثل املنطق وعلم النفس 
مبا يف ذلك العلوم العرفانية Cognitive وهي مجيعها تنتمي 
وقد  الداللية،  الشحنة  يف  اختالف  مع  نفسه،  اجملال  إىل 
اليت  اللسانية  املفاهيم  من  روزنامة  منهما  اجتاه  كل  صاغ 
يسم بها اللغة اليت اشتغل عليها، تنبع مجيعها من صميم 
النظرية  لألطر  عرضنا  وبعد  النظرية،  ومقتضياه  اهتماماته 
الرئيسيني7،  التقليديني  اجتاهيه  يف  اللساني  الدرس  ملسار 
يف  العلمي  البحث  عرفه  الذي  التقاني  التطور  ضوء  على 
أو  أحدهما  اعتماد  أن  لنا  تبني  الطبيعية،  اللغات  هندسة 
هما معا غري كاف لتطوير تطبيقات حاسوبية سليمة، فكان 
أطلق  اجتاه  من  أكثر  بني  جتمع  جديدة  نظرية  تبنينا  أن 

7 نقصد باالجتاهني النظريني: النظر اللساين البنيوي بتفريعاته الثالثة: 

التي  التوليدي  اللساين  والنظر  وكلوسيامتيكية،  ووظيفية  توزيعية 
فعندما  الطبيعية،  اللغات  عىل  التطبيق  يف  متعارضة  نامذج  يف  تدرج 
يذكر مصطلح البنية العميقة والكفاية واإلنجاز إلخ، يذهب الذهن 
واملتن  البنية  مصطلح  يذكر  وعندما  التوليدية،  النظرية  إىل  مبارشة 
والتوزيع يذهب بنا الذهن إىل البنيوية. هذه املفاهيم أصبحت قيمتها 
التوصيفية تتضاءل مع هندسة اللغات الطبيعية، حيث ستحل مكاهنا 
مفاهيم جديدة معظمها مأخوذ من العلوم الصلبة، هبدف نقل كفاية 

اإلنسان إىل اآللة، تيسريا للحوار بينهام. 

عليها املعجم الرتكييب Lexicon – grammar 8، يتبنى هذا 
معظمها  يف  تنتمي  معارف  من  صاغها  واصفة  لغة  االجتاه 
مكنه  مما   ،Les sciences dures الصلبة  العلوم  إىل جمال 
من  مكنه  الضاد،مما  للغة  واقعي  جترييب  منوذج  بناء  من 
الوقوف يف وجه النظرين البنيوي والتوليدي على حد سواء، 
بوصفهما إطارين معرفيني تقليديني، فإذا كان النظر البنيوي 
التوليدي  يقف عند اجلانب الشكلي يف الوصف، واجلانب 
يتعمق يف بنية اللغة معرفيا، حيث ربطها بالكفاية، فإنهما 
توسيم  يف  استخدمت  اليت  الواصفة  اللغة  كون  يف  يشرتكان 
الركب  مسايرة  على  قادرة  غري  الطبيعية  اللغات  مكونات 
داخل  من  اللغة  بتوصيف  يكتفي  ال  الذي  اجلديد  املعريف 
والعلوم  اللساني  النظر  بني  توصيفاته  يف  ميزج  بل  اللغة، 
تقديم حلول عملية ظل احلاسوبيون  الصلبة، مما مكنه من 
مقدمة  ويف  التقيليدة،  اللغوية  الدراسات  يف  عنها  يبحثون 
إىل  تنتمي  بلغة  موصفة  إلكرتونية  معاجم  بناء  القضايا  هذه 
اليت  هي  اإللكرتونية  املعاجم  هذه  اجلديدة،  التقانة  عامل 
لسانية  تطبيقات  تطوير  من  واللسانيني  احلاسوبيني  ستمكن 
التقليدية  بنيته  من  اجملتمع  نقل  على  قادرة  حاسوبية   –

معرب  عن  هلا  بديل  ال  األخرية  وهذه  املعرفة،  جمتمع  إىل 
إلحداث  اهلندسة  هذه  وجدت  وقد  الطبيعية،  اللغة  جسر 
تغيريات جذرية يف املعرفة البشرية، حيث أصبح احلاسوب 
مصدر تعلم ومل يعد جمرد مساعد لإلنسان يف التعلم، فكان 
 ،Machine learning أن تطورت تقانة التعلم الذاتي لآللة
وحتليلها  اللغة  لتوليد  وسيلة  احلاسوب  من  جعلت  اليت 
ما  وهو  اخلوارزميات،  من  خاص  نوع  على  اعتمادا  آليا، 
كثرية،  وخدمية  أكادميية  تطبيقات  تطوير  على  ساعد 
الصريف  والتوليد  وتوليفه،  البشري  الصوت  تعرف  مثل 
وحتليله، والتحليل الرتكييب، واستطالع الرأي الذي تبنى 
اآللية،  والرتمجة  اجملتمعات،  يف  سيادية  قرارات  عليه 

واألنطولوجيا وغريها الكثري.

بمعاجلة  اخلاصة  املفاهيم  من  منظومة  عىل  اللغة  هندسة  تقوم   8

اللغات الطبيعية، مثل قاعدة البيانات، واملنصة، واملحلالت اللغوية، 
والرتمجة، واألنطولوجيا، وغريها من املفاهيم اجلديدة التي سنأيت عىل 

ذكرها يف هذا البحث.
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بناء على هذه املعطيات أمكن احلسم يف معمارية هندسة العربية 
اللسانية  املستويات  حوسبة  ترتبط  التالية:  املقتضيات  وفق 
ببناء معجم إلكرتوني ملفردات اللغة العربية وفق إطار حاسوبي 
مرجعي على شكل منصة Plateforme حاسوبية قادرة على 
التعامل مع نظام العربية يف مجيع مستوياتها، وأشهرها منصة 
أداة  وهي  بامتياز،  لسانية  هندسية  منصة  تعد  اليت   Nooj

نصية Textuelle تتوافر فيها آليات تسمح بتطوير حملالت 
لغوية تستخدم يف تطبيقات أكادميية وخدمية كثرية، انطالقا 
املنصة  هذه  بني خصائص  من  التفاعلي.  النصي  البحث  من 
فاملعجم  املستويات،  بني   Cascade التسلسل  مبدأ  اعتماد 
اآللي ملفردات اللغة ميكن استخدامه يف تطوير احمللل الصريف، 
واحمللل الرتكييب، والداللي يف الوقت نفسه، وما ذلك إال ألن 
اللغات  جلميع  اللغوي  للتحليل  أساسا  موجهة  املنصة  هذه 
اليت يؤطرها اليونيكود العاملي. كما تتميز هذه املنصة باملرونة 
واحدة،  لسانية  نظرية  مبقتضيات  تلتزم  ال  فهي  اللسانية، 
 ،Hybride اهلجينة  باملنصة  عليها  يطلق  البعض  مما جعل 
ألنها تستقطب آليات الوصف اللساني من أكثر من نظرية، 
وهذا طبيعي ألنها تستفيد من التطور الذي حصل يف الوصف 
اللساني للغات الطبيعية، وال تتعصب ألي واحدة منها، مما 
املوجهة هلندسة  املنصات احلاسوبية  من  مييزها عن غريها 
انبثقت  أنها  من  الرغم  على  هذا  الطبيعية9،  اللغات  أنظمة 
 ،Lexique – Grammaire من رحم نظرية املعجم الرتكييب
اليت يعد صاحب املنصة أحد املتخصصني فيها. ومن نتائج 
العمل يف هذه املنصة تطوير حملل صريف وحملل تركييب يف 
األنطولوجيا،  إىل  باإلضافة  اآللية  والرتمجة  لغة،  من  أكثر 
اللغات  لتعليم  وسيلة  أنها  هي  وضوحا  األكثر  ميزتها  لكن 
تفاعليا، يتم إنتاج مجيع هذه التطبيقات تسلسليا، واملقصود 
فال جمال  عليه،  ويستند  باآلخر  يرتبط  تطبيق  كل  أن  بها 
للفصل بني هذه التطبيقات، ألن األدوات املوظفة يف املنصة 

تعد  التي  غوغل  منصة  غرار  عىل  كثرية،  حاسوبية  منصات  هناك   9

املفردات  عن  والبحث  الرتمجة  من  املستخدم  متكن  فهي  شاملة، 
والصور وغريها، مما جعل منها حمرك بحث أكثر منها منصة متخصصة 
مثل  الطبيعية  باللغات  خاصة  منصات  وهناك  الطبيعية،  اللغات  يف 
INTEX ولكنها تبقى قارصة عن معاجلة النصوص التفاعلية، كام أهنا 
ال تنتج حملالت لغوية يف مستويي الرصف والرتكيب، وأيضا الداللة 

كام هو األمر مع منصة نوج التي نتبناها.

يف  ألنها  التطبيقات،  هذه  مجيع  مع  للتكيف  وقابلة  مرنة 
هذا  يف  وسنقف  الصناعي.  الذكاء  تقانة  من  مستقاة  أصلها 
البحث على الطريقة اليت تعاملت بها هذه املنصة مع هذه 

التطبيقات كلها.

:Nooj 1.3. املعجم اإللكرتوني من خالل منصة

البيانات  رقمنة  عن  اخلاص  تصورنا  تقديم  يف  الشروع  قبل 
اللغات  هندسة  أن  إىل  نشري  أن  نود  الضاد،  للغة  اللغوية 
الطبيعية، جبميع اجتاهاتها اليت عرضنا لبعضها أعاله، ال 
ميكن أن تشتغل خارج إطار رقمنة البيانات وتشفريها بأكواد 
ال  العامل،  يف  الربجميات  تقرأها مجيع  أن  ميكن  مفتوحة، 
اللغات، مع األخذ يف  العربية وغريها من  فرق يف ذلك بني 
اليت حتدثنا عنها سابقا، ألن  العربية  االعتبار خصوصيات 
هذه الربجميات تكتب بلغة عقالنية كونية تفهمها اآللة يف أي 
مكان يف العامل، رموزها كونية متفق عليها بني مجيع الباحثني 
يف جمال الربجميات احلاسوبية، وإن اختلفت صياغتها من 
لغة برجمة إىل أخرى، متكن من معاجلة اللغات الطبيعية ومن 

ضمنها العربية بيسر وسالسة كما سنرى.

سنقدم فيما يلي تصورنا لرقمنة املداخل املعجمية / الصرفية 
 Machine الذاتي  اآللة  تعلم  تقانة  خالل  من  الضاد  للغة 
learning، اليت تعد عمدة منصة Nooj املنحدرة من نظرية 

وحدة  ستكون   ،Lexique – grammaire الرتكييب  املعجم 
مكوني اجلذر  االنصهار بني  نتيجة  العمل  هذا  االنطالق يف 
والوزن اليت يقوم عليها نظام العربية، خالفا لنظام اللغات 
الالتينية اإللصاقي Ensembliste املعتمد على مفهوم اجلذع 
معجم  شكل  على  ستكون  العمل  هذا  ونتيجة   ،10  Lemme

للمعطيات   Large scale شامال  توصيفا  يتضمن  إلكرتوني 

مع  موزعا  اجلذع  تعتمد  التي  اهلندسية  البحوث  انتقاد  لنا  سبق   10

جذريا  ختتلف  التي  اإللصاقية  اللغات  نظام  وهو  ولواحقه،  سوابقه 
عن نظام العربية )انظر § 2 أعاله(. 
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على  حملي  بنحو  معضدة  الضاد11،  للغة  تركيبية  املورفو- 
 ،Automates à état finis شكل أمتتات احلاالت املنتهية
يف  عقالنيا  املومسة  البيانات  على  اآللي  بالتعرف  تسمح 
الواردة  املعجم  مداخل  – حتليل جلميع  توليد  االجتاهني: 
يف منت لغوي عشوائي طويال كان أم قصريا. كما أنها متكن 
من بناء مجل عربية صحيحة انطالقا من إطار صوري خمكم 

التوسيم12.

اللغوية  املداخل  جلميع  صوري  توصيف  على  املعجم  يعتمد 
العربية بدون استثناء، حيث تعد التوصيفات أهم من املدخل 
نفسه، ألن احلاسوب يقرأ الرموز الصورية قبل البيانات، ألن 
هذه  الرموز،  خالل  من  حاسوبيا  وحتلل  تولد  األخرية  هذه 
األخرية تكون عادة أقل عددا من البيانات نفسها، حيث إن 
كل رمز ينطبق على عدد كبري من املواد اللغوية توليدا وحتليال، 
وألن العربية تقوم على نظام انصهاري Inflexionnel فهي ال 
ميكن توصيفها اعتمادا على مقولة اجلذع، اخلاص باللغات 
ذات النظام اإللصاقي Ensembliste، وتتيح العربية إمكانية 

التأليفي  النحو  لنظرية  النظري  املنطلق  املبدأ  هذا  يشكل   11

أي  هنائية،  اللغة  كون  يف  ويتمثل   ،Grammaire combinatoire

تعتمد  التي  التجريدية  للنظريات  خالفا  والتوصيف،  للحرص  قابلة 
الهنائية اللغة، وتنطلق من مبدأ يطلق عليه املناطقة Intension الذي 
قادرة  قاعدة  بناء  به  واملقصود  املفهوم،  املناطقة مصطلح  عند  يعادل 
مبدأ  كتابتها، وهو  إىل  احلاجة  اجلمل، دون  أكرب عدد من  توليد  عىل 
املنطقي  املبدأ  معادل  عىل  يقوم  الذي  النظري  منطلقنا  مع  يتعارض 
Extention والذي يعادل عند املناطقة العرب  السابق، يعرف باسم 
مصطلح املاصدق. ومن اجلدير بالذكر أن أي عمل يف هندسة اللغة ال 
يستقيم إال إذا تبنى هذا املبدأ األخري، إذ به جتمع البيانات وتوسم يف 
إطار معجم رقمي، ويف حالة العكس، وهو مذهب التوليديني الذي 
اعتمدته بعض الدراسات اهلندسية التي أرشنا إليها سابقا، فال جمال 

للحديث عن هندسة لسانية.
12 يف إطار تطبيق تقانة التعلم الذايت لآللة، يمكن توليد عدد كبري من 

اجلمل العربية السليمة انطالقا من مجلة بسيطة، مثال: ف س0 س1 
مجيعها  وهي  حمولة،  مجلة   1000 من  أكثر  آليا  منها  تتولد  أن  يمكن 
املنصة: حممد  تولد منها  أن  الدرس، بمكن  سليمة، مثل: كتب أمحد 
يكتب الدرس، حممد كاتب الدرس، الدرس مكتوب من لدن حممد، 
القدرة اهلائلة عىل توليد اجلمل  هل كتب حممد الدرس، إلخ، وهذه 
بنيتها الصورية، ال تتوافر يف أي منصة حاسوبية إىل اآلن  من خالل 

حسب علمنا، بام يف ذلك تلك املتخصصة يف اللغة اإلنجليزية.

اختصار رموز التوصيف كون مداخلها املعجمية تقوم على مكوني 
اجلذر والوزن، اللذين يتفاعالن مع بعضهما بطريقة خوارزمية 

مضبوطة، فتنتج عن هذا التفاعل بنية لغوية تتكون من: 

سوابق + )جذر X وزن( + لواحق =: الكلمة

امساء،  العربية:  يف  الكالم  أقسام  تكوين  يتم  الطريقة  بهذه 
أفعال، مشتقات، مصادر، أما احلروف فال ينطبق عليها هذا 
العربي.  اللغوي  النظام  يف  عددها  حملدودية  نظرا  التحليل 
على  اعتمادا  حاسوبيا  اللغوية  املقوالت  تقسيم  أمكن  وقد 
عددها حنو  يصل  اليت  اللغوية،  اجلذور  مع  األوزان  توزيع 
12600 ما بني ثالثية ورباعية، واألوزان اليت يصل عددها 

العربية.  اللغة  مفردات  سائر  تولد  وزن،   413 جمتمعة حنو 
يتم ترميز مجيع املفردات العربية صرفيا ومعجميا من خالل 
ثالثة حروف ترتب إجباريا كما يلي: )1( ف، )2( ع، )3(

العربية،  لنظام  املفردة  انتماء  يؤكد  الذي  الرتتيب  وهو  ل، 
املدخل  إخراج  إىل  يؤدي  الرتتيب  هذا  يف  يقع  خلل  وأي 
معرب؛  أو  دخيل،  أنه  على  فيحسب  نظامها،  من  اللغوي 
يتم استغالل هذا الرتتيب يف تفعيل اجلذور الثالثية، حيث 
يعطى لكل حرف يف اجلذر مقابل من الرموز الثالثة السابقة، 
يتوىل الوزن توزيع احلركات، القصرية والطويلة على مكونات 
اجلذر، وذلك من أجل توليد أقسام الكالم اليت ال ختتلف من 
حيث اجلذر، بقدر ما ختتلف يف تطبيق الوزن عليها، حيث 
ميكننا توليد مجيع املقوالت اللغوية األربع انطالقا من جذر 
واحد، مثال: ض، ر، ب: ميكن أن نطيق عليها وزن الفعل 
فتعطينا: ف =: َضَرَب، س =: َضَرٌب، و مشتق=: ضارب، 
ومصدر =: َضرب، وهنا جيب التذكري أن احلركة ال عالقة 
هلا باجلذر، فهي تتبع لنظام الوزن، وهذا األخري ال يتحكم 
للنظام  فتخضع  الثالثة  أما  والثانية،  األوىل  احلركتني  يف  إال 
الذي سنتحدث عنه الحقا. وال خيتلف األمر عن  الرتكييب 
هذا النظام يف حالة اجلذر الرباعي، حيث يتم إضافة حرف 
رابع يف آخر املتوالية الثالثية السابقة على شكل الم: )4( ل، 
وينطبق عليها ما ينطبق على اجلذور الثالثية، علما أن عدد 
اجلذور الرباعية ال يتجاوز 1800 وحدة جذرية، مقارنة مع 

اجلذور الثالثة اليت يفوق عددها هذا الرقم بكثري. 
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مع  العربية  اجلذور  عن  إحصائيات  يقدم  التالي  واجلدول 
أوزانها اليت ترتبط فيما بينها باملكونني الرمزيني: )ف.ع.ل(، 

و )ف.ع.ل.)ل((: 

العتاد اللغوي للمعجم اإللكرتوني: املفردة =: جذر X وزن
العدداملقولة اللغويةاجلذور الرباعيةاجلذور الثالثية

  96521800

160األمساء

60األفعال

73 املشتقات

136املصادر

الشكل )6 - أ( إحصائيات معجم العرفان اإللكرتوني

معجمي  مدخل  ماليني  ثالثة  من  أكثر  املكونات  هذه  تولد 
بسيط Simple، وأكثر من 60 مليون مدخل معجمي معرب 
Fléchis، واملقصود باملعرب املدخل البسيط يف خمتلف أوجهه 

الصرفية والتصريفية واالشتقاقية، مثال: 

1. املدخل البسيط: ك.ت.ب - - < س=: فعال =: كتاب، 

ف=: كتب، مصدر=: كتابة، مشتق=: كاتب، مكتوب،

2. املداخل املعربة: وهو مجيع االشتقاقات اليت ختضع هلا 

الكلمة يف املعجم، حيث إن:

أ. س =: كتاب، يثنى وجيمع ويصغر، ويعرف وينكر

ب. ف =: يصرف يف خمتلف األزمنة، ومع خمتلف الضمائر

واملرة،  وامليمي،  األصلي  املصدر  منه  يأتي   := املصدر  ت. 
والصناعي، واهليئة

والصفة  املفعول  واسم  الفاعل  اسم  منه  يأتي  املشتق =:  ث. 
املشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واملكان

والوزن،  العالقات بني اجلذر  التالي خمتلف  الرسم  يلخص 
وهي العالقة اليت تؤدي إىل إنتاج املداخل املعجمية البسيطة 

واملعربة يف لغة الضاد. 

الشكل )6 - ب( الطريقة اليت تتفاعل بها
 األوزان مع اجلذور يف العربية

النحو  نظرية  مقتضيات  على  املبنية  األرضية  هذه  على  بناء 
بلورة  متت   ،Grammaire combinatoire التأليفي 
معجم     أساسيتني:  ركيزتني  على  تقوم  اليت   Nooj منصة 
Dictionnaire وحنو حملي Grammaire locale، وسنعرض 

بين  اللذين  املكونني  هذين  من  مناذج  الالحقة  الفقرات  يف 
عليهما معجم »العرفان« اإللكرتوني:

احلاسوبي  التوصيف  اإللكرتوني  العرفان  مبعجم  نقصد   .1

واملعرب،  البسيط  جانبيها  ويف  مشوليتها،  يف  اللغة  ملداخل 
أساسا  معدة   Langage rationnel عقالنية  لغة  مستخدمني 
للمنصة اليت سيمكنها وحدها التعامل معها، وهي عبارة عن 
حيث  الصورية،  واللغة  الطبيعية  اللغة  بني  متزج  برجمية 
تعرف  من  لساني ميكن   – حاسوبي  بتوصيف  املدخل  يرفق 
البيانات  من أجل اسرتجاعها باللغة الطبيعية، وهي عبارة 
يطرأ  تغري  بأصغر  وتنتهي  البسيط،  باملدخل  تبدأ  أسطر  عن 
من  اليت  اإلعرابية  احلركة  ذلك  يف  مبا  الكلمة،  بنية  على 
احملتمل أن تظهر عليها يف السياق الرتكييب، والنموذج أسفله 
على  تطبيقه  وعند  املعجم،  هذا  عن  بسيطة  ولو  فكرة  يقدم 
نصوص خمتارة بطريقة عشوائية سيتعرف املفردة اليت يقدمها 
يف سياقها الرتكييب، حتى لو كانت غري مشكلة، ومبا أن لكل 
مدخل يف املعجم دخال Input وخرجا Output، فإن املنصة 
تربط بينهما فتتوصل إىل اخلرج انطالقا من الدخل، والعكس 

 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   20 01-03-18   11:13:46



21

أيضا صحيح13. وفيما يلي مقتطف من املعجم، لتتبني تركيبة 
املدخل فيه:

FLX = Flex + َفْعل + VN + asl ,َزْأب

 : ف Flex+DRV = 0101 : َمْفَعل FlexT + DRV= 010 :َفْعَلة FlexT + DRV = 010 : ِفْعَلة NW + DRV = V_C26 + DRV = 010 ,زءب, َزْأب

Flexdrv + DRV = 0101 م : Flexdrv + DRV = 0102 غ : Flexdrv+DRV = 010 ض : Flexdrv+DRV = 0103 ز : Flexdrv+DRV = 0103 ك : 

Flexdrv + DRV = 0106 آ : Flexdrv

FlexT :صناعي VN + DRV= 1 ,َزْأب

FlexT:_ة =FLX=Flex+DRV +اْفِتَعال + VN+asl, ِاْزِدَئاب

 : ز Flexdrv+DRV=01010 :م Flexdrv+DRV =0102 : ف Flex+DRV=010 4: ُمْفَتَعل NW + DRV=V_C010114 + DRV = 010, زءب ,اِْزِدَئاب

Flexdrv+DRV = 01010 ك : Flexdrv

FlexT:صناعي VN+DRV= 1 , ِاْزِدَئاب

FlexT : واحدة = FLX = FlexT + DRV + َفْعلََلة + VN + asl, َزأَْبَرة

Flex:ُمَفْعَلل NW + DRV = V_C137_0100+DRV=0100, زءبر, َزأَْبَرة

FlexT: صناعي VN + DRV = 3 , َزأَْبَرة

FlexT:واحدة = FLX = FlexT + DRV +َفْعلََلة + VN + asl ,َزأَْبَقة

Flex :ُمَفْعَلل NW + DRV = V_C137_0100 + DRV=0100, زءبق, َزأَْبَقة

FlexT:صناعي VN + DRV = 3 , َزأَْبَقة

FLX = Flex + َفْعل + VN + asl ,َزْأج

 : ف Flex + DRV = 0101 : َمْفَعل FlexT + DRV = 010 : َفْعَلة FlexT + DRV = 010 : ِفْعَلة NW + DRV = V_C26 + DRV = 010 ,زءج, َزْأج

Flexdrv + DRV = 0101 م : Flexdrv + DRV = 010 ض : Flexdrv + DRV = 0103 ز : Flexdrv + DRV = 0103 ك: Flexdrv

الشكل )7( مقتطف من معج العرفان الرقمي، املعد ملنصة نوج، 
وميكن استخدامه يف أي منصة حاسوبية ألخرى.14

توليد  املنصة  تتوىل  بينام  والوزن،  اجلذر  مكوين  عىل  املعجم  يقوم   13

ال  خاصية  وهذه  املعجم،  يف  مكتوبة  تكون  أن  دون  املطلوبة  املفردة 
أو   ،PADT أو   ،BAMA مثل  السابقة،  البيانات  قواعد  يف  نجدها 
PATB، أو CATiB، أو غريها من قواعد البيانات الشجرية التي تعتمد 

ماليني  تتضمن  جعلها  مما  واجلذر،  بالوزن  ربطه  دون  اجلذع  مبدأ 
املداخل املوصفة بطريقة أحادية لكل مدخل، وهو ما يفقدها القدرة 

عىل تعرف الكلمة يف سياقها الرتكيبي
بلغة واصفة  املداخل مكتوبة  النموذج، مجيع  14 كام هو مبني يف هذا 

مأخوذة من أساس املنصة، تنتج هذه الرموز مداخل لغوية صحيحة 
تتجاوز  قد  طويلة،  نصوص  يف  آليا  تتعرفها  كام  وحتليال،  توليدا 

صفحاهتا املليون، وخمتارة بطريقة عشوائية.

يف  املستخدمة  التوسيمات  بعض  على  الضوء  إلقاء  وميكن 
املعجم: يبدأ السطر دائما باملصدر VN، بوصفه أصل االشتقاق 

الوزن  البصرة، واملقصود به املصدر األصلي، يليه  عند حناة 
مشكوال ومكتوبا باحلروف العربية، وهذه احلركات هي اليت 
تنتقل إىل املفردة اليت سيولدها الربنامج الحقا، ثم يأتي بعده 
أخرى  كلمة  عن  متولدة  الكلمة  أن  يعين  الذي   ،FLX رمز 
الكلمة  الذي يضع   ،DRV رمز  يأتي  وبعدها  بها،  ترتبط  أو 
مدخل  كل  أن  إىل  يشار  املعجم،  يف  االشتقاقي  سياقها  يف 
معجمي جيب أن يكون يف سطر، مهما طال هذا السطر، ألن 
أنه مدخل جديد.  الربنامج يفهم  أي تقطيع يطوله سيجعل 
يتضمن السطر سائر متعلقات اجلذر الواحد، بدءا من الفعل 
واملصدر  اشتقاقاته،  االسم مبختلف  إىل  األزمنة،  يف خمتلف 
نظام  أنواعها يف  بكافة  باملشتقات  وانتهاء  املختلفة،  بأنواعه 
استنفاذ  بعد  إال  ينتهي  الربجمي ال  السطر  أن  أي  العربية، 
فإن  وهكذا  جذر.  بكل  املتعلقة  االشتقاقية  اإلمكانات  كافة 
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التوصيف  يف  خلل  وأي  املعجم،  يف  وظيفة  يؤدي  رمز  كل 
سيؤدي إىل احنراف يف تطبيق مقتضيات املنصة، ومن ثم تعثر 
املخرجات. هكذا بين املعجم اإللكرتوني وهو كما نرى عبارة 
بطريقة  معد  ألنه  بصريا،  قراءته  تصعب  حاسوبي  نص  عن 
الصناعي  الذكاء  تقانة  على  تقوم  اليت  نوج  مبنصة  خاصة 
تعلم  تقانة  خاصة  اجلديدة،  الربجميات  أغلب  يف  املعتمدة 
اآللة الذاتي الذي نطبقه يف مشروعاتنا العلمية عن لغة الضاد.  

Grammaire locale 2. النحو احمللي

 Automates à Etats نقصد بالنحو أمتتات احلاالت املنتهية
finis اليت تبنى أساسا لقراءة املعجم، لتوليد وحتليل مفردات 

النص، مكتوبة بلغة خاصة باملنصة، وهي عبارة عن عالقات 
التوليد،  حالة  يف  وخرجاته،  البسيط  املدخل  بني  منطقية 
كما تؤمن العالقة بني اخلرج والدخل يف حالة التحليل، أما 
اخلطوط الرابطة بني املكونات املنطقية فرتصد مجيع اإلمكانات 
بني  منطقي  ربط  وهو  أو حتلله،  املدخل  تولد  اليت  املنطقية 
مكونات املدخل. وفيما يلي منوذج من حنو اخلاص باملصادر 
يف اللغة العربية، ميثل الربط املنطقي بني املقوالت املعجمية 

األربع: أفعال ومصادر ومشتقان وأمساء15:

الشكل )8( املسوقة املنطقية اليت تربط منطقيا بني مقوالت العربية

هنايتها،  يمثل  بدايتها، ومن خرج  يمثل  املسوقة من دخل  تتكون   15

بينها  تربط  التي  العقد  من  جمموعة  عرب  اخلرج  إىل  الدخل  من  ننتقل 
أن  ويمكن  صغرى،  حمطات  عنها  تتفرع  حمطة  العقدة  متثل  خطوط، 
تلتقي بينها بواسطة روابط منطقية، وهكذا، مما جيعل منها شبكة من 
العالقات املنطقية قوامها العقد والروابط املنطقية، متثل يف جمموعها 
نحوا منطقيا يقارب شكله يف دماغ اإلنسان، كتب بلغة برجمية خاصة 
الدماغ  فعل  غرار  عىل  وحتليلها  اللغة  توليد  عىل  احلاسوب  تدرب 
برموز منطقية  أنه يشتغل  املعرفية  العلوم  الذي يرى خرباء  البرشي، 

تتوىل توليد اللغة الطبيعية. 

متثل هذه املسوقة Automate النحو احمللي للعربية، وهو 
على شكل شبكة من العالقات املنطقية اليت تربط بني املكونات 
صرف - معجمية األربعة لنظام العربية، وتقرأ من اليمني إىل 
العربية،  جذور  كافة  ميثل  الذي  »الدخل«  من  أي  اليسار، 
ويف الوسط توجد أوزان العربية املوزعة على املكونات األربعة 
لنظام العربية الصرف - معجمي، ويف »اخلرج« يوجد التمثيل 
الصوري للشكل الذي ستكون عليه الكلمة يف اللغة الطبيعية، 
أي أننا ننتقل من التمثيل املنطقي إىل التمثيل الطبيعي ملعجم 
العربية. تطبق هذه املسوقة على قاعدة بيانات العرفان اليت 
تستقي منها املداخل الطبيعية للعربية، وهو ما يعين أن هذه 
املسوقة موضوعة لذاك املعجم املنطقي، وليس لغريه، كما يعين 
أيضا أنهما متكامالن هندسيا، وال ميكن الفصل بينهما، وهو 
ما يربر قولنا أعاله أن منصة نوج تقوم على ركيزتني: معجم 
يقوم  اللسانية موصفة حاسوبيا، وحنو حملي  املوارد  يتضمن 
على عالقات منطقية بني مكوناته، ومنطلق كل ذلك هو اجلذر 

منصهرا مع الوزن.

2.3. تطبيق على مقولة الفعل يف العربية:

مسوقات  استخالص  يتم  أعاله  الشاملة  املسوقة  من  انطالقا 
صغرى، ختصص كل واحدة منها إلحدى  املقوالت األربع 
مشتقات  أمساء،  أفعال،  العربية:  نظام  منها  يتكون  اليت 
ومصادر، ويف ما يلي املسوقة اخلاصة باألفعال العربية، وهي 
الناحيتني  من  العربية  أفعال  كافة  وتعرف  توليد  على  قادرة 

الصرفية واملعجمية، وهي كما يلي:  

الشكل )9( مسوقة الفعل يف العربية

العرفان  مبعجم  يستعني   Robot روبوط  عن  عبارة  وهي 
ليستخرج منه املداخل الفعلية املوجودة يف أي نص إلكرتوني 
نطبق  الذي  والنص  سابق حتضري،  وبدون  عشوائيا،  خمتار 
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عليه هذه املسوقة ال يتجاوز طوله ثالث صفحات16، تتمثل 
اخلطوة األوىل يف وضعه يف واجهة املنصة كما يف الشكل التالي:  

الشكل )10( نص إلكرتوني مقتطف من موقع جريدة هسربيس اإللكرتونية

يهذه اخلطوة يتم إصدار أمر تعرف األفعال فيه كما هو مبني 
يف الواجهة على الشكل التالي17:

>V< الشكل )11( نتيجة تطبيق املنصة على نص عشوائي من خالل أمر

16 ليست هناك حدود لعدد الصفحات، فقد يكون النص يف صفحة 

أو فقرة، وربام مجلة واحدة، وقد يكون طوله ماليني الصفحات، املهم 
Word أو  هو أن يكون مكتوبا إلكرتونيا، وال فرق أن يكون بصيغة 

Pdf، أو أي صيغة أخرى.

17 تقرأ هذه الشاشة كام ييل: يف خلفية الشاشة يظهر النص الذي وقع 

االختيار عىل معاجلته، وعىل اليسار دائام داخل الشاشة الكربى، تظهر 
 ،>V< معقوفتني  بني  موضوعا  البحث  أمر  تتضمن  صغرية  شاشة 
حيث  النص،  يف  البحث  نتيجة  تتضمن  أبضا  صغرية  شاشة  تليها 
كشاف  يف  موضوعة  الربنامج  عليها  عثر  التي  األفعال  قائمة  نشاهد 
داخل  الرتكيبي  سياقه  يف  بالفعل  يأيت  سياقي،   Concordoncier

النص، مما يتيح للباحث تعرف عدد األفعال التي عثر عليها الربنامج 
داخل النص، وهي هنا 114 فعال يف ثالث صفحات فقط. كام يمكن 
إمكانية  وهي  النص،  يف  فعل  كل  تردد  عدد  نسبة  تقديم  للربنامج 
دراساهتم  إنجاز  عىل  الباحثني  ملساعدة  املنصة  هبا  زودت  أخرى 

اإلحصائية اللسانية التي تعول عليها هندسة اللغات الطبيعية كثريا.

تركيبية  سياقات  شكل  على  تأتي  النتيجة  فإن  نرى  وكما 
حتدد موطن الفعل يف سياقه الرتكييب، وذلك من أجل بيان 
معناه الذي ال يتحدد إال يف السياق، وذلك وفقا ملقتضيات نظر 
املعجم الرتكييب الذي يؤكد على أن املدخل املعجمي ال ميكن 
أن يتحدد معناه احلقيقي إال من خالل البنية الرتكيبية اليت 
يؤطرها، توزيعيا وحتويليا، إذ ال وجو للمفردة لسانيا خارج 
سياقها الرتكييب. تسمح املنصة بوضع مسوقة خاصة بكل فعل 
يف املعجم مع القدرة على حتليله صرفيا كما نرى يف النموذج 

التالي:

الشكل (12) تطبيق مسوقة األفعال على
 املدخل الفعلي »بسط«

بعد تعرف الفعل َبَسط، الذي يستخرجه الربنامج من معجم 
بدون  األصلي  النص  يف  ورد  بعدما  آليا،  مشكال  العرفان 
حركات، يقدم حتليله الصريف، كما هو مبني يف السطر األخري 

من هذا الشكل:
V + voix = actif + temps = ps + Pers = 3 + Genre = m +  

Nombre = s + Pattern = َفَعَل

وافيا عن  تقدم حتليال صرفيا  رقمية  معلومات  وهي مجيعها 
الذي جاء  الوزن  ذكر  مع  والزمان،  والعدد  النوع  الفعل، يف 
عليه الفعل يف النص. وهكذا تسري األمور مع مجيع املقوالت 
اللسانية اليت يتم استخراجها من النص يف سياقاتها الرتكيبية 

اليت وردت فيها تيسريا لدراستها دالليا.

آليا،  اللغوية  املداخل  تشكيل  تتوىل  املنصة  أن  إىل  أشري 
ولذلك أصبحت معتمدة بوصفها برنامج تشكيل آلي للنصوص 
تعد  الوظيفة  هذه  بدون حركات،  عادة  تكتب  اليت  العربية 
نتيجة اعتماد الوزن الذي يثبت يف املعجم حبركاته املناسبة، 

اللغة العربية وتقانة التعلم الذاتي لآللة: تطبيق منصة Nooj على معجم »العرفان«
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النصوص،  املعجمية من  املداخل  يتم استخراج  ولذلك عندما 
األوىل  التشكيل، خاصة احلركتان  آليا، ألن  تشكيلها  ميكن 
والوسطى، هلا عالقة مباشرة بالوزن، فهو الذي يفّعل اجلذر 
وينقله من إطاره الثابت إىل إطاره املتحرك، منتجا به مداخل 
لغوية مستخدمة يف النظام اللغوي، والكلمة العربية بدون وزن 
للوزن دورا مفصليا يف بناء  تعد دخيلة أو معربة، مما يسند 
املقوالت اللغوية، خالفا للغات الالتينية اليت تعتمد اجلذع، 
وهذا األخري ال نظام صوري له، إذ حيتاج إىل معاجلة كلمة 
يولد  أن  واحد  لوزن  اليت ميكن  العربية  بكلمة، على عكس 
عددا كبريا من املداخل، ويكفي أن نقارن عدد املداخل اليت 
يتكون منها نظام العربية، بعدد األوزان اليت ال تتجاوز 400 
وهذه  ورباعي،  ثالثي  جذر   10.000 من  أكثر  تفعل  وزنا، 
تطبيق  علينا  اليت سهلت  وهي  العربية،  بها  تنفرد  خاصية 
تقانة التعلم الذاتي لآللة Machine learning  خاصة النوع 
غري  التعلم  مقابل   Supervised اإلشرايف  بالتعلم  املعروف 
اإلشرايف الذي يطبق عادة يف تعرف الصور واألشكال اهلندسية 

غري اللغوية.

3.3. هندسة املستوى الرتكييب: لسانيات اجليل الرابع: 

1.3.3. األرضية النظرية:

إلجناز  العملية  اخلطوات  البحث  من  الفقرة  هذه  يف  نقدم 
الوصف اللساني الصوري للمستوى الرتكييب باستخدام منصة 
مستغلني   Machine learning اآللة  تعلم  وتقانة   ،Nooj

نتائج معجم العرفان الذي عرضنا أسسه سابقا، كما سنشرح 
اللسانية  اإلجراءات  أنتجت  اليت  اللسانية  النظرية  مكوناته 
به  بأس  ال  لعدد  حاسوبية  برامج  تطوير  من  مكنت  اليت 
اإلطار متت صياغة  هذا  ويف  العامل.  الطبيعية يف  اللغات  من 
اللغة  بنية  عدة مفاهيم جديدة نهدف بها إىل إعادة تعريف 
 ،Verbe support العربية هندسيا، من قبيل: الفعل العماد
والتوسيم Nominalisation، والقلب Passivation، األجروم 
من  مفاهيم  وهي  إخل.   ،Opérateurs العوامل   ،Tables

شأنها توفري بيئة لسانية مناسبة للتطبيق اهلندسي على اللغة 
الرتكييب  املستوى  يف  خاصة  طبيعية،  لغة  بوصفها  العربية 

الذي سيؤهل العربية إىل االخنراط يف عامل الصناعة اللغوية / 
 .ANLP اهلندسية اللسانية املعروفة عامليا مبصطلح

قبل  يتم  أن  ميكن  ال  للعربية  الرتكييب  احمللل  إجناز  إن 
يف  ووضعه  الصريف،  للمستوى  اللساني  الوصف  استكمال 
مستويي  يف  احلاسوبية  الربامج  مع  للتعامل  قابلة  منصة 
التوليد والتحليل. وهذا بالضبط هو ما تقوم به مراكز البحوث 
البحوث  مثل  األجنبية،  للغات  آلية  لبناء حملالت  املتفرغة 
 Gaspar Monge وأعمال خمترب ،Nooj اليت طورت مبنصة
ومعهد AIRNI يف فرنسا، حيث بنيت قواعد بيانات صرفية 
  LADL أعمال  مثل  تركيبية  بيانات  وقواعد   ،Lefff مثل 
وقواعد بيانات صورية، مثل FRMG الذي يقوم على الوصف 

الصوري للبنيات الرتكيبية للغة الفرنسية. 

حملالت  لبناء  خصيصا  وضعت  برامج  عدة  اقرتاح  مت  وقد 
نظام  بيئة  بينها  من  نذكر  األجنبية،  للغات  آلية  تركيبية 
من  كبري  عدد  استيعاب  على  بقدرته  يتميز  الذي   DyAlog

 ،TAB األجروميات  مع  التعامل  خاصية  خالل  من  اللغات 
املوحد  العاملي  الرتميز  استيعاب  على  قدرته  إىل  باإلضافة 
احلديث  سبق  كثرية  بيئات  على  فضلناه  وقد   .Unicode

عنها، خاصة تلك اليت ينحصر تعاملها مع النظام الشجري 
TAG املنبثق عن مقتضيات النظرية التوليدية.

وإلضفاء الطابع العملي على هذه الدراسة، قمنا ببناء قاعدة 
بيانات للبنيات الرتكيبية للغة العربية استغلت فيها اإلمكانات 
اليت يقدمها معجم العرفان اإللكرتوني، ويف هذا الصدد نقدم 
أجروما ميثل عينة من املعجم الرتكييب للغة العربية الذي قمنا 
بإعداده يف إطار شغلنا املتواصل يف هندسة اللغة العربية، ويف 
إطار تعاوننا املستمر مع جهات حبثية كثرية يف العامل، ركزنا 
فيه على ظاهرة التوسيم اليت تعد من بني الظواهر الرتكيبية 
األكثر إنتاجية يف نظام العربية، حيث مت تقسيم األجروم إىل 
منطقتني متكاملتني: منطقة التوزيع ثم منطقة التحويل، وقد 
لتحديد  والسلب  اإلجياب   Operators عاملي  استخدام  مت 
املتولدة  الصورية  األشكال  تنتجها  اليت  املتواليات  مقبولية 
بهاتني العمليتني، وهما عامالن حيددان نتيجة تطبيق اهليكل 
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الصوري يف توليد بنيات لغوية تكون إما مقبولة أي )+(، أو 
مرفوضة أي )-(، سيتم يف األخري تقييم عمل املنصة من خالل 
تطبيقها على أجروم من أجل توليد بنيات سليمة لغويا )انظر 

الشكل 12 بعده(.

2.3.3. ما احمللل الرتكييب ؟

ألنظمة  اآللية  املعاجلة  غاية  اآللي  الرتكييب  التحليل  يعد 
تعد  اليت  الفروع  بقية  عنده  تتجمع  إذ  الطبيعية،  اللغات 
احمللل  خاصة  الطبيعية،  اللغات  لبنيات  الداعمة  األعمدة 
اللغوي  البناء  مبعدات  النحوية  الكفاية  يزود  الذي  الصريف 
الصحيح، فال تركيب قبل الصرف، وال صرف بدون تركيب، 
ألننا نصرف الكلمة من خالل وضعها االفرتاضي يف منظومتها 
به  تبنى  الذي  الصريف،  املكون  أن  كما  السليمة،  اللسانية 
 ،Inflexionnelle املداخل املعجمية ذات الطبيعة االنصهارية
هو الذي ميكننا من كتابة العربية بدون حركات، وقراءتها 
بني  التكاملي  النظمي  االفرتاض  هذا  دون  ومن  مشكلة؛ 
سالمة  من  التأكد  الصعب  من  سيكون  اللسانية،  املستويات 
واجلذر،  الوزن  مكوني  على  يطبق  الذي  اخلوارزمي  الناتج 
وهما املكونان اللذان تنفرد بهما العربية من دون بقية أنظمة 
اللغات الطبيعة18. أما الداللة فتعد املصحح املعجمي ملنظومة 
اللغة، وهلذا فهي ترافق مجيع مراحل التحليل، من الصرف 

إىل الرتكيب.

املنظومة  وجه  ميثل  الذي  الرتكييب  احمللل  صعوبة  وتأتي 
اللسانية من كونه حيتاج إىل جهد نظري وحاسوبي مضاعف، 
النمطية  األشكال  مع  تتعامل  اليت  الصرفية  للمنظومة  خالفا 
فهي  وبالتالي  االنصهاري،  طابعها  من  الرغم  على  املنتهية 
حيث  الرتكييب،  املستوى  من  أقل  نظريا  جمهودا  تتطلب 

18 عىل الرغم من كثرة األعامل التي أنجزت يف جمال الرصف العريب، 

ال نجد منها واحدا هييء املادة الرصفية للتعامل مع املحلل الرتكيبي 
اللغات  يف  كثرية  بحثية  جهات  به  قامت  ما  غرار  عىل  العربية،  للغة 
األجنبية، خاصة الفرنسية، انظر عىل سبيل املثال العمل املوسوم بـ: 
Dela …( الذي يقرن  Lefff )وهو جمموعة معاجم رصفية تبدأ برمز 

من  الرتكيبي  املحلل  متكن  نحوية  بمعلومات  الرصيف  املدخل  فيه 
استغالهلا الحقا.

تلعب التعامالت اإلحصائية املبنية على خوارزميات التوليد 
والتحليل دورا مهما يف حصر املخرجات املعجمية - الصرفية 
آليا. ونظرا للطابع الالنهائي ملنظومة الرتاكيب اللغوية اليت 
تتنوع فيها متوضعات املكونات اللغوية بشكل يبدو غري قابل 
صورية  لسانية  نظرية  على  يعتمد  أن  جيب  فإنه  للحصر، 
واضحة املعامل، تقوم على أسس نظرية كمية تتميز بالواقعية 
اليت متكنه من االرتباط السليم مبخرجات املنظومة الصرفية 

والتعامل معها من واقع اإلنتاج اللغوي الصحيح. 

وعلى الرغم من تشابك هذه املستويات وتنوع معاجلتها، إال 
أننا أمام تراتبية منطقية تفضي فيها كل مرحلة إىل أخرى، 
ويصعب القفز على مرحلة ما إىل اليت بعدها، فبعد أن بذلنا 
جمهودا كبريا يف بناء حملالت ملنظومة الصرف والتصريف، 
العربي  الوطن  داخل  الباحثون،  بذله  الذي  اجملهود  وبعد 
وخارجه، يف بناء برامج كثرية تتعلق باللغة العربية، ها قد 
حان وقت الشروع يف بناء أرضية صلبة لبناء احمللل الرتكييب 
السليم للغة العربية بوصفها لغة طبيعية؛ فاحمللل الرتكييب 
القائم على نتائج احمللل الصريف السليم تنبين عليه املخرجات 

على شكل تطبيقات حاسوبية على اللغة العربية.

Nooj 3.3.3. األساس النظري الرتكييب ملنصة

 ،Nooj قبل الشروع يف بناء حملل تركييب آلي للغة مبنصة
قمنا بتصميم معجم تركييب إلكرتوني آلي للغة العربية مؤسس 
تعرف  خالله  من  يتم  حيث  السابق19،  العرفان  معجم  على 
البنيات اآلساسية ملنظومة الرتكيب العربي وحصرها من خالل 
على  بنيت  اليت  الرتكييب  املعجم  نظرية  مقتضيات  تطبيق 

19 نقصد باملعجم الرتكيبي اإللكرتوين قاعدة بيانات مشفرة املداخل 

الرتكيبية، يمكن استغالهلا عند تطوير أي برنامج حاسويب خمتص يف 
استيعاب  يستطيع  الذي   DyAlog قبيل  من  النحوية،  املحلالت  بناء 
بناء  يف  اعتامده  إىل  اآلن  يصار  حيث  الطبيعية،  اللغات  أنظمة  مجيع 
استكامل  بعد  والصينية  الكورية  مثل  اآلسيوية  للغات  نحوي  حملل 
العمل يف الفرنسية واإلنجليزية. وقد رشعنا يف بناء املعجم الرتكيبي 
اإللكرتوين للغة العربية من خالل معجم العرفان الذي سبق عرضه 

يف هذا البحث.
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من  األوروبية20.  اللغات  يف  كثرية  تركيبية  أساسها حملالت 
خصائص هذه النظرية، ما يلي:

1. اعتماد قواعد نهائية وحمصورة عدديا يف إنتاج مجل اللغة، 

يف  الصحيحة  اللغوية  البنيات  بواسطتها حصر مجيع  ميكن 
القواعد:  من  نوعني  باستخدام  وذلك  شاملة،  بيانات  قاعدة 
األساس  البنيات  حصر  التوزيع  يتوىل  والتحويل،  التوزيع 
البنية  تلخصها  بنيات،  مخس  يتجاوز  ال  وعددها  للغة، 

الصورية العامة التالية:
ف س 0 ك 21

عامة  لغوية  متثيلية  تكتسب  الصورية  الرموز  هذه  إن  حيث 
تشمل مجيع مكونات املعجم الرتكييب للغة العربية:

- ف =: مجيع األفعال يف قاعدة البيانات، 
- س 0 =: الفاعل

- ك =: مكون امسي عام )املفعوالت( =: )0، س 1، س1 س2(

ويتوىل التحويل، وهو أيضا حمصور العدد ومقنن بقواعد صورية 
متسلسلة، إنتاج اجلمل الصحيحة وختزينها ثم اسرتجاعها 
من الكفاية، بتوظيف خوارزميات التوليد والتحليل اليت تطبق 
بطريقة سهلة ومرنة. وميكن حصر العمليات التحويلية مبدئيا 

يف العمليات الكربى التالية:

)Passif( القلب بنوعيه: العادي واملطاوع -
)Adjectivation( التوصيف -

)Nominalization( التوسيم: املعلوم واملقلوب واملوصف -

 Journée ATALA : Interface Lexique املثال:  سبيل  عىل  انظر   20

 grammaire et lexique syntaxique et sémantique, Olovier

 Intégrer les tables du كذلك:  وانظر   ،Blanc et alii 2005
 lexique – Grammaire à un analyseur syntaxique robuste à

 grande échelle, Benoit Sagot 2009.

تبني  تم  العربية، وقد  اللغة  البسيطة يف  لكافة اجلمل  متثيل رمزي   21

متوالية اجلملة الفعلية دون االلتفات إىل اجلملة االسمية حسب تعبري 
التي  التحويلية  العمليات  إحدى  نتيجة  تعد  األخرية  فهذه  النحاة، 

تطبق عىل اجللمة الفعلية.

)Restructuration( التهيكل او إعادة البناء -

والتقديم  احلذف  مثل  األخرى  التحويلية  العمليات  أما 
تطبيقات جزئية  فتعد  إخل،  واالستفهام،  واإلضمار  والتأخري 
النظام  عليها  يقوم  اليت  الكربى  التحويلية  العمليات  ختدم 
اللغوي العربي يف بعده الرتكييب الذي يعد عماد البناء اللغوي 

السليم.

يف  الدالة  مبثابة  فهو  البسيطة،  اجلملة  حمور  الفعل   .2

الرياضيات، أما بقية العناصر اللغوية املتوزعة معه فمتغريات، 
متثلها املتوالية الصورية التالية:

P =: V )x .y(

ومبا أن اللغة تقوم على نظامني: عاد ومسكوك؛ فإن الفعل يف 
البناء العادي يكون مشحونا بداللة تسندها له بقية العناصر 
اللغوية املتآلفة معه يف املنظومة، أما يف البناء املسكوك فغالبا 
ما يكون وحدة فارغة غري قابلة للتفكيك الذي ميكن أن جيعل 

منه كيانا مستقال داخل منظومة اجلملة، مثال ذلك22:

ف س 0 )ح س س( 1 =: وقع أمحد يف حيص بيص

املعجم،  له  يسندها  اليت  اخلاصة  داللته  الفعل  يفقد  حيث 
هنا  وهو  املعتمة،  الداللة  املسكوكة ذات  املنظومة  ويذوب يف 

مبعنى احتار يف أمره23.

 ،Vsup وهناك نوع آخر من األفعال يطلق عليه الفعل العماد
ينتج عن تطبيق عملية التوسيم جبميع أنواعه، حيث يصبح، 
يف هذه العملية ذات اإلنتاجية العالية يف النظام اللغوي العربي، 
معادال ملوفيم الزمن أو اجلهة اليت تؤطر البنية الرتكيبية يف 

املستوى التحويلي، مثال ذلك:

الطبيعية،  اللغات  أنظمة  30% من  املسكوكة نحو  التعبريات  22 متثل 

وهي ال تتامثل يف مجيع اللغات، فلكل لغة رصيدها اخلاص من هذه 
التعبريات، مما يعقد عملية الرتمجة من لغة إىل أخرى، خاصة الرتمجة 

اآللية.
23 انظر مالحظات حول التعبريات املسكوكة يف اللغة العربية، حممد 

احلناش،  التواصل اللساين جملد 3، 1991
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أدهش هذا األمر عليا  أثار هذا األمر )الدهشة يف + دهشة( 
علي حيث يالحظ تواز يف احملتوى اخلربي بني اجلملتني، 
وذلك على الرغم من إدراج الفعل »اثار« يف اجلملة الثانية، 
وهو املكون الذي دأب النحاة على تصنيفه من بني العوامل 
نوعيا على داللة اجلملة،  يؤثر  أن  املفرتض  اللفظية، ومن 
على  األفعال  أن  على  يدل  وهذا  كذلك.  ليس  هنا  أنه  إال 
األصلية  التمثيلية  املتوالية  يف  كما  دوال  أفعال  نوعني، 

التالية: 

ف س 0 )س 1، س 2، س ن(

ختضع  كونها  دالة،  غري  مورفيمات  شكل  تتخذ  وأفعال 
هي  وتلك  األفعال،  من  مشتقة  اي  فعلية،  غري  ملعموالت 
البنيات  يف  اجلهة  مورفيم  وظيفة  تؤدي  اليت  العماد  أفعال 

احملولة.

بهذا  الرتكيبية  القضايا  تفريع  على  الرتكيز  إىل  يدفعنا  ما 
الشكل، هو خشيتنا من أن تذهب الربامج احلاسوبية يف اجتاه 
حصر جهودها يف حتليل اجلمل البسيطة العادية اليت تقودها 
أفعال عادية، وهو ما يعين إغفال أكثر من 80 % من بنيات 
آليات تركيبية  العادية بواسطة  اللغة اليت تشتق من اجلمل 
معقدة، مما سينعكس سلبا على أي حملل حنوي ال يراعي 
تطور العمليات االشتقاقية اليت تتميز بالتعقيد الرتكييب ذي 

الطبيعة الرياضية.

3. إن تعدد أنواع األفعال يف النظام اللغوي بالشكل املشار إليه 

سابقا، يؤدي حتما إىل تعدد أنواع البنيات اللغوية املقبولة، 
أصناف  شكل  على  حمولة  تركيبية  فئات  منها  تشتق  اليت 

تتحدد كما يلي:

أ - عدد البنيات األصلية حمدود نسبيا، يوازي عدد األفعال 
عند  اإلحصائية  الدراسات  توقفت  وقد  العربية،  اللغة  يف 
تنتظم  العربي.  اللغوي  النظام  يف  مستعمل  عاد  فعل   20000

يف أصناف تركيبية أساسية ال يتجاوز عددها مخسة وثالثني 
التوزيعية  القواعد  من  منظومة  وفق  ذلك  ويتم  أصليا،  صنفا 

اليت حتدد اإلطار الرتكييب العام لكل صنف تركييب أساسي، 
يف معظمها تراكيب ذات داللة حقيقية، أما الرتاكيب ذات 
الداللة اجملازية فتنتج عن استبدال توزيعي بتم بني معموالت 
الفعل األساسي، على اعتبار أن هذا األخري ميثل الدالة اليت 

تتحكم يف املتغريات، والعكس غري صحيح.

ب - عدد البنيات احملولة يف النظام اللغوي العربي خيضع 
التوليد الرتكييب اليت تطبق بشكل منتظم على  خلوارزميات 
البنيات األصلية، وفق قوانني اإلدماج واحلذف والنقل وكل 
ما يؤدي إىل إنتاج بنى تركيبية صحيحة، وهو ما يعين أن 
األصناف  من  حمدد  غري  مقابل  أساس  تركييب  صنف  لكل 
يف  األجروميات  عدد  من  يزيد  ما  وهو  احملولة،  الرتكيبية 

املعجم اإللكرتوني. 

ج - يقابل كل صنف تركييب اساسي جمموعة من العمليات 
التحويلية، وإن كان هذا األمر ضعيفا يف بعض االصناف. وقد 
تبني لنا أمام املعطيات اليت مارسناها يف البحث امليداني على 
)البنيات األساسية( تتشابه  العربية أن األفعال  اللغة  بنيات 
بيانات  قاعدة  العثور على فعل يف  إذ يستحيل  تتماثل،  وال 
األفعال األصلية )تراكيب( يف نظام اللغة العربية يتماثل كليا 
مع فعل آخر يف مجيع املستويات، مما يؤكد فرضية العمل يف 
أي برنامج حاسوبي مببدأي الثابت واملتغري يف حصر بنيات 

اللغة يف مستويي التوزيع والتحويل.

البنيات  بها  حتلل  اليت  القواعد  نسبية  يعين  هذا   - د 
يف  تنوعا  تعرف  اليت  احملولة  البنيات  خاصة  اللغوية، 
أنواعها،  جبميع  التحويالت  تطبيق  عن  الناتج  الرتكيب 
سائر  بها  حتلل  عامة  منطية  قاعدة  وضع  يصعب  حيث 
العام  الشكل  يف  احملصورة  أصوهلا  من  املشتقة  اجلمل 

السابق24.

عليه  يطلق  الدراسة  هذه  يف  املعتمد  النظام  أن  إىل  هنا  نشري   24

Extention، خالفا لنظام Intension الذي تعتمده النظرية التوليدية، 

وربام غريها من األنحاء يف العامل.
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اجلمل  فيها  تتمظهر  اليت  األشكال  لتعدد  ونظرا   - ح 
من  اللغة  ببنيات  الشاملة  اإلحاطة  إىل  وسعيا  احملولة، 
من  متكنهم  للمربجمني  واضحة  لسانية  قواعد  تقديم  أجل 
تطوير برنامج للتحليل النحوي لبنيات اللغة العربية، يبين 
التأليفي قواعد بيانات مشفرة على شكل أجروميات  النحو 
تتولد  اليت  بأصوهلا  مربوطة  املشتقة  األشكال  تشمل مجيع 
عنها، على شكل معجم إلكرتوني يسمح بالربجمة السريعة 
األصناف  من  منوذجا  يلي  ما  يف  ونقدم  اللسانية.  للبنيات 
الرتكيبية اليت بنينا على أساسها معجمنا اإللكرتوني لنظام 
هلذه  صحيح  حنوي  حملل  لتطوير  متهيدا  العربية،  اللغة 

اللغة25.

4.3.3. عينة من أجروميات اللغة العربية:

لظاهرة  شاملة  بيانات  قاعدة  من  مقتطع  أسفله  النموذج 
تركيبية شائعة يف النظام اللغوي العربي، يطلق عليها ظاهرة 
الثالث  البنيات  أنواع، متثلها  ثالثة  على  وهي  التوسيم26، 

بيانات  قاعدة  إنجاز  يف  التشفري  من  النظام  هذا  اعتامد  اآلن  يتم   25

معهد  ضمنها  من  كثرية،  بحيثة  مراكز  يف  العربية  اللغة  تراكيب 
 Paris – Est جامعة  يف   LADL تركة  ورث  الذي   Gapar Monge

Marne – La - Vallee) حيث تطور كذلك حملالت تركيبية للغات 

اآلسيوية. 
الرتكيبة  ذات  األساس  بالبنية  خاص  األجروم  هذا  أن  إىل  يشار   26

الصورية التالية: ف )=: فعل دال عىل حالة نفسية(، س 0 )=: غم(، 
ونقصد به الفاعل غري املقيد دالليا، فقد يكون اسم علم )± إنسان( 
أو مصدرا مؤوال، أما املفعول فلن يكون إال س 1 =: + إنسان، وهو 
ما تلخصه املتوالية التالية: ف س 0 )=: غم( س 1 )+ إنس(. تتعدد 
األصناف الرتكيبية من خالل اخلصائص التوزيعية للبنية األساس، 
مما يصل بعددها إىل نحو مخسة وثالثني صنفا اساس. يقابل كل بنية 
اساس عدد من األجرومات املشتقة التي ترصد ظواهرها التحويلية 
الذي نعرض عينة منه  تتفرع عنها. وهذا األجروم  التي  االشنقاقية 
بالبنية  ترتبط  واحدة  حتويلية  ظاهرة  إال  يمثل  ال  الورقة  هذه  يف 
عنها  تتفرع  أخرى  أجرومات  وهناك  أعاله،  إليها  املشار  األساس 

يمكن الرجوع إليها يف احلناش 1988.

التالية: التوسيم املعلوم )1(، والتوسيم املقلوب )2( والتوسيم 
التوصيفي )3(27:

1. ف س 0 )=:غم( س 1 )إنس( Ö فع س 0 )تع، 0( 

فص ح س 1

مثال: أقلق هذا األمر عليا Ö أثار هذا األمر القلق يف علي

2. ف س 0 )=:غم( س 1 )إنس( Ö فع ح س 1 فنص 

ح س 0

األمر احلزن يف  هذا  بعث   Ö عليا  األمر  هذا  أحزن  مثال: 
علي

3. ف س 0 )غم( س 1 )إنس( Ö س 1 فع ح فصص ح 

س 0

مثال: حري هذا األمر عليا Ö علي يف حرية من هذا األمر

الثانية  دون  األوىل  البنية  على  أسفله  املمثلة  العينة  تقتصر 
إجرائية  أدوات  بواسطة  تشتق  اليت  املتوالية  وهي  والثالثة، 
متت معاجلتها يف احلناش 1988، و 1991 و 2005 )انظر 

املراجع(.

Meta- 27 تقرأ هذه البنيات كام ييل: البنية الصورية عىل يمني السهم

Grammar تتألف من رموز جتمع بني املستويني الرصيف والنحوي، 

الناتج  فتمثل  السهم  يسار  عىل  البنية  أما  األساس،  البنية  ومتثل 
التوليد  خوارزميات  بتطبيق  إليه  نتوصل  الذي  التحوييل  االشتقاقي 
الرتكيبي الذي يوظف كافة اإلمكانات اللسانية التي تؤدي إىل إنتاج 
متوالية حتقق اإلطناب Paraphrase دون النظر إىل الشكل الرتكيبي. 
الذي يمثل عينة من املعجم  املتواليات يف رأس األجروم  تظهر هذه 

الرتكيبي للغة العربية أسفله.
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الشكل رقم )12(: عينة من أجروم التوسيم املعلوم28

5.3.3. بناء األجروميات:

البيانات  قاعدة  يتضمن  الذي  اجلدول  باألجروم  املقصود 
الرتكيبية يف مستوييها: البسيط واملشتق، وهو ميثل النموذج 
التقرييب للمخزون الرتكييب املربمج يف كفاية اإلنسان. إال أنه 
متثيل جزئي. ألن كل أجروم ال ميثل يف الغالب إال خاصية 
واحدة من بني خصائص عديدة يقوم عليها كل صنف لساني 
أجرومياتها  لسانية  ظاهرة  ولكل  الرتكيبية،  املداخل  من 

اخلاصة بها.

توجد  التي   )-( و   )+( احلسابية  العوامل  قراءة   DyAlog يتوىل   28

الرتميز  العمود  مع  الفعلية(  الرتكيبية  السطر)البنية  التقاء  نقطة  عند 
يعاجلها  ثم  فعلية،  مجل  إىل  ويرتمجها   Meta-Grammar النحوي 

توليدا وحتليال.

لقد استوجب تصنيف تراكيب اللغة العربية بناء أجروميات 
الختبار املعطيات الرتكيبية يف مستوييها التوزيعي والتحويلي، 
بكل  اخلاصة  الرتكيبية  اخلصائص  من  روزنامة  يف  ووضعها 
هذا  أجربنا  وقد  الرتكيبية،  املداخل  من  حدة  على  صنف 
إىل جمموعات صغرى  األجروميات  تلك  تقسيم  على  التنظيم 
يضم كل واحد منها جمموعة من اخلصائص اليت يقوم عليها 
كل صنف تركييب. والنموذج املعروض يف هذه الدراسة مقتطف 
من صنف األفعال ذات البنية األساسية: ف س 0 )=:غم( 

س 1 )إنس(، وقد تفرعت أجرومياته إىل ما يلي:

PADJ ; PPRF :1( القلب

ADJ :2( التوصيف

NOMA. NOMP. Nomaj :3( التوسيم

RSP :4( إعادة البناء
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الفعل

التوسيماتالفاعل

نس
س إ

 :=
 0

س 
س غم

 :=
 0

س 

املصدر املؤول

س 1
ًص ل 

0 ف
ب س

سب
س 1

ص ل 
 الف

س0
بب 

س

س 1
ًص يف 

0  ف
س 

أثار 
س 1

ص يف 
 الف

س 0
أثار 

1 
)1

ص س
 )ف

س0
أثار 

س 1
ص ل 

0 لف
س 

خلق  
س 1

ًص ل 
 0

ق س
خل

  1
س 

على 
ص 

 الف
س 0

خل 
أد

  1
س 

على 
ًص 

0  ف
س 

خل 
أد

س 1
ص ل 

  الف
س 0

دث 
أح

  1
س 

ًص ل 
0  ف

س 
دث 

أح
س 1

ص يف 
  الف

س 0
رك 

ح
س 1

ًص يف 
0 ف

ك س
حر

س 1
ص يف 

 الف
س 0

عث 
ب

س 1
ص ل 

 الف
س0

طى 
أع

  1
س 

على 
ًص 

0 ف
س 

فى 
أض

س 1
ص ل 

0 لف
ب س

جل

ن ج
=: أ

 0
س 

نّ ج
=: أ

 0
س 

ن ج
: كو

=  0
س 

  ك
س0

ص 
=: ف

 0
س 

1)
س1

ص 
0 )ف

س 
بب 

س

+--+-+-----+----+-++++++آذى
+-+++++-+++----+++++++++آمل

++-+-+-+-+-++++---++++++آسف
+-+---+-----------+++++-أبطأ
++++-+++++---+++++++++++أبهج
+-----++++-+----++++++++أتعب
------+--------+--+-+++-أثلج
------+--------+-++-+++-أمثل
+-+++-+-----+-+++-+++++-أجج
+-+--++----+----+++++++-أجهد
+--+--++-------+++++++++أحرج
------+----------++++++-أحرق
++-+++++++++++++++++++++أحزن
+--+++++--+++-+-+++++++أحنق
++++-++-----------+++++-أحيي
------+---++---+--+-+++-أخذ

+--+-++----+---+-+++++++أخاف
++-+-+-+------++-+++++++أخجل
---------------+--+-++++أخرس
+-+--++----------++++++-أمخد
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طبقنا هذه األجروميات على صنف من اجلمل البسيطة، اليت 
تشرتك يف عدد األفعال اليت يعاجلها كل أجروم منها، وهي 
اخلصائص  أما  »الفعل«،  اسم  حتمل  اليت  العمودية  اخلانة 
األخرية  وهذه  آخر،  إىل  أجروم  من  فتختلف  التحويلية 
حسب  إذ  الرتكيبية،  األصناف  بني  الفرق  تصنع  اليت  هي 
يوجد  ال  العمل،  هذا  املطبقة يف  اللسانية  النظرية  مقتضيات 
فعالن يتماثالن تركيبيا يف نظام أي لغة طبيعية، فال بد أن 
جند بينهما فرقا ولو جزئيا يصنع الفرق بينهما، وهذا األمر 
هذه  صوريا  متثل  اليت  األجروميات  بناء  إىل  أدى  الذي  هو 
بكل  الرتكيبية  البيانات  معاجلة  للمنصة  يسمح  الفروق، مما 

يسر توليدا وحتليال.

كل واحدة من األجروميات تكون خاصة ببنية تركيبية أساسية 
حمددة، حيث إن كل بنية ختتص مبجموعة من العمليات 
التحويلية قد ال تتكرر يف غريها من البنيات األساسية املشار 
إليها يف احلناش 1988. يتألف كل أجروم من أسطر وأعمدة، 
تتقاطع مع بعضها لتعرب عن مقبولية أو عدم مقبولية اجلملة 
اليت تشتق بالعمليات الرتكيبية اخلاصة بكل صنف تركيبيب 
الذي  اخلاص  أجرومه  لكل صنف  إن  إذ  سواه،  دون  واحد 
يتضمن العمليات الرتكيبية اليت تطبق على البنيات األساسية 

يف النظام اللغوي العربي، وهي كما يلي:

أ - كل عمود يتضمن خاصية تركيبية جزئية داخل الصنف. 
مع  تتعامل  تركيبية  بنية  ميثل  بكونه  العمود  تأويل  وميكن 
الفعل الذي تتوزع معه تبعا لقوانينه الرتكيبية الداخلية اليت 
ميكن أن ينخرط فيها أو ال ينخرط فيها. وهذه األعمدة على 
الكربى  للعملية  أساسية  خصائص  تتضمن  أعمدة  نوعني: 
بالتبعية  تتولد  فرعيية  خصائص  تتضمن  وأخرى  املناسبة، 
للخاصية الرتكيبية الكربى، وللتعبري عن هذه التبعية وضعنا 
تنضوي  املمتدة،  لألعمدة  رأسها ختضع  من  مقطوعة  أعمدة 
حتت خانات أفقية تتجمع حتتها جمموعة أعمدة بناء على 

جتانسها الرتكييب )خانة فاعل، وخانة التحويالت(.

ب - السطر يف األجرومية يوضع الختبار املدخل الفعلي يف 
صنف تركييب معني. أما العمود فيتضمن البنييات الرتكيبية 

اليت يقودها هذا الفعل، سواء يف املستوى التوزيعي )جمموعة 
أعمدة الفاعل(، أم يف املستوى التحويلي االشتقاقي )جمموعة 
اخلاصية  عمود  مع  السطر  تقاطع  وعند  التحويالت(.  أعمدة 
الرتكيبية توضع إما عالمة )+( اليت تدل على أن الفعل يقبل 
اخلاصية الرتكيبية املقابلة، أو العالمة )-( اليت تعين عدم 

مقبولية تلك اخلاصية الرتكيبية. 

مجيع األجروميات تتضمن معطيات مورفولوجية لضبط املرور 
تتطلبها  اليت  تركيبية   - املورفو  احلالة  إىل  الفعل  حالة  من 
العملية التحويلية. )هنا الفعل ينتقل إىل صيغة املصدر(، وهو 
ما جيعل بناء األجروم معتمدا كليا على معجم العرفان السابق 

شرحه يف املستوى الصريف.

قبل  عادة  توضع  خانات  يف  توجد  الصرفية  املعلومات  هذه 
هذه  وتتعلق  األجروم،  يف  الرتكيبية  اخلصائص  خانات 
املعلومات أساسا باختبار الصيغ الفعلية اليت حتمل املورفيم 
املناسب الشتقاق األفعال واألمساء )انظر أجروم التوصيف(. 

6.3.3. تعليق على عينة أجروم التوسم املعلوم )البنية )1( 

أعاله(.

لقد وقع اختيارنا على عينة من أجروم ظاهرة التوسيم لألسباب 
التالية:

1. أن هذه الظاهرة الرتكيبية مل تنتبه إليها الدراسات الرتكيبية 

احلديثة، بله الدراسات اهلندسة احلاسوبية، فحسب علمنا، 
إن مفهوم الفعل العماد يطرح ألول مرة يف الدراسات اللسانية 

العربية.

نوع  تربز  أن  شأنها  ومن  بالتعقيد،  تتسم  ظاهرة  أنها   .2

الصعوبات اليت يواجهها واضعو احمللل الرتكييب يف املستقبل، 
مما يؤكد على ضرورة التعاون بني اللسانيني واحلاسوبيني يف 

بناء برامج آلية فعالة للغة العربية.

3. أنها متثل عينة متثيلية حقيقية وواقعية من املعجم الرتكييب 

واإللكرتوني للغة العربية، وبدونه سيبقى االشتغال احلاسوبي 
يدور يف هوامش اللغة العربية دون جوهرها.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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4.أنها تقدم صورة واضحة عما نقوم به يف جمال البحث يف 

كبريا  جزءا  أنهينا  العربية، حيث  اللسانية  اهلندسة  جمال 
الطريقة اليت يتم  الرتكيبية بهذه  املداخل  بيانات  من قاعدة 

استخدامها يف بناء حملل حنوي للغة العربية29.

7.3.3. أجروم التوسيم:

الذي  املعلوم وهو  العربية:  التوسيم يف  أنواع من  هناك ثالثة 
سنركز عليه يف هذا البحث، واملقلوب/املطاوع30، والتوصيفي 
31، يتضمن هذا األجروم خمتلف اخلصائص الكربى والصغرى 

جمموعات  إىل  األعمدة  وتنقسم  املعلوم.  بالتوسيم  املتعلقة 
متجانسة يف التطبيق، تشكل كل جمموعة منها منطقة عمليات 
ومنطقة خاصة  الفاعل )س0(،  التوالي:  خاصة، وهي على 
التوسيم  ظاهرة  إليها  تتفرع  اليت  احملولة  البنيات  مبختلف 
املعلوم، وتتمحور أعمدة املنطقة األخرية على األفعال العمادية 
)فع( اليت مت تكثيفها يف جمموعات صغرى ال ختتلف إال يف 
أداة التعريف )ال أو التنوين. أو اإلضافة( اليت تلحق فص )=: 
الفعل املصدري(. ويتوزع كل واحد من هذه األفعال العمادية 
مع حرف اجلر املناسب: يف. إىل. وعلى. وميكننا األجروم من 
رصد درجة تردد احلروف داخل البنيات املشتقة، كما ميكننا 
من رصد تردد البنيات املشتقة عامة داخل منظومة األجروم 
العمليات  سائر  تردد  درجة  برصد  لنا  يسمح  مما  الواحد، 

التحويلية والتوزيعية بالنسبة للصنف الرتكييب الواحد.

29 أنجز حلد اآلن قسم كبري من أجروميات الرتاكيب العربية، نذكر 

منها البنيات الرتكيبية التالية: ذات الفاعل غري املقيد، وذات املفعول 
وذات  بحرف،  والثاين  مبارش  أحدمها  املفعولني  وذات  املقيد،  غري 
املفعولني أحدمها مصدر مؤول، الالزمة واملتعدية مبارشة وبحرف، 
املحيط  القاموس  تراكيب  بيانات  قاعدة  إىل  الرجوع  إلخ. كام يمكن 
الذي أنجزه فريق البحث يف خمترب املعاجلة اآللية للغة العربية يف كلية 

اآلداب بفاس )1984 – 1988( حتت إرشاف د/ حممد احلناش.
أما ما يتعلق باملكون الرصيف الذي يعتمد عليه املحلل الرتكيبي فيمكن 

استخدام قاعدة العرفان الرصفية التي قدمنا نموذجا منها أعاله.  
اندهاش من هذا  لعيل  1 ح س°=: حصل  املقلوب: ُف س  مثال   30

األمر
31 مثال هذا النوع من التوسيم: س° ح فص ح س 1 =: عيل يف حالة 

اندهاش أمام هذا األمر

8.3.3. شرح رؤوس األجروم:

زيادة يف شرح أجروم التوسيم، نقدم مثاال لغويا عن كل عمود 
يف خانة التحويالت، حيث تتضمن قاعدة بيانات هذا األجروم 
تركيبيا،  معجميا  مدخال  يعادل  فعل  كل  فعل،   600 حنو 
متعددة،  بطرق  ولكن  املعلوم،  التوسيم  كلها خباصية  ترتبط 
فليست مجيع املداخل تقبل اخلاصية نفسها، كما أن أفعال 
فعل  يوجد  إذ ال  إىل آخر،  فعل  مقبوليتها من  تتنوع  العماد 
عمادي واحد تقبله مجيع املداخل الفعلية، كما ال جند فعال 
واحدا ال يقبل على األقل فعال عماديا واحدا، وهكذا، كما 
أن أداة التعريف تصنع الفرق أحيانا بني اجلمل املشتقة بهذه 
الظاهرة، مما يعقد عمل احلاسوبي يف تطوير برناجمه الذي 
من املفرتض فيه أن حيلل مجيع بنيات اللغة، األصلي منها 

واملشتق بدون استثناء، وإال فإن العمل سيكون ناقصا. 

يف  املستخدمة  للرموز  شرحا  أسفله  نورد  اإليضاح  يف  وزيادة 
أجروم التوسيم بالفعل العماد، وهي كما يلي32:

اخلصائص التوزيعية للفاعل املثال:

س 0 =: س إنس )إنسان( أذهل الولد عليا

س 0 =: س غم )غري مقيد( أذهل هذا األمر عليا

س 0 =: أن ج )املصدر املؤول بأن اخلفيفية( أن تفعل هذا 
األمر يذهل عليا 

س 0 =: أّن ج )املصدر املؤول بأن الثقيلة( أذهل عليا أنك 
فعلت هذا األمر

س 0 =: كون ج )املصدر املؤول مبصدر كان( كون هذا األمر 
قد حصل أذهل عليا

س 0 =: فص س0 ك )اجلملة تعوض امسا( )إذهال هذا األمر 
عليا( ° + ج

32 تعمدنا إيراد الرموز التوسيمية Tokinization باللغة العربية تيسريا 

لفهمها من قبل الباحثني يف الوطن العريب، وهي الرموز نفسها املثبتة 
يف معجم العرفان باحلروف الالتينية.

اللغة العربية وتقانة التعلم الذاتي لآللة: تطبيق منصة Nooj على معجم »العرفان«
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 Evaluation 9.3.3. التقويم

على   Machine learning اآللة  تعلم  تقانة  نطبق  عندما 
الصناعي  الذكاء  بأدوات   33  Nooj مبنصة  السابق  األجروم 

نتوصل إىل اجلمل التالية: 
التوليد اآللي للجمل مبنصة نوج وتقانة تعلم اآللة

سبب س 0 فًص ل س 1 
سبب س 0 اخلوف لعلي

سبب س 0 )فص س 1( 1
أثار س 0 فًص يف س 1 

أثار س 0 الشجن يف علي
أثار س 0 )فص س 1( 1 

خلق  س 0 الفص ل س 1
خلق س 0 فًص ل س 1 

أدخل س 0 الفص على س 1
أدخل س 0 فًص على س 1
أحدث س 0 الفص ل س 1
أحدث س 0 فًص يف س 1
حرك س 0 الفص يف س 1
حرك س 0 فًص يف س 1 

بعث س 0 الفص يف س 1
أعطى س 0 الفص ل س 1

أضفى س 0 فًص على س 1 
جلب س 0 الفص ل س 1

سبب س 0 ذعرا لعلي
سبب س 0 الفص ل س1

سبب س 0 ذهول علي
اثار س 0 حزنا يف علي
أثار س 0 الفص يف س1
اثار س 0 أسى يف علي

خلق س 0 املتاعب لعلي
خلق س 0 صعوبة لعلي

أدخل س 0 البهجة على علي 
أدخل س 0 بهجة على علي

أحدث س 0 األمل يف نفس علي
أحدث س 0 جرحا نفس علي

حرك س 0 الغرية يف نفس علي
حرك س 0 اسى يف علي

بعث س 0 احلقد يف نفس علي
أعطى س 0 القوة لعلي

أضفى س 0 اجلمال على علي 
جلب س 0 األذى لعلي

الشكل )13( نتيجة تطبيق منصة نوج على أجروم تركيب 
 Verbe support بالفعل العماد Nominalisation التوسيم

الذي ختتاره األفعال
10.3.3. استنتاجات احمللل الرتكييب اآللي:

جيب التذكري يف األخري بأن تطوير برنامج احمللل النحوي 
للغة العربية جيب أن يرتكز على مقومني أساسيني:

أ. ضرورة ضبط آليات منصة نوج اليت تتوىل حتويل األجروم إىل 
قاعدة بيانات بالطريقة اليت رأيناها أعاله، إذ يكفي الباحث 

الصحيحة  اجلمل  بيانات  قاعدة  إىل  السابق  األجروم  حتويل  تم   33

تعتمدها منصة  التي  التقانات  اآللة، وهي إحدى  تعلم  تقانة  بتطبيق 
يقرأ  الربنامج  الصناعي.  الذكاء  لتقانة  تفعيلها  خالل  من  نوج، 
عالمتي )+( و )-( يف األجروم وحيوهلا إىل مجل صحيحة، مع إمهال 

عالمة )-( ألهنا تعني غري املقبولية التي تعادل الفراغ.

أن يكتب القاعدة املنطقية داخل األجروم بشكل سليم، وأن 
يضع العالمة الصحيحة )+( أو )-( يف مكانها املناسب، ألن 
أي خطأ يف ضبط هذين األمرين سيؤدي ال حمالة إىل إرباك 

املنصة.

اللغوية  املداخل  توصيف  به  ونعين  اللساني:  املكون   - ب 
الربامج  مع  يتالءم  توصيفا  والنحوي،  الصريف  املستويني  يف 
احلاسوبية اليت ستستخدم يف تطوير احمللل الرتكييب. وهنا 
مؤسسة  وضعته  الذي  العرفان  معجم  اعتمدنا  أننا  إىل  أشري 
العرفان يف املغرب، ففيما متكنا من االطالع عليه ال نعرف أي 
جهة حبثية تشتغل بشكل منتظم على تهيئ البيانات اللغوية 
لالستخدام يف احمللل النحوي بالطريقة اليت قدمناها يف هذا 
البحث، خالفا للغات األوروبية اليت اشتغل عليها الباحثون 
كثريا إىل أن أصبحت جاهزة، مما يسر على احلاسوبيني تطوير 
حملالت تركيبية أصبحت فاعلة يف جمتمع املعرفة يف العامل، 
من خالل اخنراطها يف جمتمع الصناعة اللغوية العاملية. وهلذا 
بيانات صرفية مشفرة بطريقة  بناء قاعدة  السبب اشتغلنا يف 
تستجيب ملتطلبات البيئات احلاسوبية اليت سيتم توظيفها يف 
تطوير احمللل الصريف على شكل Lefff واملقصود بها قاعدة 
بيانات تقوم على ركيزتني أساسيتني: املدخل الصريف األصلي 
Basic، واملدخل الصريف املعرب Fléchi 34، ولذلك ميكننا يناء 

قاعدة بيانات الرتاكيب اللغوية اليت تستجيب لذات البيئة 
العمل األساسي سيكون عملنا ضربا  احلاسوبية، وبدون هذا 

من ضياع الوقت. 

ج - املكون التقاني: ونقصد به البيئة اهلندسية اليت ميكنها 
استغالل البيانات اللسانية املوصفة بطريقة Nooj، اليت تعد 
بيئة قادرة على قراءة اجلداول Tables املوصفة بطريقة تناسب 
الرتكيبية  القواعد  لكتابة  اليت حتتاج  املنصة،  إمكانات هذه 
بشكل صحيح تسمح هلا بتأليف املتواليات اللسانيات انطالقا 
بطريقة  حتليلها  أجل  من  الحقا  وتعرفها  األجروم،  من 
صحيحة، وهو ما دفعنا إىل كتابة رؤوس األجروميات بطريقة 
Meta - Grammar لنمكن هذه البيئة احلاسوبية من ولوج 

34 املقصود باملعرب ترصيف املدخل يف مجيع أوجهه الترصيفية
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البيانات اللغوية ومعاجلتها بطريقة صحيحة. وقد مت اعتماد 
هذه البيئة احلاسوبية بعدما تبني لنا عدم قدرة بيئات أخرى 
تقوم  اليت  بالطريقة  املوصفة  اللغوية  البينات  مع  التعامل  يف 
عليها جداولنا، ونقصد بيئة PADT، و PATB و CATiB اليت 
ال تتعامل إال مع النظام الشجري TAG الذي يعتمد على أسس 

النظرية التوليدية.  

4. خمرجات هندسة اللغة العربية:

بلغات  مقارنة  العربية  اللغة  هندسة  حداثة  من  الرغم  على 
كثرية،  تطبيقات  تطوير  استطاعت  فإنها  العامل،  يف  أخرى 

تستخدم اليوم يف جماالت خدمية وأكادميية، منها:

1.4. تعلم اآللة: 

هندسة  يف  البحث  منصات  جلميع  األمسى  اهلدف  يتمثل 
إنتاج  لتتوىل  التعلم  من  اآللة  متكني  يف  الطبيعية،  اللغات 
اللسانية  البحوث  فجميع  آلي،  بشكل  لغوية  تطبيقات 
بطريقته  كل  تسعى،  اجملال  هذا  يف  العامل  عرب  تنشر  اليت 
اخلاصة، إىل الرفع من كفاءة اآللة لرتقى إىل مستوى إجناز 
الدماغ البشري، وهو ما تؤكد عليه التوجهات العلمية احلديثة 
اليت توصلت إىل ما يطلق عليه االنفرادية Singularity، أو 
املستقبل فوق العادة، اليت توظف تقانة املنطق الضبابي املبنية 
تعرفه  الذي  املتسارع  للتطور  ونظرا  الكوانيوم.  فيزياء  على 
الصعد، فسيكون يف إمكان احلواسيب  الرقمنة على خمتلف 
نفسها وسيتقلص تدخل  إنتاج  اآلن  أقل من عقدين من  بعد 
اإلنسان يف تطوير التقانة احلاسوبية، إن على مستوى العتاد 
أو على مستوى الربجميات، آنئذ سيكون يف إمكان احلاسوب 
أن يصنع وينتج ما يأمر به اإلنسان دون احلاجة إىل تدخله.

يف  معدودة  للغات  بالنسبة  إال  حيصل  لن  التطور  هذا  لكن 
هذا العامل، وهي اللغات اليت تساير الركب الرقمي يف جمال 
اهلندسة اللسانية وتشتغل يف إطار منصات لسانية – حاسوبية 
زالت  ما  اليت  اللغات  املعامل، حيث سيصعب على  واضحة 
على هامش التطور التقاني االستفادة من هذا التطور الرقمي، 
وبذلك ستزداد الفوارق املعرفية بني األمم، ستكون هناك أمة 

األمم  لذلك جند  املعريف.  التاريخ  ذيول  وأخرى جترت  عاملة، 
املتقدمة تسعى جاهدة لإلسراع برقمنة لغاتها وفق مقتضيات 
تقانة تعلم اآللة، اليت تعتمد كليا على تقانة الذكاء الصناعي 

وفيزياء الكوانتيوم ومن ضمنها املنطق الضبابي.

أين العربية من هذا التطور؟  العربية، بوصفها لغة طبيعية، 
لغة  فهي  للرقمنة،  استجابة  األكثر  اللغات  بني  من  تعد 
انصهارية، أي أن بنيتها الصرفية تقوم على خوارزميات ثابتة 
التوزيع باعتماد مكوني اجلذر والوزن، خيضع توزيع احلروف 
واحلركات ملنطق صارم. أي تغيري يطول موقع احلركة يف بنية 
الكلمة ينتج عنه إما تدمري كلي للبينة، أو تغيري يف مسارها 
االشتقاقي، ولنا يف »ضرب« خري مثال، فوضع الفتحة على 
الراء يذهب بالكلمة يف مسار األفعال، أما وضع السكون على 
ذلك  على  وقس  األمساء،  اجتاه  به يف  فيسري  نفسه  احلرف 
بقية املداخل املعجمية، ولكل مدخل وزن يفعله ويصنفه يف 
بابه املعجمي اخلاص. أما يف الرتكيب، فإن حتكمه يف احلركة 
املتواليات  نظم  مطلقة على  يعطيه سلطة  الكلمة  من  األخرية 
اللسانية يف سياقاتها املختلفة، فيصنع اجلمل البسيطة وفق 
يف  اجلمل  بناء  يف  الفقري  العمود  يعد  الذي  التوزيع  مقياس 
 ،Projection maximale النهائي  االمتداد  مبدأ  مع  تكامل 
احملولة  اجلملة  إىل  البسيطة  اجلملة  من  االنتقال  أن  كما 
خيضع ملعايري صورية غري قابلة لالختزال، وقد حتدثنا عنها 

سابقا يف احلناش 1988.

لغات  بأحدث  رقمنتها  من  والتمكن  األمور،  هذه  ضبط  إن 
الربجمة، هو الذي سيوصلنا إىل تقانة تعلم اآللة الذي تسعى 
يف  إليه  نسعى  ما  وهو  لغاتها،  يف  تثبيته  إىل  اليوم  البشرية 
فيها  تتوافر  هندسية  منصة  اعتمدنا  ولذلك  كلها،  أعمالنا 
أحدث التقانات اليت متكننا من معاجلة لغة الضاد، فشرعنا 
يف بناء معجم إلكرتوني ملداخل الصرف العربي، الذي يغطي 
أمر  أي  لتجاهل  ال جمال  إذ  العربية،  اللغة  مداخل  مجيع 
مهما كان صغريا، ألن احلاسوب ال ميكن أن يتدارك عليك ما 
نسيت توصيفه قبل أن تكلفه مبهمات جديدة، ألنه يعتمد على 
البيانات املوصفة منطقيا، لتطوير تطبيقات هندسية تعتمد يف 
تطوير الصناعة، واملعارف عموما. بهذه الطريقة جعلنا العربية 
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 Nooj تنخرط يف تقانة تعلم اآللة، حيث متكننا بفضل منصة
من إجناز املهمات التالية:

1. البحث يف النصوص، ونعين به أمرين:

أصبحت  وقد   ،Corpora اللغوية  املدونات  يف  البحث  أ. 
اليت  اإللكرتونية  الصحافة  تكاثر  مع  ضرورية  التقانة  هذه 
يساعد  مما  الساعة،  مدار  على  موضوعات خمتلفة  يف  تنشر 
أن  ميكن  طويل،  نص  يف  معني  موضوع  عن  التنقيب  على 
 ،Big data بــ  يعرف  ما  أي  الصفحات،  آالف  يف  يكون 
األيام،  من  يوم  يف  باألسعار  املرتبط  اجملال  يف  نبحث  كأن 
عن  إحصائية  أرقام  مع  املطلوب  نتيجة  الربنامج  لنا  فيقدم 
مكونات املوضوع املطلوب، مما يتيح للمسؤولني اختاذ القرار 
املناسب يف موضوع األسعار، إما ختفيضا أو رفعا. كما متكننا 
املنصة من تصنيف النصوص حبسب حمتواها اخلبريي الذي 
 Concordonciers نتوصل إليه عن طريق الكشافات السياقية
اليت يتحكم فيها املستخدم حسب متطلباته، كأن نبحث عن 
املفاهيم  البحث عن  مثل  معينة يف نص شرعي مثال،  قضية 
الشرعية ومقارنتها ببعضها داخل املنظومة الشرعية نفسها، 
كما  أخرى،  ديانة  إىل  تنتمي  أخرى  مبدونات  مقارنتها  أو 
خالل  من  التاريخ  عرب  املصطلحات  معاني  تتبع  من  متكننا 
مبعان خمتلفة،  لغوية  مفاهيم  فيها  تستخدم  لغوية  مدونات 
حيث ميكننا الكشاف السياقي املبين على معجم العرفان من 
أن  ما ميكن  وهو  التاريخ،  املفهوم عرب  استخدام  تطور  تتبع 
يطلق عليه التطور التارخيي ملعاني املفاهيم يف املتون اللغوية.

ب. استطالع الرأي آليا، وقد أصبحت هذه اخلاصية ممكنة 
على  تنشر  اليت  املادة  توفر  اليت  بالشابكة،  املنصة  ربط  مع 
مدار الساعة على شبكات التواصل االجتماعي  مثل الفيسبوك 
ما  مجع  من  املنصات  هذه  متكننا  حيث  وغريها،  والتويرت 
يكتبه رواد هذه املواقع وحتليله من أجل معرفة اجتاه الناس 
خدمة  وهذه  آراءهم،  فيها  ينشرون  اليت  اللحظة  مع  موازاة 
كبرية تقدم للمسؤولني على الشأن العام، خاصة من الناحية 
االقتصادية واالجتماعية واألمنية أيضا، مما ميكن من تدارك 

أمور كثرية ميكن أن تقع لو ترك احلبل على الغارب.

باجلذر  البحث  أيضا،  النصي  البحث  باب  يف  يدخل   - د 
والوزن يف النصوص عن بعض املقوالت اللغوية، بفضل املعجم 
اإللكرتوني العرفان، أصبح يف اإلمكان البحث عن أي مقولة 
لغوية مع سياقها الرتكييب فقط من خالل وزنها، مثال نريد 
يف  ندخل  أن  يكفي  الكريم،  القرآن  يف  املصادر  عن  البحث 
أنواع  جبميع  فيأتيك   >VN< رمز:  النصي  البحث  تطاق 
املصادر املوجودة يف النص مهما كان طويال، مرتبة ألفبائيا، 
مع سياقاتها الرتكيبية اليت وردت فيها يف النص مع إحصاء 
نسبة تردد كل مصدر فيه، األمر نفسه مع األنواع اخلاصة من 
املصادر، مثل املصدر امليمي، أو املرة، أو اهليئة أو الصناعي، 
للباحث يف مقولة املصدر معرفة درجة ترددها يف  مما يسمح 
النص، وما عليه إال القيام بتحليل النتائج والتعليق عليها. كما 
ميكنه املقارنة بني خمتلف املقوالت اللغوية: األفعال واألمساء 
واملشتقات، ودائما بإدخال اسم املقولة مومسة برمزها اللساني 

– احلاسوبي الذي وضع به معجم العرفان. 

الشكل )14( منوذج النتائج اإلحصائية اليت يقدمها
 الربنامج بعد عملية التحليل

ح - ال يكتفي الربنامج بتعرف املقوالت مفصولة عن لواصقها 
وسوابقها، سواء كانت منفردة أو مركبة، مثل أداة التعريف، 
الكلمة  منها  تتكون  اليت  وغريها  والضمائر،  اجلر،  وحرف 
الربنامج  العربية، مثال: وبكتابتهم، حيث سيتوىل  اللغة  يف 
تفكيكها إىل مكوناتها الصرفية والتحوية واملعجمية، وهذا ما 
يطلق عليه التحليل الصريف اآللي، وهو العمل الذي مل تستطع 
جل الربامج احلاسوبية السابقة على Nooj القيام به، على 
الرغم من اجملهودات اليت بذلت فيه، واألموال الكثرية اليت 
زالت  ما  وألنها  منصة،  أي  تعتمد  مل  ألنها  عليه،  أنفقت 
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تشتغل بلسانيات التجريد اليت وضع أسسها النحو التوليدي، 
ومل تنتقل بعد إىل التجريب الذي أصبح املعيار الوحيد الذي 

تعتمده فيزياء الكم، األساس العملي لعصر االنفرادية.

4. 2. تعليم اللغات: 

سنقدم يف هذه الفقرة تصورنا للبعد التعليمي الرقمي يف جتهيز 
مدرس الغد انطالقا من مقتضيات منصة نوج العاملية، حيث 
تعرف العملية التعليمية تغريات تقانية ستنعكس حتما على 
يف  اليوم  مقدماته  نشهد  بدأنا  الذي  البيداغوجي  البناء  منط 
العامل. مدرس الغد لن يكون هو مدرس اليوم، وذلك بالنظر 
برمتها،  التعليمية  العملية  تعرفه  الذي  النوعي  التطور  إىل 
بدءا ببناء املنهج وانتهاء بنوعية املتلقني يف خمتلف األسالك 
اختصارا  ستعرف  اليت  التحتية  بالبنية  وانتهاء  التعليمية، 

جغرافيا وتوسعا رقميا هائال يف الفضاء التعليمي.

العملية  يف  الثالثة  املكونات  سنتناول  نظرنا  وجهة  ولشرح 
التعليمية اليت جيب على مدرس الغد ضبطها للقيام بواجبه 

التعليمي:

1. املتلقي وهو حمور العملية التعليمية برمتها، نظرا لتعامله 

املتلقي  أصبح  فقد  أوجهها،  خمتلف  يف  التقانة  مع  اليومي 
يستهلك  التفاعلية،  الرقمية  املنظومة  حال  من  يقرتب  اليوم 
بسهولة مجيع املعلومات اليت تصله عرب قناة الرقمنة، أكثر 
من استهالكه املادة الورقية أو الشفوية، شرط أن تقدم له وفق 

إطار معريف بيداغوجي رقمي يراعي تكوينه اجلديد.

يف  التفاعلية  التقانة  توظف  اليت  التعليمية  املوارد  بناء   .2

ستصبح  التعليمية  فاملادة  وحتليال،  توليدا  املعلومات  تقديم 
املرتابطة بطريقة منطقية توجه  عبارة عن شبكة من اخلاليا 
 Nooj املتعلم يف تلقيه للمعلومة، وهنا سيتم الرتكيز على منصة
تتقمص  اليت  التعليمية،  املوارد  تعليم خمتلف  املستخدمة يف 

شخصية املدرس اآللي وفق معايري جديدة يف التعليم.

3. البنية التحتية للعملية التعليمية، حيث سيتحول مكانها 

املادة  قوامه  أكثر،  فاعلية  وذي  أرحب  افرتاضي  حيز  إىل 

الرقمية اليت ستلقن بطرق تفاعلية، يتوىل فيها املدرس إدارة 
املعلومات بطريقة ذكية، يشرتك يف صناعتها املتلقون رقميا؛ 
أو  منتجا هلا  وليس  للمعلومة  مديرا  املعلم  من  وهذا سيجعل 

مصدرها كما هو احلال يف األنظمة التعليمية احلالية.

املوارد  بعض  تعليم  يف  حقيقية  بتجارب  الفصل  هذا  سنختم 
والتمكن منها يف  املدرسني ضبطها  الرقمية اليت سيطلب من 
إطار منصة Nooj اليت نستخدمها يف رقمنة املوارد التعليمية 

وتلقينها لألجيال احلالية يف أكثر من دولة يف العامل.

1.2.4. نوج وتعليم اللغات

سواء  آليا،  اللغات  تعليم   Nooj منصة  أهداف  بني  من 
ملتكلميها األصليني أو لغريهم، وذلك بتطبيق ما بات يعرف يف 
عصرنا الراهن بالتعليم اآلني Teaching in time، واملقصود 
به  مواكبة العملية التعليمية لتطور املعارف باستخدام تقانة 
املنصات التعليمية اليت حتول احملتوى التعليمي إىل متثالت 
العرفان،  معجم  عليها  بين  اليت  وهي  صورية،  وتوصيفات 
خاصة يف املستويني الصريف والرتكييب وذلك ملا فيها من ربح 
الناقد  التفكري  تنمية  يف  تلعبه  الذي  والدور  واجلهد،  للوقت 
العملية  على  جذري  تغيري  إدخال  واهلدف  املتعلمني.  لدى 
العربية،  الدول  يف  اليوم  إىل  سائدة  زالت  ما  اليت  التعليمية 
بواسطة  الوزارة  تؤلفه  الذي  الدراسي  الكتاب  تعتمد  اليت 
خرباء يف املناهج، وتوضع على حامل ورقي يرهق املتعلمني، 
تستغرق  قد  ملدة  يبقى جامدا  أن احملتوى  إىل  باإلضافة  هذا 
عقودا، مما جيمد الفكر وجيعل املتعلم يدور يف حلقة مفرغة، 
منصة  تقانة  اعتماد  إن  إخل.  األمثلة،  نفس  نفس احملتوى، 
Nooj، ختلص املناهج من كل ما سبق، وتقرتح تقنية التعليم 

اآلني اليت ختتصر الكتاب وما يتضمنه من نصوص وتدريبات 
وضعها  ميكن  اليت  الصورية  القواعد  من  منظومة  إىل  عليها 
وذلك  املتعلم،  جيب  يف  وضعه  ميكن  إلكرتوني  عتاد  على 
الذي  الشابكة،  على  املنشور  الرقمي  التفاعلي  املنت  باعتماد 
ميكن جلبه باملوازاة مع إلقاء الدرس على الطلبة يف الصف. 
إلكرتوني،  معجم  أساسيني:  مكونني  على  نوج  تقانة  تعتمد 
وهنا معجم العرفان، وحنو حملي Grammaire locale على 
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بهذين   ،Automates à états finis صورية  أمتتات  شكل 
املدرس  فيه  يرغب  نص  أي  استحضار  سيتم  فقط  املكونني 
 ،Internet ليقدمه ملتعلميه بطريقة فورية مباشرة من الشابكة
القواعد الصورية  ويشرع يف استخالص األمثلة منه بناء على 
اليت يقدمها له معجم العرفان، ولنفرتض أنه سيدرس طالبه 
على  يكتب  أن  يكفي  العربية،  يف  األصلية  املصادر  موضوع 
الشاشة من داخل املنصة رمز >VN + asl<، ثم يطلق الربنامج 
للبحث إما يف الشابكة مباشرة، أو يف مدونة حيددها هو نفسه 
سلفا، وستأتيه املنصة بسيل من األمثلة يف سياقاتها املختلفة، 
حسب ورودها يف املدونة الرقمية، وما عليه إال أن يشرع يف 
شرح املوضوع، وميكنه أن ينوع يف املدونات إىل ما ال نهاية 
له، األمر نفسه مع الفعل >V< أو مع االسم >N< أو املشتقات 
>VA<، ولإلشارة فإن نتيجة البحث تكون يف مجيع األوجه 

االشتقاقية للمفردة اليت يبحث عنها املستخدم. أما يف حالة 
تدريس الرتكيب، فإن على املدرس أن يدخل فقط يف خانة 
أمثلة  على  احلصول  يف  يرغب  اليت  اللسانية  البنية  البحث 
هلا، فلو كان يبحث عن اجلملة البسيطة املتعدية إىل مفعول 
واحد حبرف اجلر يف مثال، فما عليه إال أن يكتب ما يلي: ف 
س ° س 1، ويطبقها على أي مدونة يشاء لتظهر له مجيع 
احلال  ومجلة  الالزمة  اجلمل  مع  وهكذا  املطلوبة،  اجلمل 
اإلمكانات  كافة  ملعلم  املنصة  تقدم  باختصار  إخل.  والتمييز، 
اللغوية اليت يتطلبها الدرس من أجل تقديم املوضوع وشرحه، 
سلفا،  مكتوبة  نصوص  على  اعتماد  أو  مسبق،  اختيار  دون 
التعامل مع اآللة أوال  املتعلمني من  ومن شأن هذا أن ميكن 
املعلم مسبقا،  تنويع األمثلة اليت ال يعرفها  التعلم، ومن  يف 
مما يذكي يف املتعلمني روح املبادرة التشاركية يف التعلم. أما 
األوامر  من  روزنامة  إىل  فسيختصر  اجلديد  الدراسي  الكتاب 
اليت ينفذها املتعلم فوريا يف قاعة الدرس، حيث تتوىل الوزارة 
كتابة دفرت حتمالت يتضمن األبواب اليت جيب على املتعلم 
يف  مهم  دور  اإلحصائية  للدراسة  سيصبح  هكذا  تدريسها. 
التعليم، حيث متكن املنصة تقديم عدد كبري من األمثلة اليت 
متكنه من اختيار ما يناسب للدرس، مع إتاحة الفرصة أمام 
)انظر  أمامهم  املعروضة  اللغوية  الظواهر  يف  للتعمق  املتعلمني 

الشكل 10(. 

يدخل يف هذا الباب تعليم مهارات اللغة الثانية اليت أصبحت 
الطبيعية،  اللغات  مهارات  لتعليم  جديدة  تقانات  تتطلب 
خاصة وأن الدراسات املتعلقة بهذا اجملال أظهرت أن نسبة 
كبرية من املستهدفني منه يكونون متقدمني يف سن التمدرس، 
أغلبهم يتعلمون اللغة الثانية ألغراض خاصة، كما أن تعلمهم 
من  درجة  على  فهم  ولذلك  واملكان،  بالزمان  يكون حمدودا 
يفرض  التقانات اجلديدة، مما  لفهم  يؤهلهم  الرتبوي  الوعي 
وأنسب  املهارات،  مجيع  تلقينهم  طريقة  يف  جذريا  تغيريا 
طريقة إلجناح العملية التعليمية هي اعتماد التقانة، اليت توفر 
الوقت واجلهد، ونقصد بها منصة Nooj اليت توفر األدوات 
صورية،  وقواعد  تفاعلية،  نصوص  من  الضرورية،  التعليمية 
بني  الثانية  اللغة  نشر  على  بالنفع  سيعود  ما  وهو  وغريها، 
لغري  العربية  تعليم  نقصد  وهنا  تتكلمها،  ال  اليت  الشعوب 

أبنائها.

4. 3. تطبيقات نصية مبنصة نوج:

النصوص،  معاجلة  يف  متخصصا  برناجما   Nooj منصة  تعد 
حيث تيسر اكتشاف وانتزاع معرفة هامة من نصوص حرة ال 
تسري وفق بنية منظمة، مواكبة ملا أفرزه التطور الكبري يف جمال 
البيانات الضخمة Big Data أي كميات هائلة من البيانات 
النصية ومنها على سبيل املثال ال احلصر مشاركات وحوارات 
الباحثون يف هندسة  لقد أمجع  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
إجياد  يتطلب   البيانات  حتليل  أن  عل  الطبيعية  اللغات 
برجمية  وأدوات  برجمة  ولغات  ومنصات حتليلية  تطبيقات 
وخوارزميات Algorithms متخصصة للتعامل مع الكم اهلائل 
من البيانات النصية. وهنا تربز أهمية حتليل النصوص كمجال 
بيين الذي يدمج أكثر من جمال أكادميي أهمه علم احلاسوب، 
 Information املعلومات  اسرتجاع  احلاسوبية،  اللسانيات 
اآللة  تعلُّم   ،Data Mining البيانات  حتليل   ،Retrieval

هذا  يف  يدخل   Statistics واإلحصاء   Machine Learning

 Information Extraction املعلومات  انتزاع  أيضا  اجملال 
أو  الشابكة  على  مواقع  على  منشورة  كانت  سواء  وثائق  من 
 ،Cloud خمزنة على األجهزة املركزية أو على مواقع سحابية
أمساء  وانتزاع   ،Text Classification النصوص  وتصنيف 
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واألحداث،  العالقات  وانتزاع   Named Entities الكيانات 
التعريف  بعد   Sentiment Analysis العام  املزاج  وحتليل 
بتحليل النصوص. وهذه مجيعها قضايا اليت ميكن إجنازها 
مبنصة نوج اليت صممت أساسا ملعاجلة النصوص، ووفرت هلا 
مجيع اإلمكانات التقانية اليت متكنها من إجناز هذه املهمات 
بكل يسر، من بني األدوات التقانية اليت وفرتها هذه املنصة 
وحنو  اإللكرتوني  »العرفان«  معجم  العربية،  للغة  بالنسبة 
أعاله.  منها  قدمنا مناذج  مسوقات  على شكل  شامل  حملي 
كما وفرت أدوات حاسوبية ملعاجلة الرتاكيب اللغوية وحتويل 
يتم  لغوية على شكل نصوص  بيانات  قاعدة  إىل  األجرومات 

صنعها آليا بهذه املنصة )الشكل 13(.

تقانة  ونقصد  النصوص،  مع  التعامل  املتبعة يف  الطريقة  لعل 
تعلم اآللة، اليت تفكك النص إىل مكوناته األساسية من خالل 
آلية  إليها  مضافا  احمللي،  اآللي  والنحو  اإللكرتوني  املعجم 
اليت  هي  الطريقة  هذه  لعل  معينة،  معلومة  عن  االستعالم 
النصوص  بتحليل  املتعلقة  التطبيقات  أهم  تنفيذ  من  متكننا 
آليا، اليت حنصرها أساسا يف اسرتجاع املعلومات من النصوص 
عن طريق الكشافات السياقية، وتطبيق اإلحصاء عليها، ويف 
حتليل املزاج العام من خالل ما ينشر فوريا على الشابكة، هذا 
التطبيق الذي خيدم أصحاب القرار السياسي واالقتصادي يف 
الدولة، واإلعالميني كذلك الذين يعدون هم أنفسهم جزءا من 
الرأي العام، املعرب عنه سواء عرب الصحافة اإللكرتونية أو عرب 
مواقع التواصل االجتماعي مثل الفايسبوك وتويرت، وغريهما.

5. خامتة:

قدمت هذه الدراسة جردا يكاد يكون شامال عن التطور الذي 
اللغة  على  تطبيقها  يف  الطبيعية  اللغات  هندسة  به  مرت 
العربية، فوقفت عند أهم التطبيقات اليت ظهرت على شكل 
ألن  رصينة،  خدمية  يف جماالت  استغالهلا  ميكن  ال  برامج 
دون  احلاسوبية  اخلربة  على  يقوم   - كثرته  على   – أغلبها 
اخلربة اللسانية، اللهم بعض الطروحات النظرية اليت يسمها 

تطلعات هندسة  مع  ونظريا  منهجيا  يتعارض  الذي  التجريد 
تنفذ  ال  شكلية  تطبيقات  منها  جعل  مما  الطبيعية،  اللغات 
بله  والرتكييب،  الصريف  جانبيه  يف  اللغوي  النظام  عمق  إىل 
منط  على  العربية  اللغة  يقيس  فأغلبها  والتداولي،  الداللي 
اللغات اإللصاقية اليت ختتلف جذريا عن اللغة العربية اليت 
تعد لغة انصهارية، وبالتالي إعرابية، تقوم على نظام لساني 
وحتويلي   ،Distributionnel التوزيعي  جانبيه  يف  حمكم 
من  جديد  جيل  لقيام  يؤهله  مما   ،Transformationnel

هندسة اللغات الطبيعية يف العامل.

البعيد  املعريف  الركام  هذا  يف  احلاصل  النقص  هذا  ولتفادي 
لساني  إطار  تبين  مت  العربية،  لنظام  لساني  تصور  أي  عن 
 ،Nooj منصة  عليه  تأسست  الذي  الرتكييب  باملعجم  يعرف 
اليت أصبحت تعرف انتشارا عامليا، كونها املنصة الوحيدة، 
فيما اطلعنا عيله، اليت تتأسس على إطار نظري لساني معضد 
الصلبة، وهي  العلوم  املعرفية إىل  بإطار منهجي تعود أصوله 
نفسها األصول اليت ترتكز عليها أغلب التطبيقات اهلندسية، 

واحلاسوبية منها خباصة. 

املاصدق  مبدأ  على  املعتمد  املرجعي  اإلطار  هذا  تبين  إن 
مكننا  الذي  هو  اللغوية  البيانات  قاعدة  بناء  يف   Extension

من بناء معجم العرفان اإللكرتوني الذي بنيت عليه خمتلف 
التطبيقات احلاسوبية اليت وظفت فيه تقانة التعرف الذاتي 
إطارا  تبنينا  لو  املهمة  ننجح يف هذه  أن  لنا  كان  وما  لآللة، 
عليه  يغلب  الذي   Intention املفهوم  مبدأ  يقوم على  لسانيا 
للتجريب  النظري  النقيض   Abstraction التجريد  طابع 
تطوير  الذي ساعدنا يف  املبدأ األخري هو  Empirisme، هذا 

خمتلف  يف  واضح  علمي  حضور  هلا  أصبح  عملية  تطبيقات 
األكادميي يف خمتلف ختصصاته،  بالقطاع  بدءا  القطاعات، 
حيث أصبح يف إمكان الباحثني يف هندسة اللغة العربية اعتماد 
مبختلف  تتعلق  عملية  تطبيقات  تطوير  يف  العرفان  معجم 
جماالت حبثهم العلمي يف العربية، خاصة البحث يف املتون 
اللغوية الضخمة Big data، اليت تتنوع من شرعية إىل أدبية 
تطوير  التعليم  رجال  إمكان  يف  أصبح  كما  إخل.  وفلسفية، 
اللغات  تعليم  يف   Interactives تفاعلية  تعليمية  تطبيقات 
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ومن  املتعلمني،  لدى  الناقد  التفكري  بتنمية  تسمح  الطبيعية، 
بني املستفيدين من هذا العمل اإلعالميون الذي يكونون دائما 
لكتابة  اإللكرتونية  املواقع  من  البيانات  إىل مجع  حاجة  يف 
االقتصاد  استفادة خرباء  عن  فضال  هذا  التحليلية،  مقاالتهم 
املطور  معجمنا  سيعتمدون  الذين  القرار  وأصحاب  واالجتماع 
بتقانة عالية تسمح هلم بإجناز مهماتهم عل أحسن وجه، مما 
يؤدي بهم إىل ربح الزمن الذي يعد أهم عنصر يف بناء املعارف 
اليت أصبحت سلعة يتداول بها يف أسواق جمتمع املعرفة الذي 

ننشده مجيع هلذا الوطن العربي الكبري.
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تقنيًة،  ثورًة  األخرية  العقود  خالل  البشري  العقل  أحدث 
أرخت سدوهلا على مناحي احلياة مبستوياتها املختلفة، فغدا 
تسمع  ال  كونيًة  قريًة  واملعرفة  االتصال  وسائل  بفعل  الَعامَل 
خرًبا يرتدد يف مشارق األرض إال وجدت له صًدى يف مغاربها. 
ومع االحتفاء بهذه املنجزات اإلنسانية أطلت ظاهرة العوملة، 
إشراًعا  فيها  رأوا  آخرون  منها  وتوجس  كثريون  بها  ب  فرحَّ
وغلبته،  وسيطرته  القوي  أمام حتكم  الضعيف  منزل  ألبواب 
يكن  وإن  الكاملة.  اهليمنة  من  أسوار  وال  جدارٌن  تقيه  فال 
وسيادتها  اقتصادها  صيانة  مصدره  الدول  من  الكثري  خوف 
أمام هذا الطوفان العاملي، إال أن أشّد ما يكون من ذلك هو 
فقدان اهلوية الوطنية مبكوناتها الثقافية واللغوية واحلضارية، 
إذ يرى الدكتور إبراهيم بن مراد أن »العوملة تسعى إىل هيمنة 
اقتصاديٍّ  منوذٍج  هيمنة  إىل  تسعى  كما  واحٍد  لغويٍّ  منوذٍج 

واحٍد«.1 

ومل تكن اللغة العربية كحال أكثر اللغات العاملية مبنأى عن 
التأثر مبعطيات العصر ومساته، بل إن املخاطر احملدقة بها 
اآلن جعلت التهديدات اليت مّرت بها خالل القرنني السابقني 
كالدعوة للعامية أو الكتابة باألحرف الالتينية وتبسيط النحو 
التطوير  أو  كالتيسري حيًنا  بدعاوى خمتلفة  بعضه،  إلغاء  أو 
اللغة  رواسي  يف  حترك  مل  خبيثة  بزفرة  أشبه  آخر،  حيًنا 

1 إبراهيم بن مراد، التعليم العايل وقضايا اللغة، دراسة قدمت يف عام 

التعليم  لتطوير  العربية  اإلسرتاتيجية  وضع  مرشوع  للجنة   2001
العايل، أحد مرشوعات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

شرًبا فضاًل عن أن توهن بنيانها، ففي هذا العصر ريٌح تقنية 
عاتية محلت خطًرا ظاهًرا للغة العربية إن مل يتداركه أهلها 
وهي  الناصعة،  صفحتها  سيعرتي  التشويه  فإن  املخلصون، 
بني حتديات  احلديثة  االتصال  ووسائل  التقنية  بفعل  اليوم 
عظيمة تفضي إىل خماطر وجودية أو بوابات أمل ملواكبة العصر 
التقاء ال يزال خجواًل ويرجى له نفع عظيم،  وأدواته، فمن 

وافرتاق تزداد مسافته وال حتمد نهايته.

إذ  حياتنا،  يف  شيء  كل  تغيري  إىل  بنا  تسري  التقنية  إن 
استطاعت أن تشّكل جانًبا من عاداتنا وسلوكنا االجتماعي، 
السنوي  الرقمي  الكتاب  وفرضت علينا مالزمتها، فقد أظهر 
2017، أن التقنية الرقمية باتت وسيلة رئيسة ال تفارق نصف 

البشرية، حيث بلغ عدد مستخدمي الشابكة )اإلنرتنت ( على 
مستوى العامل )3.773( مليار إنسان، بنسبة تبلغ 50 %، منهم 
نشطة،  اجتماعي  تواصل  حسابات  ميتلكون  مليار   )2.789(
بنسبة 37 %، وجّلهم يستخدمونها عرب اهلاتف اجلّوال بنسبة   
34% 2، ويبدو حال الدول العربية يف عمومها أفضل واقًعا من 

املستوى العاملي يف جمال استخدام التقنية ووسائلها املعاصرة، 
بل إن دول اخلليج العربية تبلغ مستويات مرتفعة جًدا حبسب 
التقرير، وهو يشري إىل أن التقنية باتت أمًرا ال غنى عنه يف 
حياة اإلنسان املعاصر، مما يوجب أن نتّنبه إىل تطويعها يف 
خدمتنا ال أن نكون حنن طوًعا هلا، وليس أطرف من اقرتاح 

2 Simon kemp, 2017. Digital yearbook, hootsuite. We are 
social. 2017. 6.

الشابكة  في  العربية  اللغة  دعم 
والتطبيقات اإللكترونية
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صدر عن أحدهم لتوحيد رسم اهلمزة يف صورة واحدة وحذف 
ما دونه، ألنها تشغل عدة مفاتيح على لوحة احلاسب! 

اللغة العربية وانتشارها يف الشابكة:

حتتل اللغة العربية املرتبة الرابعة عامليًّا كلغة أم وثاني أكثر 
لغة انتشاًرا يف العامل من حيث عدد الدول، وفضاًل عن ذلك 
لغة  مليار مسلم. ولكونها   1.7 الروحية ألكثر من  اللغة  فهي 
عاملية رئيسة باتت إحدى اللغات الرمسية الست اليت تدّون 

بها وثائق األمم املتحدة.

الشابكة  أن اإلجنليزية هي عماد  اثنان على  وإذ ال خيتلف 
إىل شبكة  بغريها  الناطقني  عدد  ولوج  أن  األوىل، غري  وأمها 
سجلت  العربية  اللغة  وإن  مّطردة،  بسرعة  يزداد  املعلومات 
حضوًرا الفًتا وحققت منًوا هائاًل، إذ تضاعف عدد مستخدمي 
يف   %2500 بنسبة  العربية  باللغة  الناطقني  من  الشابكة 
والصينية  اإلسبانية  كانت  فيما  سنوات!   )10( قوامها  فرتة 
متأخرة بنسبة 1200%، وأما اإلجنليزية، فلم تزد على ثالثة 
يف  وحضورها  اللغات  تطور  على  مهم  مؤشر  وهو  أضعاف. 

املواقع اإللكرتونية. 

الشكل (1)3

وللداللة على القفزات الكبرية يف استخدام شبكة املعلومات، 
عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة  حتتل  العربية  املنطقة  فإن 

3  LANGUAGE DIVERSITY ON THE WEB https://goo.gl/yy7AMQ

املشاهدات على اليوتيوب بعد الواليات املتحدة. وضمن أكثر 
من 500 مليون شخص يستخدمون (Google Translate) حول 
استخداماً  األكثر  اللغات  قائمة  ضمن  العربية  كانت  العامل، 
والعربية،  واإلسبانية،  اإلجنليزية،  وهي:  التطبيق،  يف 

والروسية، والربتغالية، واإلندونيسية.4 

ومع هذا احلضور املتنامي للمستخدمني العرب الذين يستخدم 
أعماق  إىل  للغوص  وسيلًة  العربية  اللغة  العظمى  غالبيتهم 
وبه حتتل  فقرًيا،  يزال  ال  العربي  أن احملتوى  إال  الشابكة 
العربية املرتبة السابعة بنسبة ال تتجاوز 3%، حبسب تقرير 
لتحقيق  الشابكة  مواقع  بتوطني  املهتمة  مي  غلوبل  شركة 

االنتشار لعمالئها يف البيئات املستهدفة.

الشكل (2)5

وهو أمر يلزم التنويه بأهمية إثراء احملتوى العربي على حنو 
نشط وفعال، و وأال يكون هذا املسعى مقتصًرا على مبادرات 
تنشط حيًنا وختفت أحياًنا، وإمنا هو عمل ممنهج ال حتتكره 
جهات أو قطاعات أو مؤسسات كربى على أهمية ما تقوم به 
بعضها من خدمات جليلة، بل ينبغي حتفيز األفراد مبختلف 
اختصاصاتهم إلضافة احملتوى العربي وفق قدراتهم ومواهبهم.

استخدامًا  اللغات  أكثر  من  العربية  اللغة   https://goo.gl/tcKnrv  4

2016/ 5/ Google Translate 4 عىل تطبيق
5 LANGUAGE DIVERSITY ON THE WEB
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دعم اللغة العربية في الشابكة والتطبيقات اإللكترونية

دعم اللغة العربية يف التطبيقات اإللكرتونية:

على الرغم من إدراك الشركات التقنية ملكانة اللغة العربية، 
وأهميته االقتصادية العالية إال أنها ال تزال بعيدة عن االهتمام 
تقدير  إىل  بعيًدا  بعضهم  ظّن  ذهب  ورمبا  الالئق مبؤهالتها، 
د اإلقصاء والتهميش أو التضيق، ولعل تأخر دعم العربية  تقصُّ
هؤالء  دليل  اإللكرتونية  واخلدمات  التطبيقات  من  كثري  يف 
إطالق  من  عام  نصف  حنو  مضي  بعد  أنه  ذلك  ومن  القوم. 
يف  الفورية  الرتمجة  مليزة  مايكروسوفت  من  سكايب  شركة 
املدعومة  السبع  اللغات  إىل  العربية  أضافت  االتصال،  أثناء 
أواًل، وهي: اإلجنليزية، واإلسبانية، والفرنسية، واألملانية، 
الشركة  أرجعت  وقد  والربتغالية.  واإليطالية،  والصينية، 
إضافة العربية على حنو جزئي إىل عامل إنساني: »ألنها تريد 

مساعدة الالجئني على التواصل«.6 

عن   2017 أغسطس  يف  مايكروسوفت  شركة  أعلنت  وكذا 
 Xbox )حتديث جديد قادم ملنصة األلعاب )إكس بوكس ون
One، يدعم اللغة العربية. وقد جاءت هذه اخلطوة استجابة 

ملطالبات عديدة ولفرتة طويلة من املستخدمني العرب، وأنشؤوا 
له ومًسا: #Xbox_ بالعربي على منصة تويرت.

اللغة  لدعم  تلبية احتياجهم  العرب يف  املكفوفني  ولعل رغبة 
نظام  على  لشركة جوجل  التابع  الناطق  العربية يف احملرك 
أندرويد، ال تقل محاسة عن مستخدمي منصة األلعاب تلك، 
فأنشؤوا محلة لذلك7. وامللفت أن عدد املكفوفني العرب يقرب 
مليون   )39( من  يقرب  ما  أصل  من  كفيف  ماليني   )5( من 
الصحة  منظمة  إلحصائية  طبقاً  العامل  مستوى  على  كفيف 
عدد  تفوق جممل  قد   - املرتفعة  النسبة  هذه  ومع  العاملية! 
سكان دولة مدرجة لغتها - إال أن التطبيق يدعم لغات تزيد 
اللغات:  وكانت  العربية!  بينها  من  ليس  لغة   )31( على 
واألوكرانية  والسنهالية،  والنيبالية،  واخلمريية،  التشيكية، 

6 Skype can now translate spoken Arabic in real time. Mar 
8, 2016 https://goo.gl/BeUVyb 

7 حممد البنا، محلة لدعم اللغة العربية يف املحرك الناطق التابع لرشكة 

جوجل عىل نظام أندرويد، 13/ 2/ 2017م.
 https://goo.gl/FBbwke

أحدث ما محله اإلصدار األخري للمحرك الناطق.

إن هذه الشواهد احلالية تؤكد أنه على الرغم من التطور امللحوظ 
يف دعم اللغة العربية، ال تزال لغتنا دون مرتبتها احلقيقة يف 
أغلب شركات التقنيه والربامج واأللعاب يف العامل، ومما يثري 
تقتصر على  االنتشار، ورمبا  لغات حمدودة  احلرية أن جتد 

بقعة جغرافية واحدة أكثر حظوًة ودعًما يف تلك الشركات.

اإللكرتونية،  التطبيقات  يف  العربية  اللغة  دعم  حال  ولتبنّي 
اختذ البحث عينًة خمتارًة من التطبيقات، وهي قائمة أفضل 
تطبيًقا   52 فيها  فاز  2017م، حيث  للعام  أندرويد  تطبيقات 
تطبيقات  أفضل  هي:  خمتلفة  مستويات  يف  األوىل  باملراكز 
إمكانية  تطبيقات  وأفضل  اجتماعي،  تأثري  وأفضل  مستقلة، 
الوصول، وأفضل لعبة، وأفضل تطبيق، وأفضل لعبة العبني 
متعددين، وأفضل تطبيق لألطفال، وأفضل جتربة واقع معّزز، 

وأفضل جتربة تلفزيونية، وغريها.
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إذا ما تفحصنا دعم هذه التطبيقات للغة العربية يف اجلدول 
بنسبة  أي  يدعمونها،  فقط  برناجًما   )11( أن  ظهر  املرفق، 
21%، وبالنظر إىل تفصيل هذا التطبيقات جند أن العربية يف 

أفضل حالٍة كانت ضمن )10( لغات يف تطبيقني، وكذا ضمن 
)11( لغة يف تطبيقني، ثم ضمن )16( لغة يف )3( تطبيقات، 
ثم ضمن )17، 18، 40، 45( لغة عاملية يف )4( تطبيقات على 
التوالي. وأما يف حال غيابها فلم تكن ضمن )16( لغة عاملية 
يف تطبيقني، وكذا مل تدرج ضمن )15( لغة يف تطبيقني، ومثله 
مل تكن ضمن )13( لغة يف تطبيقني، وهكذا نزواًل إىل وجود 
تطبيقات اقتصرت على اإلجنليزية وحدها، والالفت أن اللغة 
مليون   )5( بها حوالي  املتحدثني  يبلغ عدد  اليت  النروجيية 
نسمة، حضرت بصورة تكاد تصل إىل مرتبة العربية مع فارق 
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عدد املتحدثني بهما! وهو ما يدعو للتأمل والتدبر؛ ما الذي 
ونغفل حنن  مكانتها،  وتعزيز  لغتهم،  لتسويق  القوم  حيسنه 
عن تقديم لغتنا وأهميتها من الناحية االقتصادية على األقل، 

وهو املهم للشركات التقنية الرحبية؟

قطاع خدمات اللغات والرتمجة: 

اليت  اللغوية  السياسة  مراجعة  إىل  يدفع  السابق  التساؤل  إن 
تنتهجها بعض الدول لتفرض حضور لغتها وتعزز مكانتها، 
سواء أكان بقرار رمسي أم بتحفيز وتسويق. وإذ يظن بعضهم 
أن التقصري واقٌع فينا ال يربح يفرتُّ عن عيون راغبٍة وهمم كسلى 
قد يبّزها عزم العجائز. ومع أن التقصري جانب ليس ينكر، 
غري العوملة ال تنتظر أحًدا ليعلن عن بضاعته ويسّوقها،  وكذا 
حال اللغات العاملية اليت باتت سوًقا تتدافع عليه الشركات 
الساعية إىل تيسري دخوهلا األسواق احمللية بلغات أهل البلد، 
فازدهر هلذه احلاجة قطاع اخلدمات اللغوية والرتمجة، حيث 
ُقدِّر أن هذه الصناعة العاملية النشطة واملتنامية تدّر 43 مليار 
دوالر أمريكي من اإليرادات. وتنطلق هذه الصناعة من حاجات 
شركات التقنية إىل التوسع دوليًّا بفتح أسواق جديدة هلا عرب 
أهم  ومن  منتجاتها،  أو  مواقعها  بتوطني  اللغة  جتاوز حاجز 
العوامل املؤثرة يف حتديد أولويات اللغات املستهدفة بالتوطني، 
هي املؤشرات اليت ترصد منو اللغات يف الفضاء اإللكرتوني، 
لتحديد اللغات املستهدفة األكثر عائًدا عند ترمجة املنتجات 
على  العائد  تقييم  ويبدأ  الشابكة.  على  احملتوى  أو  التقنية 
احملتوى بفهم التكوين اللغوي للشابكة، وحجم كل مجهور 
هلؤالء  االقتصادية  اإلسهام  فإمجالي  رئيسة،  بصورة  لغوي 

األفراد، ثم تليها اعتبارات مالية وتسويقية خاصة.

ويف صورة أكثر وضوًحا فإن منو عدد مستخدمي الشابكة بلغة 
احمللية  لغتهم  عرب  استهدفهم  إىل  الشركات  يدفع  معينة، 

لتيسري عملية الوصول والتأثري.

أن عدد   ،2016 عام  اللغوية يف  وأظهرت أحباث اخلدمات 
مستخدمي الشابكة بلغ أكثر من 3.4 مليار شخص، وإذ متثل 
100 لغة تقريًبا مجيع األنشطة ذات األهمية االقتصادية على 

90% من جمموع  تستحوذ على  فقط  لغة   14 فإن  الشابكة، 
الفرص االقتصادية لالتصاالت الرقمية والتجارة. ولذا ينصب 
جهد الشركات العاملية على تقسيم اللغات حسب إمكاناتها 

االقتصادية، واختيار اللغات األكثر قيمة.

ال  إذ  بدهشة،  العربية  اللغة  إىل  القطاع  هذا  حمللو  وينظر 
تنزل موضعها املستحق بفضل حجم انتشارها وأهميتها الكبرية 
شركات  إحدى  يف  باحث  خيلص  حيث  عريض،  جلمهور 
بالعربية، فيقول: »تؤكد  العناية  اللغوية إىل تأخر  اخلدمات 
مواقع  يف  ضعًفا  األكثر  اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  أحباثنا 
الشابكة البارزة يف مجيع أحناء العامل«. وإذا حيدد الباحث 
إىل  العربية  اللغة  إضافة  إبطاء  إىل  أدت  رمبا  اليت  العوامل 
املواقع البارزة، فإنه يوصي بعدم جتاهل هذه اللغة احليوية 

اقتصاديًّا.8 

وأما دور أبناء العربية يف هذا الباب، فينبغي أن حيرص كل 
يف  لتكون  مزاياها،  وإظهار  لغته،  تسويق  على  منهم  واحد 
منسوبي  من  كان  وإن  باخلدمات،  املستهدفة  اللغات  مقدمة 
عاتقه  على  فاملسؤولية  الصغرية  أو  الكبرية  التقنية  الشركات 
أعظم ، وتقديم العرفان للغته من موقعه أوجب. وأما املؤسسات 
خبارطة  املتعلقة  احملدثة  اإلحصاءات  تقديم  فإن  واملنظمات 
انتشار العربية، واتساعها، وعدد املتحدثني بها، فضاًل عن 

ضرورة إبراز أهميتها للعاملني العربي واإلسالمي.   

ظواهر لغوية تقنية:

قد ال تستطيع التقنية والعوامل املرتبطة بها أن تزلزل أركان 
بعض اللغات احلّية الراسخة، ولكنها قادرة على إحداث آثار 
وقد  بها،  الناطقني  بعض  عنها  تصرف  أو  تشوهها،  جانبية 
أصاب العربية شيء من أذى، فدخلتها مظاهرة منكرة، أبرزها:

1- العربيزي

اللغة  تتهدد  اليت  التشوهات  أكثر  العربيزي  ظاهرة  تعد 
العربية يف الفرتة األخرية، حيث فشت بني مستويات عدة، 

8 https://goo.gl/dm4Wyv. Benjamin B. Sargent .Waking Up 
to Opportunity in Arabic. December 05, 2012

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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هلم  مثلت  الشباب،  جيل  يف  سيما  وال  شعبية  لغة  وباتت 
النمط  هذه  مصدر  هي  التقنية  كانت  وإن  شبابيًة(،  )تقليعًة 
اهلجائي اهلجني، غري أن ِكفلها األكرب من التهديد هو تيسري 
احللول التقنية، وترسيخ املمارسة اليومية هلا، بإطالق برامج 
وتطبيقات حتّول خمرجات الكتابة بهذه الطريقة اهلجينة إىل 
 Google Input نص حبروف عربية تامة، ولعل أشهرها أداة
Tools، وإذ تساعد هذه األداة من يتعلمون العربية أو من ال 

تتوفر لديهم أجهزة متكن من استخدام العربية، فإن ما يعيبها 
وتطورته،  حروفه  وتضبط  للعربيزي  االستخدام  جتذر  أنها 
»إن  الّزغول:  فّواز  الدكتور  ويرى  مستمرة.  ممارسة  وجتعله 
ّخطورة استعمال هذه الّلغة يف الّتواصل والّتحدث اّليت ال يعيها 
كثري من الّشباب اليوم، تندرج يف إطار خطط الغزو الّثقايّف، 
حروف  شكل  وتغيري  العاّمّية،  بالّلهجة  الكتابة  إىل  والّدعوة 
الّلغة العربّية واستبدال اللغة الالتينية بها ما سيؤّدي الحًقا 

إىل احنسار الّثقافة اجملتمعّية.

القادمة  األجيال  أّن  لذلك  نتيجة  تنشأ  اّليت  األخطار  ومن 
بني  الّثقايّف  الّتواصل  وسُيصبح  ولغتها،  تراثها  عن  ستنقطع 
أبناء األّمة الواحدة ال يتّم إال بلغة وسيطة، وعلى األعّم األغلب 

ستكون الّلغة اإلجنليزّية«.9 

2- الكتابة بالعامية

حني دعا نفٌر من أبناء العربية إىل استعمال اللهجة العامية بدياًل 
والصحافة،  والدراسات،  والكتب  املناهج  يف  الفصحى،  عن 
استبدال احلروف  فيها ضرورة  فزاد  ثاٍن  نفٌر  وشّط  واألدب، 
الالتينية باحلروف العربية، مل يلَق كال املقرتحني رواًجا بني 
العامة، فضاًل عن رفض عارم من الغيورين على اللغة العربية، 
مصحوًبا بتفنيد علمي وأدبي لتلك الدعوة املنكرة، ولعل من 
طريف تلك املواجهات أن بعض من حاول تطبيق ما ينادي به 
كحال سعيد عقل، أحجم عن أن ُيثينِّ نتاجه املسمى )يارا( 
الصادر سنة 1961 م، واملكتوب باحلروف الالتينية املعدلة، 

فعاد إىل الكتابة حبروف عربية.

9 الّزغول، فّواز أمحد، وجناح حباشنة: “ اللُّغة العربّية يف لغة اهلاتف 

املحمول: قضايا وحلول ” ، يف اللغة العربية والتقنيات احلديثة. جممع 
اللغة العربية، عاّمن، 2008م.125.

واسًعا  أثًرا  حتدث  مل  عقيمة  كانت  احملاوالت  تلك  وإن 
دون  بقوة  األيام  هذه  يف  تعود  أنها  غري  كثرية،  ألسباب 
دعوة من أحد، بل إنها تتغلل يف ثنايا االستعماالت اللغوية 
املعاصرة، من خالل وسائل التقنية احلديثة ومنصات التواصل 
االجتماعي، فضاًل عن وسائل اإلعالم التقليدية اليت تسربت 
إليها العامية ثم غدت مسيطرة، حيث حققت التقنية انتشاًرا 
واسًعا للكتابة باللهجات العامية، ليس على صعيد التأليف 
استعملوا  الذين  من  األعظم  للسواد  كان  ما  بقدر  األدب،  أو 
عاميتهم يف التعبري عن ذواتهم يف وسائل التواصل االجتماعي 
أن  أمر  من  يكون  ما  وأخوف  األخرى،  التقنية  املنصات  أو 
يرتسخ االستعمال العامي بُعجره وجبره، وعالته وتشوهاته، 
فيغدو رمًسا ال ينفك منه أكثر الناس، أو مطلًبا ال يرتضون بداًل 
عنه. ولذا كان من احملزن أن تتناقل األخبار وترصد سعادة 
جمموعة من أهل العربية، بعد أن عادت شركة ديزني لألفالم 
إىل استعمال هلجة حملية يف أفالم الرسوم املتحركة بدياًل عن 

العربية الفصيحة إثر مطالبات مجهور هذه اللهجة بذلك!  

3 - الرطانة 

من آثار العوملة وانعكاسات التقنية والكتابة حبروف إجنليزية، 
األجنبية  الكلمات  بإدخال  الشباب  لسان  على  العجمة  فشو 
أجنبية،  كلمات  وإحالل  للغة  والشفوي  الكتابي  السياق  يف 
الّصوتي، فبات  العربي ونظامه  الصرف  وتطّويعها إىل قواعد 
األمر  إن  بل  ج،...إخل(،  مسِّ يرتوت،   ، )شريِّ قوهلم  مطروًقا 
يزداد سوًءا باستخدام االختصارات األجنبية اليت سرت على 

ألسنة املتحذلقني، وصرنا نسمع )برب، لول، تيت...إخل(.

وأمام هذه الواقع املستهجن انطلقت مبادرات عديدة اختذت 
سة  طابًعا مؤسسيًّا، من مثل مبادرة )بالعربي( اليت تبنتها مؤسَّ
حممد بن راشد آل مكتوم للتشجيع على استخدام اللغة العربية 
فقط يف مجيع وسائل التواصل االجتماعي طيلة اليوم العاملي 
للغة العربية، وترسيخ االعتزاز باللغة العربية يف نفوس عموم 
املواطنني. وأخرى بنيت جبهود شبابية أطلقت محالت داعية 
للكتابة بالعربية، من مثل: )اكتب عربي بالعربي(، و)كفاية 

فرانكو. اكتب عربي(، و)بالعربي أحلى(.

دعم اللغة العربية في الشابكة والتطبيقات اإللكترونية
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التقنية بني هدم اللغات ومحايتها:

نظر الكثريون إىل أن التقنية ومنتجاتها ستؤدي إىل سيادة لغوية 
املهددة  للغات  تدرجيي  واضمحالل  اإلجنليزية  للغة  طاغية 
»إّن  مراد:  بن  إبراهيم  الدكتور  فيقول  اختفائها،  إىل  وصواًل 
اللُّغات األخرى  إىل تهميش  اللُّغة اإلجنليزّية ستؤّدي  هيمنة 
واندثار الّضعيفة منها، وإىل انزواء القوّية يف جزٍر لغوّيٍة ضّيقٍة 
لتلقى فيما بعد املصري نفسه. ويبدو من اإلحصاءات أّن عدد 
القادمة  سنٍة  اخلمسني  تندثر يف  أن  يتوّقع هلا  اّليت  الّلغات 

يبلغ ثالثة آالف وأربع مئة لغة«.10 

96% من سكان  اللغوية أن  الدراسات  ويف رأي آخر »تقدر 
العامل  لغات  بقية  أما  لغة،   240 حوالي  يتحدثون  العامل 
هذا  سكان  من  فقط   %4 بها  فيتحدث   5760 بـ  املقدرة 
180 لغة يف  الكوكب. وهي يف تراجع حيث ستنخفض إىل 

نهاية القرن 21«.11

وإن تكن هذه الرؤية ال ختالف الواقع كثرًيا، غري أن هناك 
فرصًة  متثل  آخر،  جانب  من  التقنية  متنحها  أمل  بارقة 
شركات  هي  فها  االندثار،  تواجه  للغات  جناة  طوق  ورمبا 
التقنية ومن ضمنها Google تتلقف الدعوات املتكررة منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، الداعية إىل 
تشجيع التعدد اللغوي والتنوع الثقايف على الشبكات العاملية 
للمعلومات، وقد نوهت بذلك املديرة العامة لليونسكو السيدة 
إيرينا بوكوفا يف رسالتها مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية 18 
كانون األول/ديسمرب 2016، قائلة: »وتود اليونسكو التذكري 
بأهمية التعددية اللغوية وأهمية إتقان اللغات يف ظل العوملة 

املتزايدة اليت يشهدها العامل«. 

ولذا اهتمت هذه الشركات مبشاريع حضارية وإنسانية للحفاظ 
على التنوع الثقايف واحرتام الرتاث الثقايف لألجدادنا، فأطلقت 

10 بن مراد، مرجع سابق.

احلرمني  خادم  رؤية  العربية؛  »اللغة  الطاير،  موسى  بن  اهلل  عبد   11

يف  هبا«،  واالهتامم  لرعايتها  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الرشيفني 
جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة اللغة العربية، الرياض، مركز 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 2013، 77.

على  موقع  عرب  باالندثار  املهددة  اللغات  مشروع   Google

املعلومات  عن  البحث  خالله  من  لألشخاص  ميكن  الشابكة 
األحدث واألكثر مشولية عن اللغات املهددة باالندثار البالغ 
تقريًبا(،  العامل  لغات  )نصف  أكثر  أو  لغة   3000 عددها 
توثيق  أوار عملية  العمالقة  التقنية  الشركة  وإذ قدحت هذه 
اللغات املهددة باالندثار، فإنها مل تلبث أن أعطت القوس 
فنقلت  اللغات  محاية  خلرباء  املشعل  وسلمت  باريها، 
 )FPCC( األوائل  لألجداد  الثقايف  اجمللس  إىل  املشروع 
)LINGUIST List( جبامعة  والتقنية  اللغة  معلومات  ومعهد 

الغربية12. ميشيغان 

أدخلت  باالندثار  املهددة  اللغات  لدعم  عملي  تطبيق  ويف 
الشركة لغة شريوكي )لغة قبائل أمريكية أصلية( ضمن اللغات 
املدعومة لربيدها اإللكرتوني gmail، على الرغم من أن مسًحا 
أجرته الشركة عام 2002، أظهر عدم وجود من يتحدث هذه 

اللغة دون سن األربعني.13 

شركة غوغل ودعم احملتوى العربي:

للغة  العاملي  اليوم  مبناسبة  العربية  غوغل  مدونة  عرضت 
احملتوى  بدعم  أسهمت  اليت  مبادراتها   ،2016 العربية 
يف  احملادثة  ميزة  وهي:  م،   2016 عام  يف  العربي  الرقمي 
الرتمجة  وميزة  للرتمجة،  والنقر   ،google ترمجة  تطبيق 
 google شعارات   )10( ختصيص  إىل  إضافة  بالكامريا، 
البحث  ميزة  وتعزيز  بارزة،  عربية  بشخصيات  احتفااًل 
أكثر  توفري  وكذا  خمتلفة،  عربية  هلجة   )14( يف  الصوتي 
 ،google play متجر  عربي يف  وتطبيق  كتاب   )1000( من 
لتطبيقات  عربي  مطّور   )1200( من  أكثر  وختريج  وتدريب 
Android، وترمجة )400( فيديو تعليمي وتثقيفي على قناة 

Crash Course، وإنشاء قناة ألكثر من )500( مسلسل عربي 

وقناة  العربي،  اإلنتاجي  اإلرث  على  للحفاظ  ومعاصر  قديم 

التكنولوجيا  من  االستفادة  باالندثار:  املهددة  اللغات  مرشوع   12

واملبادرات التعاونية يف محاية اللغات 25 /6 /2012 
 https://goo.gl/B2vCqp

13 https://goo.gl/DQyAZt  Gmail Now Supports Cherokee, 
Its First Native American Tribal Language. Nov 19, 2012
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والتنوع  الثراء  وتعكس  عربية  مبدعة   )100( من  أكثر  تضم 
اإلبداعي العربي14.

وقد سبق هذه اجلهود العديد من املبادرات لالرتقاء باحملتوى 
العربي، من مثل إنشاء موقع أهال أونالين يعرض مقاطع رسوم 
متحركة تتكلم باللغة العربية الفصحى، وكذا تنفيذ مبادرات 
شراكة مع املؤسسات األكادميية واجلامعات لتوفري حماضرات 
عربية على الشابكة، وشراكة مع بعض الشركات لتوفري نسخ 
مع  شراكات  بناء  عن  فضاًل  العربية.  الكتب  من  إلكرتونية 
مؤسسات املرتمجني للقيام بدورات تدريبية للمرتمجني مقابل 
و  الدعم  وتوفري  العربية،  باللغة  متوفر  غري  حمتوى  ترمجة 
األدوات املساعدة على إنشاء احملتوى العربي على اإلنرتنت 
مثل املسح الضوئي للكتب و حتويلها لكتب رقمية. وبرنامج 
)سفراء Google يف اجلامعات( حيث ضم )235( طالًبا ميثلون 
 Google 70( جامعة على مستوى )11( بلًدا عربًيا، ومسابقة(
إلثراء احملتوى العربي، وقاموس Google لتحسني البحث 
تنظيم ورشة عمل مع  املهمة  ومن اإلضافات  العربية.  باللغة 
مصطلحات  على  لالتفاق  العرب  اإلعالميني  و  الصحفيني 
عربية مقابلة للمصطلحات التقنية، ونشر املصطلحات التقنية 

لالستخدام العام، ويصل عددها إىل )6( آالف مصطلح.

وإىل ذلك كله فإن وجود اللغة العربية ضمن لغات اإلصدار األول 
ملنتجات Google اجلديدة يعّد أمًرا مهًما، خيدم املستخدمني 
والشركة على حّد سواء. ومما ال شك فيه أن املنتجات املعرَّبة 
والتطبيقات  الشابكة  استخدام  تيسري  أسهمت يف  قد  وغريها 

التقنية، وأتاحت للمستخدم العربي وصواًل معرفيًّا كبرًيا. 

احملتوى الرقمي العربي:

اليزال احملتوى العربّي على الشابكة ضئياًل بالقياس إىل عدد 
الرغم من اجلهود املشكورة اليت  العرب، وعلى  املستخدمني 
تسعى إىل إثراء احملتوى العربي إال أنه يقابل سياًل عرمرًما 
من املعلومات املتدفقة يف هذا اخلضم املتالطم، مما جيعل زيادة 

 10 العربية:  للغة  العاملي  اليوم   https://goo.gl/YQms7n  14

مبادرات من Google ساعدت عىل دعم املحتوى الرقمي العريب يف 
عام 2016، 18 /12 /2016

احملتوى العربي ال توازيها كمًّا، ويف الكيف تشري اإلحصاءات 
إىل نصف احملتوى مكرر. 

وقد ظهرت مبادرات كربى إلثراء احملتوى العربي مل تتنظم يف 
نسق تكاملي، فكانت حراًكا مهمة يف إعالء  مكانة العربية بني 
نظريتها يف الشابكة، ومن أهم مبادرات إثراء احملتوى كانت 
الصحي،  للمحتوى  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  وموسوعة 
ومبادرة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للمحتوى العربي املعلنة 
يف سنة 2007، حيث نهضت بهذه املهمة مدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية فنشطت يف جماالت عدة، أبرزها مشروع 
املدّونة العربية اليت تشكل حجر الزاوية يف احملتوى العربي، 
وذلك لكونها حتتوى على مؤلفات ودراسات كتبت بالعربية 

عرب التاريخ ويف خمتلف التخصصات.15 

وأكد الدكتور عبد اهلل واثق شهيد احلاجة إىل العمل املؤسسي 
املتكامل وإال » لن يكتب هلا الّنجاح إذا مل توضع يف إطار سياسة 
لّلغة العربّية ُيلحق بها إسرتاتيجّية تعمل يف خدمتها وحتقق 
أهداًفا حتّدد هلا وفق ظروف العمل ومستوى الّطموحات. ولن 
تنفيذها  متابعة  توّلت  إذا  إال  الّنجاح  يكتب لإلسرتاتيجّيات 
مؤّسسة، ختتار هلا إجراءات الّتنفيذ وأساليبه، وتضع خططه 
األهداف  عن  مساره  احنراف  وتقّوم  اخلربات  له  وحتشد 
املوضوعة، وتعاجل ما يعرتضه من صعوبات، وتقّدر ما يصيبه 
من جناح يف الوصول إىل األهداف، ومدى ما حيّققه من تطوير 

خربات العاملني وتكوين العلماء«.16 

وإن تكن مسؤولية إثراء احملتوى العربي منوطة اآلن جبهات 
رمسية أو مبادرات خريية، إال أن ذلك ال يرفع احلرج عن 
أبناء العربية بوصفهم أحاًدا، فليس أمجل من عمل الطالب 
احملتوى  ضعف  همته  استنفر  الذي  بنات  مصعب  األردني 

يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود   “ السحيباين،  محد  بن  صالح   15

خدمة اللغة العربية يف اخلارج ”، يف جهود اململكة العربية السعودية 
يف خدمة اللغة العربية، الرياض، مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

الدويل خلدمة اللغة العربية، 2013، 172.
16 عبد اهلل واثق شهيد، “ الّسياسات العربّية جتاه اللُّغة العربّية يف عرص 

العربية،  اللغة  جممع  احلديثة.  والتقنيات  العربية  اللغة  يف   ،” العوملة 
عاّمن، 2008م.23(.
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نفسه  من  فانطلق  الشابكة،  على  العربي  واملعريف  املعلوماتي 
وكّرس وقَت فراغه يف تطوير احملتوى العربي وإثرائه، ومما 
يسجل له يف اجملال حصوله على ثامن أعلى حمرر بكل لغات 
موسوعة  على  عربي  ورابع حمرر  الطيب،  اجملال  يف  العامل 
يقوم  أن  قليلة  فاستطاع خالل سنوات  العربية،  )ويكيبيديا( 
معلومات  على  وتوثيًقا  وحتريًرا  تعدياًل   )127.336( بإحداث 

)ويكيبيديا(.17 

ولعل قصة هذا الشباب املتقد محاسة وغريًة على لغته تستذكر 
التعليم  تعريب  يف  سبًبا  همتهم  وكانت  سبقوه،  شباًبا  فينا 
األفغاني:  الشيخ  الدكتور شهيد عن  يف سورية، ويذكر ذلك 
»وساهم خرجّيو املدارس األهلّية اخلاّصة، اإلعدادّية والثانوّية 
ورجع  العربّية،  اللُّغة  ونشر  الّثقافة  إثراء  يف  وافٍر  بنصيٍب 
العلمّية  املبادئ  »على  أوروبا  يف  للّتخّصص  منهم  ذهب  من 
املغروسة فيهم يف تلك املدارس. فلّما ُوِكل إىل بعضهم الّتدريس 
يف اجلامعة الّناشئة أّيام احلكم العربّي )يف دمشق(، أنفوا كّل 
على  وأخذوا  إجنليزّية،  أو  بفرنسّيٍة  يدرسوا  أن  من  األنفة 
عواتقهم رّد االعتبار إىل اللُّغة العربّية اّليت نهضت من حتت 
األنقاض، فدأبوا ليل نهار حّتى قّدموا أحسن اخلدمات إىل 
الّتعليم العالي وهي تعريبه على األسس الّراسخة الّسليمة«.18 

خامتة:

إن إشارات هذا البحث تؤكد أن اللغة العربية ال تزال بعيدة 
عن موقعها الطبيعي بني اللغات الرئيسة يف العامل، ومع هذه 
إمكانات  هناك  أن  تظهر  احلديثة  التقنية  وقائع  فإن  احلال 
وتعزيز  استثمارها،  للعربية  ميكن  واسعة  ومساحات  هائلة 
وجودها يف العامل االفرتاضي، ولن ينقطع األمل - بإذن اهلل 
- من أبنائها املخلصني ليربوا ببعض فضلها، وإذ ذاك ال بد 
من خطوات عاّمة أو حمددة، جتعل بلوغ الغاية أقرب إلينا، 

ومنها:

)اإلنرتنت(  الشابكة  عىل  العريب  املحتوى  إثراء  القضاة:  إرساء   17

مع  مقابلة  اإلنسانية،  املعرفة  عامل  يف  مكانتها  اللغة  لتتبّوأ  رضورة 
مصعب بنات، البوابة اإللكرتونية ملجمع اللغة العربية األردين، دون 

تاريخ.
18 شهيد، مرجع سابق، 21.

وبناء  العربية  للغة  سياسية  إلخراج  جادة  بصورة  العمل   -
إسرتاتيجية لغوية وإعالمية مصحوبة بآليات تنفيذية لصيانتها 

أواًل، وتعزيز مكانتها بني اللغات العاملية ثانًيا.

- العمل على تكامل جهود إثراء احملتوى العربي بني الدول 
واملؤسسات املختلفة.

- دعوة شركات التقنية العربية إىل االهتمام واالبتكار، لتقديم 
منتجات تقنية تعرب عن ثقافتنا، وتليب احتياجاتنا اللغوية.

العربية  البلدان  اللغة وجمامعها يف خمتلف  كيانات  - على 
االنفتاح على شركات التقنية الكربى، وفتح آفاق التعاون مبا 
العرب  منسوبيها  تشجيع  ينبغي  كما  للعربية،  النفع  حيقق 
على عدم ادخار أي جهد لتقديم كل الدعم املمكن للعربية يف 

إطار شركاتهم.

اللغة  خلدمة  محاستهم  وإذكاء  واملثقفني  الشباب  دعم   -
على  العربي  احملتوى  إلثراء  املناسبة  بالوسائل  وحتفيزهم 

الشابكة.

تنفي  اليت  والوسائل  التقنية  احللول  إجياد  على  العمل   -
وتصرف  )العربيزي(  اهلجينة  الكتابة  استخدم  إىل  احلاجة 

الشباب عنها.

بالفصيحة  الكتابة  على  واحلث  اللغوي،  االنتماء  تعزيز   -
عن  لالبتعاد  الدعوة  عن  فضاًل  وغريها،  التواصل  وسائل  يف 
استعمال املصطلحات األجنبية الطارئة يف لغة الشباب وغريهم.

املراجع:
البنا، حممد، محلة لدعم اللغة العربية يف احملرك الناطق التابع 
 https://goo.gl/73nkrC / 13/ ،لشركة جوجل على نظام أندرويد

2/ 2017

لغة  يف  العربّية  »اللُّغة  حباشنة:  وجناح  أمحد،  فّواز  الّزغول، 
والتقنيات  العربية  اللغة  يف  وحلول«،  قضايا  احملمول:  اهلاتف 

احلديثة. جممع اللغة العربية، عّمان، حزيران 2008 م.
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السعودية  العربية  اململكة  »جهود  محد،  بن  صاحل  السحيباني، 
العربية  اململكة  جهود  يف  اخلارج«،  يف  العربية  اللغة  خدمة  يف 
السعودية يف خدمة اللغة العربية، الرياض، مركز امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 2013، 172.

شهيد، عبد اهلل واثق: »الّسياسات العربّية جتاه اللُّغة العربّية يف 
عصر العوملة«، يف اللغة العربية والتقنيات احلديثة. جممع اللغة 

العربية، عّمان، 2008 م.

الطاير، عبد اهلل بن موسى ، »اللغة العربية؛ رؤية خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لرعايتها واالهتمام بها«، يف 
جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة اللغة العربية، الرياض، 
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 

.2013

العربي على الشابكة )اإلنرتنت(  القضاة، إسراء: إثراء احملتوى 
ضرورة لتتبّوأ اللغة مكانتها يف عامل املعرفة اإلنسانية، مقابلة مع 
مصعب بنات، البوابة اإللكرتونية جملمع اللغة العربية األردني، 

دون تاريخ.

مدونة غوغل، اللغة العربية من أكثر اللغات استخداماً على تطبيق 
)Google Translate(

 https://goo.gl/PNeY9H

من  االستفادة  باالندثار:  املهددة  اللغات  مشروع  غوغل،  مدونة 
 2012/ 6/  25 اللغات  محاية  يف  التعاونية  واملبادرات  التكنولوجيا 
 https://goo.gl/GFdmCe

من  مبادرات   10 العربية:  للغة  العاملي  اليوم  غوغل،  مدونة 
Google ساعدت على دعم احملتوى الرقمي العربي يف عام 2016،  

 DV 6 https://goo.gl/arJ 2016/ 12/ 18

بن مراد، إبراهيم: التعليم العالي وقضايا اللغة، دراسة قدمت يف 
عام 2001 للجنة مشروع وضع اإلسرتاتيجية العربية لتطوير التعليم 

العالي، أحد مشروعات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

 املراجع األجنبية
Benjamin B. Sargent .Waking Up to Opportunity in Arabic. 
December 05, 2012

https://goo.gl/F3DGQK

kemp, Simon 2017 Digital yearbook, hootsuite. we are 
social. 2017.

LANGUAGE DIVERSITY ON THE WEB https://www.globalme.
net/blog/language-diversity-on-the-web

Lardinois .Frédéric .Skype can now translate spoken 
Arabic in real time. Mar 8, 2016 https://goo.gl/EfYtXr 

Gmail Now Supports Cherokee, Its First Native American 
Tribal Language. Nov 19, 2012

https://goo.gl/4LX4du 
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ملخص البحث:

اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  جتربة  الورقة  هذه  تتناول 
حيث  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف 
أطلقت اجلامعة برناجمني: األول هو العربية على اإلنرتنت 
املعياري   العربية  اختبار  هو  والثاني   Arabic-online.net

برنامج  حيث  من  فأما   .Standardized Arabic Test

لتعليم  تفاعلي  إلكرتوني  برنامج  فهو  اإلنرتنت  على  العربية 
السعودية  اجلامعة  أطلقته  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

اإللكرتونية خدمة للغة العربية. 

الربنامج يتيح تعلم اللغة العربية للراغبني يف تعلمها من غري 
الناطقني بها يف أي مكان وزمان، وبال قيود زمنية أو حدود 
جغرافية، وذلك من خالل التعليم التزامين يف الفصل االفرتاضي 
الذي يستغرق 25% من جممل املنهج التعليمي، ويشرف عليه 
أساتذة متخصصون يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، 
الطالبة  الطالب/  يؤديه  ذاتي  تعليم  هو  املنهج  من   %  75 و 
املنصة  على  والنصية  واملرئية  الصوتية  التدريبات  خالل  من 

التعليمية. 

الصوتي  املدخل  ثم  املستوى،  باختبار حتديد  الربنامج  يبدأ 
الذي ُيعرف الطالب باحلروف األجبدية واألصوات العربية، 
ثم ينقسم املنهج التعليمي للربنامج إىل ست مراحل موزعة على 
مرحلة  مستويات متثل  ثالثة  كل  /شهرا  مستوى  عشر  ستة 
وتنتهي  كاملة؛ حبيث يستغرق كل مستوى شهرا إلكماله، 

كل مرحلة باختباره التحصيلي الذي يقيس مستوى الطالب 
وتأهله للمرحلة اليت تليها. 

وتستمر جتربة اجلامعة السعودية اإللكرتونية باختبار العربية 
من  األول  ُيعد  الذي   Standardized Arabic Test املعياري 
نوعه يف العامل لقياس الكفاية اللغوية يف اللغة العربية، ويغطي 
املهارات التالية: )مهارة اللغة، االستماع، القراءة، التحدث، 
الكتابة(، وهو اختبار إلكرتوني مدته ساعتان، موجه ملتعلمي 
 )C1 - C2( املرتفع  املتقدم  املستوى  العربية يف مرحلة  اللغة 

وفقاً لإلطار األوروبي املرجعي املشرتك للغات.

ترك  »بروم  من شركة  باستضافة  اإللكرتوني  االختبار  وُيطبق 
العاملية« يف أكثر من مخسة آالف مركز حول العامل، حيث 
تتم مجيع مراحل االختبار بطريقة إلكرتونية بدءا من قبول 
وتصحيح  االختبار،  إجراء  ثم  املواعيد،  ثم حجز  الطلبات، 
يف  املنتشرة  املراكز  هذه  من  أي  يف  النتائج  وتسليم  األسئلة، 

مجيع أحناء العامل.

أوال: برنامج العربية على اإلنرتنت/ الربنامج اإللكرتوني 
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:

تشري حركة تعلم اللغات األجنبية حول العامل إىل تنام مستمر 
يف أعداد األفراد الذين يسعون إىل أن يكونوا متعددي اللغات أو 
ُهم كذلك فعال. ويف هذا السياق حيظى تعلم اللغة العربية بصفة 
خاصة باهتمام عاملي، ليس فقط لدى املسلمني حول العامل، 

أ.د. عبد احملسن بن سامل العقيلي
املدير التنفيذي لربنامج العربية على اإلنرتنت 

واختبار العربية املعياري، الرياض

تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية

في تعليم العربية لغير الناطقين بها
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الذين متثل هلم اللغة العربية عمقا دينيا ورابطا ثقافيا وأخويا 
ال غنى هلم عنه، بل أضحت احلاجة إليها تتعاظم يف مجيع 
وأكادميية،  واقتصادية،  ألسباب:)سياسية،  العامل  بلدان 
حق  من  فإن  ولذلك  وسياحية...(؛  واجتماعية،  وثقافية، 
التعليمية  الربامج  أن جيدوا  العربية  اللغة  تعلم  يف  الراغبني 
الصعاب  وتذلل  احتياجاتهم،  وتليب  أهدافهم،  حتقق  اليت 
اللغوية اليت قد تواجههم، وتنسجم مع طموحاتهم وتوقعاتهم 
املؤسسات  واجب  وذلك  وأدواته،  التعليم  أساليب  ألفضل 

العلمية املعنية بتعليم اللغة العربية ونشرها حول العامل. 

اللغة  نشر  يف  رياديا  دورا  السعودية  العربية  اململكة  لعبت 
حيث  م   1967 منذ  بها،  الناطقني  لغري  وتعليمها  العربية 
فتحت معاهد ومراكز لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 
حول  لتعليمها  ومراكز  معاهد  ونشرت  جامعاتها،  معظم  يف 
تعزيز  على  اخلريي  والقطاع  اخلاص  القطاع  وعمل  العامل. 
دورات  من خالل:  ومتعلميها  معلميها  ودعم  العربية  انتشار 
وتصميم  التعليمية،  املواد  سالسل  وإعداد  املعلمني،  تدريب 
على  العربية  اللغة  تعليم  وبرامج  اإللكرتونية،  الربجميات 
واملعاهد  للجامعات  االستشارية  اخلدمات  وتقديم  اإلنرتنت، 

املعنية بتعليم اللغة العربية حول العامل.

اللغة  لتعليم  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  برنامج  ويأتي 
امتدادا  اإلنرتنت«  على  »العربية  بها  الناطقني  لغري  العربية 
جلهود اململكة العربية السعودية يف نشر اللغة العربية، وتعزيز 
أحدث  باستخدام  إليها  الوصول  وتيسري  وتعلمها،  تعليمها 

تقنيات التعليم عن بعد وأكثرها جودة. 

اجلامعة السعودية اإللكرتونية: 

اجلامعة السعودية اإللكرتونية مؤسسة جامعية حكومية أنشئت 
عام 2011 م، متثل أحد أمناط التعليم العالي وتوفر بيئة قائمة 
على تقنيات املعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكرتوني والتعليم 
املدمج، ومتنح درجات علمية يف برامج وختصصات متوائمة 
والتعلم  التنمية  ملتطلبات  وملبية  العمل  سوق  احتياجات  مع 
مدى احلياة واإلسهام يف بناء اقتصاد وجمتمع املعرفة يف اململكة 

وإيصال رسالتها احلضارية عامليا. 

قسم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف اجلامعة السعودية 
اإللكرتونية: 

العربية  اللغة  ليقدم خدمة تعليم  القسم عام 2015 م،  أنشئ 
اإللكرتوني  التعلم  منوذج  وفق  بعد،  عن  بها  الناطقني  لغري 
اللغة  )برنامج  الغرض:  هلذا  أجنز  وقد  املدمج،  والتعليم 
املعياري  العربية  اللغة  )اختبار  و  اإلنرتنت(،  على  العربية 

لغري الناطقني بها(.

التعريف بالربنامج: 

برنامج »العربية على اإلنرتنت« أحد برامج«التعلم اإللكرتوني 
والتعليم عن بعد« اليت تقدمها اجلامعة السعودية اإللكرتونية، 
وفق  بها،  الناطقني  غري  من  العربية  اللغة  تعلم  يف  للراغبني 
منوذج التعليم املدمج، )75 % تعلم ذاتي إلكرتوني(، )25 % 

حضور صفي، من خالل نظام الفصول االفرتاضية(. 

وهو برنامج عام )تعليم اللغة العربية للحياة( موجه للراشدين، 
واللغوية  والثقافية  اجلنسية  اختالفاتهم  عن  النظر  بغض 
العربية  اللغة  تعلم  فرصة  ويتيح  التعليمية،  ومستوياتهم 
مستوياته  خالل  من  سواء  حد  على  واملتقدمني  للمبتدئني 

املتعددة اليت تبلغ يف تفصيالتها اجلزئية )16( مستوى. 

رسالة الربنامج: 

أحدث  بها حمققا  الناطقني  لغري  للعربية  متميز  تعليم  تقديم 
املعايري العاملية واملمارسات املثلى يف تعلم وتعليم اللغات، من 
العربية  اللغة  نشر  على  يساعد  رائد  إلكرتوني  منهج  خالل 

وثقافتها حول العامل.

أهداف الربنامج:

تهدف اجلامعة السعودية اإللكرتونية من خالل برنامج العربية 
على اإلنرتنت إىل اإلسهام يف حتقيق ثالثة أدوار منبثقة من 

رسالة اجلامعة وأهدافها اإلسرتاتيجية: 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية في تعليم العربية لغير الناطقين بها

الدور الثقايف: 

العربية  للمملكة  اإلنسانية  الرسالة  حتقيق  يف  اإلسهام   -
والتبادل  البشري  التواصل  وتعزيز  دعم  يف  املتمثلة  السعودية 
املتبادل  واالحرتام  والتعايش  احلوار  سبل  وتيسري  الثقايف 
بني الثقافات والشعوب، وذلك من خالل اإلسهام الفعال يف 
نشر اللغة العربية بوصفها مفتاح الثقافة العربية ولغة الدين 

اإلسالمي واألمة العربية.

احلضارات  خمتلف  بني  املشرتك  والعيش  التفاهم  تعزيز   -
والثقافات، وتلبية احلاجة إىل التواصل الثقايف واحلضاري بني 
عرب  وذلك  األخرى،  العاملية  الثقافات  وأبناء  العربية،  أبناء 
والصحيحة،  املثلى  بصورتها  اإلسالمية  العربية  الثقافة  نشر 

ومنح اآلخر فرصة التعرف عليها دون وسيط أو ترمجان.

الدور العلمي: 

- تقديم اللغة العربية للناطقني بغريها يف منهج علمي مستند 
إىل التجارب الناجحة واملعايري املعتمدة عامليًا، ضمن سياقها 
املعياري الفصيح املعاصر، ويف بعدها احليوي الوظيفي، وربط 

تعلمها باحلياة.

املتزايد  لإلقبال  وعملية  علمية  وفعالية  بكفاءة  االستجابة   -
العامل  حول  بها  الناطقني  غري  من  العربية  اللغة  تعلم  على 
ألغراض خمتلفة، ومنحهم كافة الفرص املمكنة للحصول على 

هذه الغاية النبيلة.

الدور الريادي: 

- سد احلاجة يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
إىل برنامج إلكرتوني يواكب عصر التطور التكنولوجي يف تعليم 
اللغات، ُيقدم من خالل سلسلة تعليمية متطورة مع اختباراتها 

التصنيفية والقياسية.

بتنويع  الثانية،  للغات  التطبيقي  التعليم  أساليب  تطوير   -
حمددة  أغراض  ذات  مساندة،  برامج  وتوفري  املسارات 

ومتعددة، وتستهدف شرائح واسعة من املهتمني مبجال تعلم 
وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها. 

الفئات املستهدفة: 

وأهدافهم وظروفهم  وأعمارهم  املتعلمني  إن اختالف حاجات 
دعا  ما  وهذا  معني،  لغوي  برنامج  يلبيها  أن  يصعب   ...
اجلامعة إىل أن جتعل برناجمها األول يف تعليم العربية لغري 
الناطقني بها برناجما عاما غري متخصص، ميكن أن تستفيد 

منه كل الفئات التالية: 

1 - األفراد الراغبون يف تعلم اللغة العربية من غري الناطقني 

بها، بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية، وثقافاتهم ومستوياتهم 
العربية أم لديهم  التعليمية... وسواء أكانوا مبتدئني يف تعلم 

إملام مسبق أو حصلوا على تعليم متقدم فيها. 

اليت  واملعاهد  واملراكز  واملدرسية  اجلامعية  املؤسسات   -  2

لديها برامج لتعليم اللغة العربية، واليت ميكنها أن االستفادة 
أو  رئيسا  دورا  ليؤدي  اإلنرتنت«  على  العربية  »برنامج  من 

تكميليا ملناهج وبرامج تلك املؤسسات.

3 - أبناء اجلاليات العربية املستوطنون يف بلدان غري ناطقة 

بالعربية.

مميزات الربنامج: 

يتميز برنامج العربية على اإلنرتنت مبيزات ومسات ال تتوفر 
من  بعد،  عن  العربية  اللغة  تعليم  برامج  من  لغريه  جمتمعة 

أهمها: 
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يستمد الربنامج قوته من قوة اجلامعة السعودية اإللكرتونية كإحدى مؤسساتموثوقية املؤسسة 
 التعليم العالي احلكومية يف اململكة العربية السعودية. 

املرونة 
حيث يستطيع املتعلم الدخول للربنامج يف أي وقت، ومن أي مكان يشاء، بغض النظر عن منطقته الزمنية. 

الفصول االفرتاضية تعمل على مدار  إن  الفصول االفرتاضية، حيث  املناسب لدخوله إىل منصة  الوقت  وميكنه اختيار 
األسبوع وبواقع )24 ساعة( يوميا.

مباشرة ودون إجراءات سهولة التسجيل املتعلم  قبول  ويتم  اإللكرتوني،  التسجيل  تعبئة منوذج  بالربنامج سوى  االلتحاق  يتطلب  إذ ال 
مراجعة إضافية أو مفاضلة.

يتيح الربنامج فرصة وصول املتعلم إىل مجيع املستويات التعليمية والتنقل بينها وممارسة كافة تدريباتها، دون التقيد التنقل احلر 
مبستواه التعليمي املقرتح له، حسب نتائج اختبار حتديد املستوى.

التفاعل 
ميثل التفاعل واملشاركة أحد أهم مقومات الربنامج، حيث بين الربنامج أساسا على التفاعل ثالثي االجتاهات: )املتعلم/ 
احملتوى( – )املتعلم/ املتعلم( – )املتعلم / املعلم(. ومتثل الفصول االفرتاضية وجها واحدا فقط من أوجه التفاعل بني 

املتعلم واملعلم، وبني املتعلم واملتعلم. 

التغذية الراجعة 

      يعتمد الربنامج عددا منوعا من وسائل تقديم التغذية الراجعة للمتعلم، ومنها: 
التقويم الصفي عرب أستاذ الفصل االفرتاضي. . 1

تقنية “التصحيح اللفظي” اآلني، عرب تسجيل املتعلم للنص املقروء بصوته بعد االستماع إليه وتقويم . 2
نطقه آلياً. 

أيقونة “مراجعة خبري”، حيث تتيح للمتعلم إمكانية طلب رأي أستاذه وتقوميه يف إجاباته وحلول . 3
تدريباته. 

أيقونة “طلب مساعدة تقنية”، وهي وسيلة للتواصل مع طاقم الدعم الفين يف االستفسارات التقنية. . 4

أيقونة “طلب مساعدة أكادميية” وتصل إىل فريق اإلرشاد األكادميي بكل ما يتعلق يف تساؤالت املتعلم . 5
التعليمية خارج دروس وتدريبات املنهج، ومن ثّم توجيهه التوجيه األمثل يف مساره التعليمي. 

استبيانات االستطالع اإللكرتونية، وهي دورية وتصمم لقياس أغراض متعددة، وتطرح للمتعلمني سواء . 6
وفق عينات عشوائية أو غري عشوائية. 

ترمجة الواجهة 
والتعليمات 

يستخدم الربنامج )16( لغة لتسهيل وصول املتعلمني إىل: 

واجهة البوابة اإللكرتونية للربنامج. . 1

واجهة ولوحة حتكم املنصة التعليمية.. 2

نظام الدعم واملساندة. . 3

األدلة اإلرشادية، وأدلة االستخدام.. 4

الكتيبات التعريفية بالربنامج. . 5
الربتغاليةاألملانيةاإلسبانيةالفرنسية
الفارسيةالرتكيةالصينيةالروسية
السواحيليةاإلندونيسيةاهلنديةاألوردو
العربيةاإلجنليزيةالكوريةاليابانية

املنح الدراسية 
مُينح الراغبون يف التعلم منحة دراسية جمانية سواء من اجلامعة أو من أحد املتربعني الداعمني للربنامج يف حال عدم 

قدرتهم على سداد الرسوم الرمزية.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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الوصف الفين حملتوى الربنامج واألطر املرجعية له

أواًل: اإلطار األوروبي املرجعي املشرتك للغات: 

وهو اإلطار العاملي الذي اعتمدته اجلامعة السعودية اإللكرتونية 
يف بناء وتطوير املواد التعليمية لربنامج العربية على اإلنرتنت، 
املشرتك  املرجعي  األوروبي  لإلطار  املرجعية  هذه  وتندرج 

)CEFR( يف حمورين أساسني هما: 

- تقسيم مستويات التعلم: 

يطبق برنامج العربية على اإلنرتنت يف وصف خمرجات التعلم 
األوروبي  لإلطار  العام  النموذج   - اللغوية  املهارات  وقياس 
ستة  إىل  املستويات  يقسم  والذي  للغات،  املشرتك  املرجعي 

مستويات، وهي: 

املتعلم املتقناملتعلم املستقلاملتعلماألساسي

املتوسط املتوسطاألساسياملبتدئ
املتقدم املتقدماملرتفع

املرتفع
A1A2B1B2C1C2

- الكفايات التواصلية املتحققة يف كل مستوى:

اللغوية  القدرات  اإلنرتنت  على  العربية  برنامج  ينمي  حيث 
املكتسبة وفق اإلطار األوروبي املرجعي املشرتك للغات الذي 
متدرجة حبسب صعوبتها،  رئيسة  أقسام  أربعة  إىل  يقسمها 

وهي: 

 االستقبال، عرب مهارتي االستماع والقراءة.
 اإلنتاج، عرب مهارتي التحدث والكتابة.

 التفاعل، عرب مهارتي احملادثة الشفهية والكتابية.
 الوساطة، عرب مهارتي الرتمجة والتفسري.

ثانيًا: التعليم اإللكرتوني املدمج: 

يستفيد برنامج العربية على اإلنرتنت من البيئة التقنية املتطورة 
للجامعة السعودية اإللكرتونية، حيث تهيئ للمتعلمني بيئة 

إلكرتونية متعددة األساليب والتقنيات، تتمثل يف:

- التعلم اإللكرتوني التفاعلي. 
- التعليم املدمج.

- التعليم التزامين وغري التزامين. 
- التعلم املتنقل أو احملمول. 

- تسجيل احملاضرات.

اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  تقدم  النظم  هذه  خالل  ومن 
تعليمها الذي ميزج بني احلضور املباشر »وجها لوجه«، وبني 
احلضور عن طريق الفصول االفرتاضية، كما تتوفر احملاضرات 
الطالب  ليتمكن  األستاذ هلا  إلقاء  بعد  مسجلة  دائماً  العلمية 
األجهزة  باستخدام  سواء  الحقًا،  ومشاهدتها  استعادتها  من 
النقالة  اهلواتف  مثل  يدويًّا؛  واحملمولة  الصغرية  الالسلكية 
 ،)PDAs( الشخصية  الرقمية  واملساعدات   ،)Mobile(
 Tablet( الصغرية  الشخصية  الذكية، واحلاسبات  واهلواتف 

.)PCs

ومن خالل هذه األجهزة يتلقى املتعلم تعليمه بصورة متزامنة 
تناسب  اليت  والسرعة  واملكان  الوقت  يف  متزامنة  غري  أو 
الفعاليات  كافة  إدارة  من  يتمكن  وكذلك  وقدراته،  ظروفه 
وتسليم  املناهج  إىل  كالدخول  ومتطلباتها  التعليمية  العلمية 
وتسلم الواجبات، وإجراء االختبارات الذاتية، والتواصل مع 

الطالب من أي مكان ويف أي وقت.

اللغة  اكتساب  )نظريات  املرجعية  العلمية  النظريات 
الثانية(: 

ثالث  أبرز  من  التوليفية  اخلاصة  نظريته  الربنامج  يشتق 
 – اللغوي  الدخل  الثانية، نظرية  اللغة  اكتساب  نظريات يف 

ونظرية التفاعل اللغوي، ونظرية اخلرج اللغوي. 

نظرية التفاعل اللغوي »مايكل لونغ«: 

البيئة  تهيئة  عرب  الربنامج  يف  النظرية  تطبيقات  وتتحقق 
التعليمية لتوفري فرص املمارسة والتفاعل اللغويني، سواء أكان 
ناطقني  معلمني  وبني  بينهم  أم  أنفسهم،  بني:املتعلمني  ذلك 
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تتيح  تفاعلية،  افرتاضية  فصول  عرب  وذلك  باللغة،  أصليني 
فرص التفاوض، والتحوير، وإعادة الصياغة للمنتج اللغوي، 
كما أنها توفر فرصا لتطوير وحتسني األداء اللغوي للطالب من 
خالل مراجعة املعلم إلجابات الطالب عن األنشطة والتدريبات 
واليت تهتم   »poll« و  )مراجعة خبري -  نافذتي:  من خالل 
فهناك  ذلك  إىل  وباإلضافة  جدا(،  والقصرية  اآلنية  باألسئلة 
تفاعل الطالب مع احملتوى التعليمي للربنامج إلكرتونيا من 
خالل تسجيل مقاطع الصوت والتدريبات واألنشطة، حيث 
تفاعل  يربز  وأخريا  مباشرة،  والتعزيز  التقويم  على  حيصل 
التواصل  مواقع  خالل  من  اخلارجي  اجملتمع  مع  الطالب 
االجتماعي اليت ميكن االنتقال إليها بسهولة ويسر من خالل 

نافذة الفصل االفرتاضي.

نظرية الدخل اللغوي »ستيفن كراشن«:

دخل  خالل  من  الربنامج  يف  اللغوي  الدخل  نظرية  ُوظفت 
لغوي ثري )قراءة، استماع، فيديو(، وذلك بوضع هذا الدخل 
اللغوي: )مفردات - تراكيب حنوية وصرفية- داللة...( يف 
للفهم؛  قابل  متدرج،  وبرتتيب  حقيقية،  تواصلية  سياقات 
متدرجة،  بصورة  ويكتسبه  يالحظه  أن  للمتعلم  يسمح  مبا 
الدخل  يزداد  للغة، حيث  املعيارية  املستويات  مع  تتناسب 
اللغوي للطالب كلما تقدم وتعرض إىل مواقف تواصلية متنوعة 
وجديدة، وذلك من خالل نصوص االستماع واملشاهدة والقراءة، 
وقد صمم هذا الدخل حبيث ال يكون مكافئا للمستوى اللغوي 
للمتعلمني، وال أقل من ذلك، وال أعلى بكثري من مستواهم، 
بل يكون أعلى بقليل )i+1(؛ حتى يكون قابال للفهم، وموفرا 

لفرص منو هذا الدخل اللغوي بصورة طبيعية. 

نظرية اخلرج اللغوي »مرييل سوين«:

قابل  لغوي  دخل  خالل  من  فقط  حيدث  ال  اللغة  تعلم  إن 
للفهم، وإمنا أيضا من خالل ما يقوم به املتعلمون من مراجعات 
اللغوية،  املمارسة  عمليات  أثناء  يف  اللغوي  ألدائهم  تطويرية 
فالربنامج يتيح للمتعلمني فرص اختبار أدائهم اللغوي وتنقيحه 
يأخذون  أنهم  كما   ،)% 75( الذاتي  التعلم  أثناء  يف  وتعديله 

تغذية راجعة صرحية أو ضمنية من املعلمني أو من زمالئهم 
يف أثناء املناقشات اليت جترى يف الفصول االفرتاضية )25 %(، 
كما أن لديهم فرص تكرار األداء اللغوي وتسجيله ومراجعته 
استخدام  إىل  يوصلهم  بدوره  وهذا  مرة؛  من  أكثر  وتطويره 
كما  للغة،  األصليني  الناطقني  من  تقرتب  آلية  بصورة  اللغة 
عدم  على  الطالب  يدرب  مستوياته  تقدم  مع  الربنامج  أن 
والقواعد  الشكل  مراعاة  وإمنا  فقط،  املعنى  على  الرتكيز 
من  االنتقال  على  الطالب  يساعد  فالربنامج  للغة،  احلاكمة 
جمرد الرتكيز على الطالقة اللغوية يف املستويات املبتدئة إىل 
االهتمام بالصحة النحوية ومراعاة قوانني اللغة يف املستويات 

املتقدمة.

التصميم التعليمي واملستويات: 

بني  اللغوية  الكفاية  فجوات  وسد  التعلم،  تسريع  ألغراض 
اعتمد  للمتعلمني...  اللغوية  احلصيلة  وإثراء  املستويات، 
الربنامج تقسيم املستويات الستة األساسية إىل ستة عشر )16( 
مستوى تفصيليا، وأضاف مدخال سريعا لتعليم أصوات العربية 

ومبادئ القراءة والكتابة، وذلك حسب اجلدول التالي:

املستويات التفصيليةاملستويات
0املدخل الصوتي

123مرحلة املبتدئ

456مرحلة األساسي

789مرحلة املتوسط

101112مرحلة املتوسط املرتفع

131415مرحلة املتقدم

16مرحلة املتقدم املرتفع

الكفايات املستهدفة: 

التعلم الناجح للغة الثانية ال ميكن أن يتم إال مبساعدة املتعلم 
على اكتشاف ثقافتها، وبناء كفاية تواصلية بها، ومهارات 
بناء  الربنامج  استهدف  ولذلك  املستمر.  والتعلم  البحث 

الكفايات األربع التالية:
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الوسائط وأمناط التفاعل: 

مكونات الدرس:

التصميم التعليمي للوحدات والدروس:

الساعات الدراسية:  

املدخل الصوتي 
)أصوات العربية، ومباد∆ القراءة والكتابة وأصوات العربية(

الساعات الدراسيةعدد الدروس
28 ساعة28 درسا

مستويات الربنامج 

عدد 
املستويات

عدد الساعات الدراسية 
إمجالي الساعات لكل مستوى 

ساعات 
التعلم 
الذاتي 

ساعات 
الفصول 

االفرتاضية 

ساعات 
املستوى 

ساعات كامل 
الربنامج 

60960 12 ساعة 48 ساعة 16 مستوى

)1( االستماع واملشاهدة: 

الدخل  يتضمن  تعليمي  فيديو  مبشاهدة  الدرس  يبدأ  حيث 
اللغوي املستهَدف، وقد ُسجلت نصوص املشاهدة من خالل 

فريق متخصص من الناطقني األصليني للغة.

)2( املفردات: 

يف هذا املكوِّن يتدرب الطالب على املفردات والتعبريات الواردة 
بالنص املسموع من خالل اإلسرتاتيجيات التالية:

تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية في تعليم العربية لغير الناطقين بها

 

 انطق وألاصوات•

 املفرداتوألانسياقاتواملوقفية•

 رفيةانصيغوانصو•

ان�ااييبوانطووةةوألاسانيبو•

 انلغوةة

 .املعرفةوانطووةةوألانبالغية•

 . انتعلموانذا�يواملستمر•

هااااتوانبو وألاتصالو•

 . املعر��وبانلغةوانعر�ية

اس�ااتيجياتو�علموانلغةوو•
 .ألايتسا��ا

 استماعو•

 انتودثو•

 انقراءةو•

 انكتابةو•

 املوادثة•

 انوساطة•

 انعاداتوألاخالقوانعاهةو•

 احضاااةوألانتااة وألاثااو•

 انعالقاتوا�سانيةو•

انقيمواسالهيةوذاتوانبعدو•
 .ا�سا�يو

الكفاية 

اللغو�ة

الكفاية 

التواصلية
الكفاية 

الثقافية

كفايات 

التعلم

 

النصوص 
والتدر�بات 
 التفاعلية 

الصور 
والرسومات 
 التوضيحية 

 الفيديوهات
 التفاعلية 

امللفات 
الصوتية 
 والفيديو 

الفصول 
اف��اضية 
 امل��امنة 

التفاعل ع�� 

وسائل 

التواصل 

 اجتما��

 

 طالب -طالب 

 محتوى  -طالب  معلم -طالب 

 

 مستو�ات  6

 مستوى تفصيليا 16

 النتاجات / اهداف

 ييدوو استماع الرئي��ي

 املفردات 

 انماط وال��اكيب 

 القراءة 

 املحادثة 

 التدر�بات 

 اخت�� نفسك 

 وحدات ل�ل مستوى  6

 دروس ل�ل وحدة  4

 مستوى تمهيدي

 

 96 وحدة �عليمية •

 384 درسا �عليميا ت�امليا •

 1800 ملف صو�ي �علي�ي •

 900 فيديو تفاع�� •

 5760 تدر�با •
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- الشرح بالصور.

- الشرح بالرتادف والتضاد واالشتقاق.

- استنتاج املعنى من خالل السياق اللغوي.

- التخمني.

)3( األمناط والرتاكيب: 

والصرفية  النحوية  الرتاكيب  تقديم  على  املكون  هذا  يركز 
من  وذلك  نظرية؛  كقواعد  وليس  تطبيقية  حنوية  كوظائف 
خالل تدريبات تواصلية، متكِّن متعلم اللغة من توظيف تلك 
الرتاكيب، وجعلها وسيلة للتعبري الصحيح، وليس غاية يف 

حد ذاتها؛ مما جيعل للنحو معنى وقيمة لدى املتعلمني.

)4( القراءة: 

حيث يتدرب املتعلمون على قراءة الفقرات واجلمل والكلمات 
قراءة صحيحة حمافظني فيها على النرب والتنغيم ملا يقرؤونه، 
بأصواتهم  املقروءة  املادة  ليسجلوا  هلم  الفرصة  إتاحة  مع 
مراجعتها  ثّم  ومن  بأصواتهم؛  والتسجيل  امليكروفون  بتفعيل 
أو مراجعة  املعلم  وتقديم تغذية راجعة هلم من خالل  الحقاً 
اخلبري املتاحة يف تطبيقات الفصول االفرتاضية املتبنَّاة يف هذا 

الربنامج.

)5( احملادثة: 

احملادثة  مهارات  على  التدرب  من  املتعلم  يتمكن  وهنا 
والتحدث، مثل:

- التعبري عن احتياجاته وانفعاالته ومشاعره.

- املقارنة بني األشياء.

- اإلجابة عن بعض االستفسارات.

- طرح بعض األسئلة.

- التعليق على الصور واآلراء.

- إبداء الرأي يف بعض املسائل اجلدلية.

- تقديم بعض األدلة والرباهني ...إخل.

املعلم  ليقوم  بصوته؛  يسجل  أن  للطالب  الربنامج  أتاح  وقد 
)الصريح،  بالتصحيح:  ـ  متزامنة  غري  أو  متزامنة  بصورة  ـ 
من  يستطيع  له،  راجعة  تغذية  وتقديم  للطالب  الضمين(  أو 
والتفاعل  املمارسة  على  القائم  اللغوي  أدائه  تطوير  خالهلا 

اللغوي؛ مبا يساعد على تطوير اخلرج اللغوي للطالب.

)6( الكتابة: 

البيضاء  السبورة  تقنية  بواسطة  الكتابة  فرصة  للمتعلم  أتيح 
وكذلك نافذة احملادثة، اليت ترسل خمرجاتها آنيا للمعلم؛ 
ليقوم بالرجوع إليها من خالل أيقونة مراجعة اخلبري، ويقوم 
بتصحيحها للطالب، وكتابة ملحوظات إرشادية له تساعده 
على تطوير مهارات الكتابية، ومن أهم املهارات الكتابية اليت 

استهدفها الربنامج ما يلي:

- إتقان رسم احلروف والكلمات.

- إتقان الظواهر الكتابية/ مثل: الشدة، والتنوين... إخل.

- تدوين املالحظات واألفكار.

- املقارنة والتحليل والتعليل.

- حتديد أوجه الشبه واالختالف.

- كتابة التقارير.

)7( تدريبات وأنشطة: 

حيث تقدم للمتعلم تدريبات وأنشطة متنوعة لتدوير وتثبيت 
وقياس ما تعلمه يف املكونات السابقة، وقد أخذت التدريبات 

أشكاال وصورا متنوعة، مثل:

- االختيار من متعدد.

- ملء الفراغ.
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- التوصيل.
- إعادة الرتتيب.

- التصنيف.
- االستبعاد

- باإلضافة إىل تدريبات أخرى عديدة.

الوسائط التعليمية:

 :)Arabic - Online.net( البوابة اإللكرتونية

والتعريفية  التسويقية  الواجهة  اإللكرتونية  البوابة  متثل 
املنهج  تفاصيل حمتوى  فيها  املتصفح  للربنامج، حيث جيد 
العلمي ونتاجاته، واخلطط الدراسية املتنوعة، ورسوم االلتحاق 

بالربنامج وأنظمة الدفع املتعددة.

كما أنها بوابة تسجيل املتعلم، حيث جيد فيها املتعلم بعد 
به، يستطيع من  لوحة حتكم خاصة  التسجيل  إمتام عملية 
خالهلا متابعة سجله األكادميي، عرب قائمة تضم كافة بياناته 

اليت أمتها منذ بدء التحاقه بالربنامج. 

تقديم خدمات  يتم  أيضاً  اإللكرتونية  البوابة  ومن خالل هذه 
األدلة  بتوفري  سواء  والتقنية،  األكادميية  واملساندة  الدعم 
اإلرشادية، أو باستقبال بالغات املستخدمني املرسلة عرب نظام 

)Help Desk( إىل فريق الدعم واملساندة. 

 :)Rosetta Stone( املنصة التعليمية

التزامين، الذي ميثل نسبة  املتعلم تعليمه غري  وفيها يتلقى 
75 % من جممل الربنامج التعليمي، وتزخر املنصة مبا يصل 

 6.320 صوتي،و  ملف   12.000 و  رئيسي،  فيديو   796 إىل 
صورة تعليمية، و 10.076 تدريبًا. 

بدخول  اإلنرتنت  على  العربية  برنامج  يف  املتعلمون  وحيظى 
كامل غري مقيد يف هذه املنصة مما يتيح هلم الوصول إىل مجيع 
املستويات الدراسية وذلك طوال املدة التعليمية اليت تضمنها 

اخلطة الدراسية.

التعليمية  العملية  يف  الرتبوية  اجلوانب  تراعي  خاصية  وهي 
مبنح املتعلم فرصة التعلم حتى التمكن، وكذلك بإتاحة الفرصة 
لذوي القدرات الذهنية العالية باجتياز مستويات الربنامج يف 

فرتات قياسية متى أمكنهم ذلك.

اللفظي«  »التصحيح  تقنية  باستخدام  التعليمية  املنصة  وتتميز 
املتعلم  نطق  سالمة  بقياس  تقوم  متطورة  تقنية  وهي  اآلني، 
إعادة  ثم  النص،  إىل  باالستماع  يقوم  أن  بعد  املقروء  للنص 

تسجيله بصوته.

:)Adobe Connect( الفصول االفرتاضية

 )Adobe Connect( وهي فصول افرتاضية يتم عقدها يف منصة
عرب اإلنرتنت، ويتفاعل من خالهلا املتعلم مع زمالئه وأستاذه، 
وتبلغ نسبتها من جممل الربنامج التعليمي 25%، مبعدل 12 

فصل افرتاضي لكل شهر. 

وميكن للمتعلم إمتام عملية االتصال بالفصل االفرتاضي يف أي 
لتمكني هذا  املطلوبة  التقنية  الشروط  مكان ما دامت حتققت 
االتصال، وبهذا حتقق الفصول االفرتاضية بيئة مثالية للتعليم 
أن  إال  التقليدي،  التعليم  بها  وحظي  امتاز  اليت  التزامين، 
هذه الفصول االفرتاضية عالوة على استيفائها هلذه امليزة قد 
متيزت أيضاً خبفضها الكبري للتكلفة التعليمية على املتعلم، 
وتيسريها عليه، واستخدامها ألدوات وتقنيات إضافية تزيد 
من مدى التفاعل بني األستاذ واملتعلم وبني املتعلم وزمالئه، 

وتتمثل هذه التقنيات يف: 

- الشرح على السبورة اإللكرتونية البيضاء.

- نافذة احملادثة الكتابية.

- احملادثة الصوتية املصورة.

- تدريبات االختيار من متعدد.

- تبادل امللفات، استالم وتسليم الواجبات.

- مشاركة شاشة املعلم.
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- أيقونات تشجيع الطالب.

أساليب التقويم والقياس: 

متنوعة  جمموعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  قسم  يعتمد 
من أدوات القياس والتقييم، يأتي يف مقدمتها اختبار الكفاية 
 Standardized »املقنن حتت اسم: »اختبار العربية املعياري
Arabic Test، وهو مقياس خيدمه برنامج قائم بذاته، يعقد 

يف أكثر من 5.000 مركز حول العامل.

االنتشار  حيث  من  املسبوق  غري  االختبار  هذا  جانب  وإىل 
العاملي، فقد أعد القسم عدًدا من أدوات القياس ختدم برنامج 

العربية على اإلنرتنت، وميكن إجيازها فيما يلي:

أواًل: اختبار حتديد املستوى: 

يبدأ  أن  للطالب  يسمح  أن  وقبل  مباشرة،  التسجيل  بعد 
بالدراسة يف الربنامج، عليه أن جيتاز املتطلب األول والوحيد 
املتمثل يف اجتياز اختبار حتديد املستوى. ويقدم للطالب فيه 
ستون بنًدا من بني ما جمموعه ثالمثئة ومثانون بندا موزعة 

على عناصر اللغة ومهاراتها كالتالي:

)1( مهارة االستماع وفهم املسموع 28 بنًدا.

)2( القراءة وفهم املقروء 38 بنًدا.

)3( املفردات )مضمنة يف قسم القراءة دون نصوص( 105 بنًدا.

)4( الكتابة؛ )وتتناول اجلانب اآللي فقط. 50 بنًدا.

والصرف  النحو  قواعد  )وتتضمن  والرتاكيب  األمناط   )5(
واألساليب النحوية( 160 بنًدا.

ثانيًا: اختبارات التشخيص:

الصف  معلم  يعدها  وقصرية،  مستمرة  اختبارات  وهي 
التغذية  وتقدم  والكتابي  الشفهي  األداء  وتقيس  االفرتاضي، 
الراجعة للطالب على حنو فوري، وال حتتسب فيها درجات 

للطالب.

ثالثًا: االختبارات التكوينية:

ذات البند الواحد أو البندين، وال تستغرق سوى دقائق قليلة، 
 ،Poll ويتم ذلك من خالل أيقونة اإلجابة السريعة اخلاطفة
وهي إما أن تكون بنًدا من بنود االستجابة القصرية جداً )نعم/
ال – صواب/خطأ( أو بنود االختيار من متعدد، وال حتتسب 

فيها درجات للطالب.

رابعًا: االختبارات الدورية املختارة:

دورية  بصفة  املعلم  يعدها  أيًضا،  تكوينية  اختبارات  هي 
تفيد  حبيث  خيتارهم  الذين  الطالب  بعض  أداء  لقياس 
الضعيفة  اللغوية  اجلوانب  بعض  تقوية  يف  املختار  الطالب 
الكتابي )آلي ومهاري إبداعي(،  لديه، كاألداء الشفهي أو 
أو القراءة واالستماع )الفهم( وتقدم التغذية الراجعة للطالب 
درجات  فيها  حتتسب  وال  عليه،  متفق  زمين  جدول  وفق 

للطالب.

خامسًا: التقييمات البديلة:

وغريها،  السابقة  الثالث  االختبارات  أنواع  فيها  وتستخدم 
بهدف إعطاء الطالب درجة على حتصيله، وقد ترصد فيها 

درجات الطالب يف ملفه اخلاص.

سادسًا: مراجعة اخلبري:

وهذا خيار يشجع الطالب من خالله، بتقديم أعماله الكتابية 
موقع  عرب  بتصحيحها  أستاذه  ليقوم  الفرضية؛  أو  التطوعية 

الربنامج.

سابعًا: اختبارات الـتـحصيل:

مرحلة  لكل  شامل  اختبار  بواقع  اختبارات  ستة  وجمموعها 
على النحو التالي:

املرحلة  من  االنتهاء  عقب  األول:  التحصيلي  االختبار   )1(
املبتدئة.
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املرحلة  من  االنتهاء  عقب  الثاني:  التحصيلي  االختبار   )2(
األساس.

املرحلة  من  االنتهاء  عقب  الثالث:  التحصيلي  االختبار   )3(
املتوسطة.

مرحلة  من  االنتهاء  عقب  الرابع:  التحصيلي  االختبار   )4(
املتوسط املرتفع.

)5( االختبار التحصيلي اخلامس: عقب االنتهاء من املرحلة 
املتقدمة.

)6( االختبار التحصيلي السادس: عقب االنتهاء من مرحلة 
املتقدم املرتفع. 

االنتشار العاملي:

عام  وخالل  م،   2016 العام  مطلع  الربنامج  انطالقة  منذ 
واحد )هو عمر الربنامج إىل هذا التاريخ(، شارك قسم اللغة 
والندوات  املؤمترات  من  عدد  يف  بها  الناطقني  لغري  العربية 
من  الكثري  وزار  العربية،  باللغة  العالقة  ذات  واالحتفاالت 
اجلامعات واملؤسسات التعليمية والثقافية املعنية بتعليم اللغة 
حمليا  العربية  اللغة  ملعلمي  تدريبية  دورات  وأقام  العربية، 

ودوليا.

اللغة  أقسام  من  وردته  عديدة  طلبات  حاليا  القسم  يدرس 
العربية يف عدد من اجلامعات اإلندونيسية والرتكية والبوسنية 
العربية  اللغة  تعليم  ومراكز  املدارس  من  وعدد  واألوروبية، 
على  العربية  »برنامج  اعتماد  بهدف  أسيا،  وشرق  أوروبا  يف 

اإلنرتنت« كمنهج أساس أو إثرائي لطالبها.

وبلغ عدد الطالب امللتحقني بالربنامج منذ انطالقته مع مطلع 
العام 6102 م – قرابة )4000( أربعة آالف متعلم، من مخسني 

)50( بلدا حول العامل.

العدد الدولة العدد الدولة العدد الدولة

50 اهلند 6
كوريا 
الشمالية 1 اجلزائر

1537 إندونيسيا 107 باكستان 1 األرجنتني
2 إيطاليا 7 الفلبني 2 اسرتاليا

488 اليابان 1 بولندا 1 النمسا
38 األردن 1 رومانيا 3 بنغالديش
2 الكويت 7 روسيا 1 بينني

2 لوكسمبورغ 75 السعودية 102
البوسنة 
واهلرسك

1 قطر 70 صربيا 1 بروناي
188 ماليزيا 23 سنغافورا 2 كندا

10 هولندا 3
جنوب 
أفريقيا 3 الصني

1 كزاخستان 250 كوريا. ج 1 كرواتيا
455 تركيا 3 اسبانيا 2 مصر

1

جزر 
توركس 
وكايكوس

2 سويسرا 9 فرنسا

1 أوغندا 18 تايالند 15 املانيا
1 أوكرانيا 3 توغو 1 جرينسي
5 اإلمارات 1 إيران 211 أمريكا
17 بريطانيا 219 غري حمدد 6 النيجر

3956
جمموع 
املسجلني

 Standardized املعياري  العربية  اختبار   / الثاني  القسم 
Arabic Test

انطالقا من رؤية اجلامعة السعودية اإللكرتونية ورسالتها يف 
فقد جاء  االلكرتوني،  والتعليم  التعلم  مبتكرة يف  أمناط  تقديم 
)Standardized Arabic Test( املعياري«  العربية  »اختبار 

اللغة  ملتعلمي  اللغوية  الكفاية  قياس  يف  رائدة  إضافة  ليكون 
 - )استماع  األربع:  مبهاراتها  بغريها  الناطقني  من  العربية 
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ممثلة  اللغوية،  عناصرها  وكذا  كتابة(،   - قراءة   - حتدث 
والصرفية  النحوية  الرتاكيب   - املفردات   - )األصوات  يف: 
التحدي  أن  اجلامعة  استشعرت  أن  بعد  وذلك  الداللة(،   -
اللغوية  الكفاية  لقياس  اختبار  إعداد  يكمن يف ضرورة  األكرب 
لدى ملتعلمي العربية؛ لعدم وجود اختبار مقنن تدعمه جهود 

مؤسسية حكومية لتحقيق هذه الغاية.

ُأعد هذا االختبار وُصـمم بعد االطالع على التجارب النظرية، 
وبالتالي االستفادة من املعايري العاملية املتعارف عليها يف جمال 
القياس والتقييم، مع مراعاة خصوصية اللغة العربية، وأصبح 
االختبار اآلن متاحا يف أكثر من مخسة آالف مركز حول العامل، 
وينطلق من نفس الـمنصة اليت تنطلق منها بعض االختبارات 
)TOEFL(؛  الــ  اختبار  مثل  األخرى،  العاملية  املعيارية 
ويستطيع متعلّم العربية اليوم قياس قدراته اللغوية يف أي مكان 
حول العامل حبكم االنتشار العاملي الكبري هلذا االختبار. ومت 
تطبيق االختبار على جمموعات كبرية متثل الشرائح املستهدفة 
وأمل  بثقة  ونتطلع  العامل.  حول  العربية  بغري  الناطقني  من 
كبريين إىل أن يكون هذا املشروع الرائد مرجعا عامليا يف قياس 

مهارات متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها. 

أهداف االختبار:

األول -  املقام  املعياري« - يف  العربية  »اختبار  يهدف   - 1

الكفاية  ومقاييس  العربية  اللغة  اختبارات  يف  فجوة  سد  إىل 
العربية  للغة  مقنن  معياري  اختبار  يوجد  ال  اللغوية، حيث 

تتبناه مؤسسة تعليمية رمسية.

2 - خدمة اللغة العربية ونشرها؛ حيث توجد برامج وأقسام 

لكنها  العربية،  اللغة  تعلم  العامل  حول  تعليمية  ومؤسسات 
املتعلمني  كفايات  يقيس  معياري  اختبار  إىل  ماسة  يف حاجة 

لديها. 

3 - قياس القدرة اللغوية لدى الناطقني بغري العربية، ومدى 

معجما،  او  وصرف  العربية: حنو  اللغة  عناصر  من  متكنهم 
وحتدثا،  استماعًا،  مهاراتها:  من  متكنهم  ومدى  وداللة، 
وقراءة، وكتابة يف السياقات األكادميية على وجه اخلصوص.

4 - مساعدة الكليات، واجلامعات، ومؤسسات التعليم العالي 

عمـوماً يف اختاذ القرارات احلكيمة والسليمة فيما يتعلق بقبول 
الطالب يف الربامج األكادميية املختلفة. 

5 - مساعدة جهات العمل اليت تكون يف حاجة إىل التعرف 

على كفايات املتقدمني للعمل لديها يف اللغة العربية، ومدى 
متكنهم من التحدث والكتابة والقراءة بها.

مربرات االختبار: 

هذا  تصميم  ضرورة  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  ارتأت 
االختبار وتنفيذه لألسباب اآلتية: 

- اإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها 
من شّتى دول العامل.

- خلو الساحة من أي جهود مؤسسية حكومية رصينة تعمل 
على إطالق اختبار معيار يشمل قياس الكفاية اللغوية ملتعلمي 
اللغات  لبعض  العاملية  املعيارية  باالختبارات  أسوة  العربية 
العاملية املبنية على معايري دقيقة لتحقيق اهلدف منها، مثل 

)التوفل(. 

على  املوجودة  العربية  اللغة  تعليم  برامج  مراجعة  ضرورة   -
الساحة يف ضوء الكفايات الفعلية املتوافرة لدى املتعلمني وذلك 
تأليفه  اشرتك يف  دقيق،  معياري  باختبار  قياسها  من خالل 

جمموعة من اخلرباء واملتخصصني

ميزات االختبار: 

األخرى  املهارات  ضمن  الشفوية  احملادثة  مهارة  قياس   -
سيما وأن االختبارات العاملية غري العربية تأخرت يف إدراج 
مهارة احملادثة الشفوية ضمن اختباراتها حتى وقت قريب، 
مهارة  أصبحت  احلديثة،  احلاسوبية  التقنيات  بفضل  إذ 
املعياري،  العربية  الختبار  األساسية  املكونات  من  التحدث 
مع  السؤال  موضوع  عن  االختبار  يف  الطالب  يتحدث  حيث 

تسجيل الصوت وفق آلية منظمة لذلك. 
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الكفاية  قياس  يف  العاملية  املعايري  أفضل  وفق  إعداده  ثم   -
العميق  وفهمه  اللغة  هذه  خصوصية  مراعاة  مع  اللغوية 
تعليم  يف  العاملية  النظريات  أحدث  وفق  الضاد  لغة  لنظام 
الدراسة  فبعد  والتقويم.  القياس  جمالي  يف  وخاصة  اللغات 
الثانية  اللغة  تدريس  يف  العاملية  املمارسات  ألحدث  املتأنية 
وتقييمها؛ تبنت اجلامعة اإلطار األوروبي املرجعي املشرتك 
القدرات  لقياس  عاملًيا  مقياًسا  يعد  الذي   )CEFR( للغات 
والتقييم؛  والتعلم  التعليم  تشمل:  ألنها  اللغوية  والكفايات 
حيث مت تبين اإلطار النظري واملنهجي العام لتعليم اللغات 
األوروبية كلغة ثانية بعد مواءمته مبا يليب مقتضيات قياس 
من  االستفادة  متت  كما  وعناصرها.  العربية  اللغة  مهارات 
اإلطار املرجعي الذي بين عليه اختبار التوفل )TOEFL( يف 
مقننة  معيارية  أدوات  توفري  بهدف  وذلك  االجنليزية  اللغة 
العربية  اللغة  ملهارات  املعلمني  إتقان  درجة  على  للوقوف 

ومكوناتها.

- االنتشار العاملي لالختبار؛ إذ يستطيع متعلم اللغة العربية 
قياس قدراتها للغوية يف أي مكان حول العامل حبكم االنتشار 
املعياري  العربية  اختبار  قّدم  حيثي  االختبار  هلذا  العاملي 
إىل  العامل جنبا  تنتشر حول  أكثر من مخسة آالف مركز  يف 
العاملية  املعيارية  واالختبارات   )TOEFL( اختبار  مع  جنب 
االنتشار  حيث  من  نوعه  من  األول  بذلك  ويعّد  األخرى، 
باللغة  يتعلق  فيما  املسبوقة  غري  اجلغرافية  والتغطية  العاملي 

العربية.

- مشولية االختبار ملهارات اللغة وعناصرها بصورة متكاملة؛ 
لدى  اللغوية  الكفاية  مستوى  على  الوقوف  من  ميكن  مبا 

املتعلمني.

املستفيدون: 

- على اجلانب التطبيقي، يفيد االختبار الفئات واملؤسسات 
أجنبية  أو  ثانية  لغة  بوصفها  العربية  بتعليم  العالقة  ذات 
أداء  عند  طالبهم  تواجه  اليت  املشكالت  على  الوقوف  يف 
االختبارات الشبكية احملوسبة، وحماولة تال فيها يف مراحل 

إعدادا ختباراتهم املقننة وتصميمها، ومنهؤالء: 

- معلمو العربية الناطقني بغريها من الذين مل ينالوا حظاً من 
.High - stakes Tests التأهيل يف إعداد االختبارات املصريية

العالقة  ذات  التعليمية  املؤسسات  يف  االختبارات  مراكز   -
بتعليم العربية للناطقني بلغات أخرى حول العامل.

وتطوير  بإعداد  ُتعنى  اليت  واحمللية  اإلقليمية  اهليئات   -
االختبارات املصريية.

االختبارات  وتطوير  بإعداد  ُتعنى  اليت  العاملية  اهليئات   -
املصريية.

- املتعلمون يف املستوى املتقدم؛ فهو يوازي املستوى املتقدم يف 
برنامج العربية على اإلنرتنت Arabic - Online.net،ويقابله 
األوروبي  املرجعي  اإلطار  يف   )C- 1.C - 2( الثالث  املستوى 

املشرتك للغات. 

سواء  املختلفة،  العمل  وجهات  العالي  التعليم  مؤسسات   -
وهلا  خارجه،  يف  أو  العربي،  العامل  داخل  يف:  ذلك  أكان 

أنتتبناه بالصورة اليت تراها.

- متعلمو اللغة يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 
يف أي مكان من العامل؛ للوقوف على كفاياتهم اللغوية، وحيق 
اليت  بالدرجات  كشوفات  على  احلصول  ذلك  ضوء  يف  هلم 

يتحصلون عليها؛ألن االختبار متاح للجميع.

العربية  »برنامج  يف  العربية  تعلم  يف  املنخرطون  الطالب   -
على اإلنرتنت«،Arabic - Online.net؛ألنه يعد ـفي نهاية 
املطاف ـشرًط اللحصول على شهادة الكفاية يف اللغة العربية 

لغري الناطقني بها.

)أبناء  عربية  غري  بيئات  يف  يعيشوان  الذي  العربية  وارثو 
الكفايات  يف  ضعف  من  يعانون  والذين  العرب(،  املغرتبني 

اللغوية يف اللغة العربية. 

البلدان  الذين يعيشون يف  العربية وأبناؤهم  - اجلاليات غري 
العربية ألغراض العمل والتجارة والسياسة والشؤون الدبلوماسية 

الذين يرغبون يف قياس كفايتهم اللغوية.
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مراحل بناء االختبار وتطويره: 

اخلطوات  من  سلسلة  وتطويره  االختبار  بناء  عملية  تضمنت 
املعقدة؛ حتى يتمكن فريق العمل من التحقق من أن االختبار، 
وما يتضمنه من بنود، يفي مبعايري اجلودة اليت حددت لكل 
نص، أو سؤال، أو بند يف كل اختبار على  حدة. وكذلك التأكد 
من أن كل منوذج من النماذج، اليت تطبق على املفحوصني، 
مياثل النموذج اآلخر من حيث: احملتوى ودرجة الصعوبة، 

والزمن الذي يستغرقه.

العربية  بناء »اختبار  يستعني مركز االختبارات باجلامعة يف 
االختبارات.   مواد  ومطوري  كتاب  من  بنوعني  املعياري« 
التقييم(  يف  )املختصون  وهم  دائم   داخلي  األول:  الفريق 
اللغات  تلقوا دورات تدريبية يف تعلم  الذين قد  ويكونون من 
وتعليمها على املستوى اجلامعي. وقد مارس معظمهم التدريس 
العربية  بتعليم  تعنى  جامعات  أو  كليات،  مدارس،أو  يف 
خارجها.  أو  العربية  الدول  داخل  أخرى  بلغات  للناطقني 
يف  الفريق  هذا  بها  يضطلع  اليت  الرئيسة  املهمة  وترتكز 
)نصوص،  االختبار  مثريات  واختيار  ومجع  وإعداد  صياغة 
)أسئلة  البنود  حماضرات،حوارات،مشاهدات(،وكذلك 
االختبار( اليت  جيب أن تكون بني يدي املفحوصني يف نهاية 

املطاف.

أما الفريق الثاني، فقد تكون من أعضاء من كل أحناء العامل 
وترتكز  بعناية.  اختريوا  اخلليج؛  إىل  احمليط  من  العربي، 
مهامهم يف التطوير املبدئي ملواد االختبار قبل أن يقوم فريق 
املراجعة عليها. وتهتم اجلامعة  التقييم بصقله او عمل  عمل 
اهتماماً كبريًا، باخلربات اليت يتمتع بها هؤالء وخبلفياتهم 
العينات اليت ختتار  التنوع،  لـيعكس جمموع هذا  املتنوعة؛ 

هذا االختبار حول العامل.

أواًل: كتابة البنود: 

التفصيلية  باإلرشادات  البنود  كتابة  إليهم  توكل  من  يتقيد  
للنصوص  اختيارهم  عند  بها  ليسرتشدوا  هلم  تعطى  اليت 
األخذ  مع  األسئلة،  أو  البنود  كتابة  وعند  واحملاضرات 

قدر   -  1 للمقارنة  قابلة  األسئلة  هذه  تكون  أن  االعتبار  يف 
املستطاع - من تطبيق آلخر. ويضعون يف احلسبان أيضًا، ما 
إذا كانت هذه النصوص واحملاضرات )واألسئلة( اليت ترتبط 
بالعناصر  تفي  االختبار،  وإعداد  بناء  بعملية  واخلاصة  بها، 

األساسية األربعة التالية: 

من  مقبول  مستوى  وذات  متماسكة،  واضحة،  تكون  أن   -
الصعوبة، ليس بها تعقيدات أوحتيزات ثقافية.

- أال تتطلب خلفية معرفية عميقة لفهمها.
- أال تتعارض مع املبادئ التوجيهية واإلرشادات اليت وضعت 

لتحقيق مبدأ العدالة.
- أن حتتوي على مادة ثرية تكفي الستخراج أسئلة وبنود 

تصلح إلدراجــها االختبار.

ثـانـيـًا: استعراض البنود ومراجعتها: 

متر املراجعة النموذجية وفق الرتتيب التالي:

- مراجعة الـمحتوى بصورة عامة.
- مراجعة احملتوى مع التحقق من االلتزام مببدأ العدالة.

املراجعة  ثم  التحريرية،  املراجعة  مع  الـمحتوى  مراجعة   -
النهائية للـمحتوى.

يف ضوء ما سبق، يراجع فريق عمل التقييم مواد االختبار عددا 
من املرات قبل أن تأخذ سبيلها إىل االختبار احلقيقي؛ فيقوم 
باستعراض   - 1 بالتسلسل  الفريق -  أكثر من هذا  أو  ثالثة 
كل نص وما يتبعه من بنود، وال يصبح النص أو البند صاحًلا 

لالستخدام إال إذا أمجع فريق عمل التقييم على صالحيته.

وميكن تناول النقاط الثالث السابقة بشيء من التفصيل:

1. مراجعة احملتوى بصورة عامة:

عند هذه املرحلة، يراجع فريق عمل التقييم النصوص والبنود؛ 
بعني  آخذين  واحملتوى،  اللغة  من  كل  ودقة  لتقصي صحة 

االعتبار اإلجابة عن األسئلة التالية:
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- هل اللغة اليت قدمت بها مواد االختبار واضحة؟ وهل هي 
مفهومة لدى غري الناطق بالعربية الذي يود االلتحاق بالدراسة 
أو يدرس فعال يف جامعة تكون اللغة العربية هي لغة التعليم 

الرئيسة فيها؟

- هل حمتوى النصوص، وما يرد يف البنود، معلوم ويف متناول 
باحلقل  املتخصصة  املعرفة  تعوزه  الذي  بالعربية  الناطق  غري 

العلمي املطروح يف االختبار )اقتصاد، طب،بالغة... إخل(؟

- هل توجد إجابة واحدة هي اإلجابة الوحيدة الصحيحة أو 
هي األكثر صحة؟

غري  )اخليارات  املشتتات  وجذب  معقولية  مدى  ما   -
الصحيحة(؟

- هل صياغة البنود وتعليماتها واضحة متامًا؟

- هل اإلجابة عن بند ما مضّمنة يف بند آخر سابق أو الحق؟ 
وهل تتعلق اإلجابة عن بند الحق باإلجابة عن بند سابق؟

- هل يقيس البند نتاجاً تعليمياً ذا قيمة؟

- هل يعاجل كل بند مشكلة أو فكرة واحدة ليس إال؟

2. حتقيق مبدأ العدالة:

تتطلب معايري اجلودة والعدالة، املراجعة لتحقيق مبدأ العدالة، 
وإذا  املواد يف االختبار.  أن تستخدم  قبل  املراجعة  وتتم هذه 
وجد أعضاء فريق عمل التقييم مادة غري مقبولة يف احملتوى، 
فإنهم َيِسمونـها بعبارة »ال يفي مببدأ العدالة«، ومن ثم حتال 
إىل مراجع احملتوى الذي يقوم مبحاولة إلجياد حللها إىل أن 
يتفق الطرفان  )مراجع العدالة ومراجع احملتوى( على املادة 

يف ضوء صدق احملتوى وصدق البناء.

3. املراجعة التحريرية: 

يف هذه املراجعة، ختضع كل مواد االختبار املعياري إىل تدقيق 
) مثل:  فيه  املضمنة  اللغوية  املادة  أن  التأكد من  إىل  يهدف 

االستخدام اللغوي، وعالمات الرتقيم، واإلمالء، واألسلوب، 
وموجزة  واضحة،  والتنظيم(   والقواعد،  واأللفاظ،  والشكل، 
ومتسقة قدر اإلمكان.  ويتحقق احملررون هنا من أن األسلوب 
الذي أقره مركز االختبارات قد أخذ به. باإلضافة إىل ذلك، 
مواد  يف  املذكورة  العلمية  احلقائق  دقة  من  يتحققون  فإنهم 
فإن  ؛  العلمية  املستجدات  وأنها صحيحة يف ضوء  االختبار 
عليها  يطرأ  قد  العلمية  بعض اجملاالت  يف  العلمية  احلقائق 

تغيريات من حني إىل آخر.

ثالثا - جتميع مناذج االختبار اجلديد: 

وما  النص  استخدام  على  التقييم  عمل  َفريق  جُيمع  أن  بعد 
يرتبط به من أسئلة وبنود، جتمَّع املواد يف مناذج اختبارية. 
وينبغي أن يليب كل منوذج يف  »اختبار العربية املعياري« نفس 
مواصفات احملتوى واملواصفات اإلحصائية للنماذج االختبارية 
اليت سبقته. فمن األهمية مبكان بأن يكون كل منوذج اختباري 
مماثاًل للنماذج األخرى؛ حبيث تكون البنود مماثلة من حيث 
تيسر  بدورها،  املماثلة،  وهذه  الصعوبة.  ومستوى  طبيعتها 
عملية تسوية equating الدرجات، وهي العملية اإلحصائية 
املختلفة  للنماذج  النتائج   calibration ملعايرة  تستخدم  اليت 

لالختبار نفسه.

بعني  التقييم  فريق  يأخذ  االختباري،  النموذج  وعند جتميع 
االعتبار عدداً من املتغريات املعقدة. ويشمل ذلك تنوع املوضوع 
اتفي كل اختبار،وعدد البنود يف كل نوع من األسئلة، وصعوبة 
املواصفات  وفق  االختباري  النموذج  جممعو  ويعمل  األسئلة. 

وضعت لعملية التجميع.

رابعا: إرشادات التصحيح:

يف  املفحوصني  أداء  لتقييم  موجهات  االختبارات  مركز  أعد 
بعناية،  أعدت  معايري  وهي  والكتابة.  التحدث  اختباري 
املفحوصني  قدرات  تقييم  يف  اخلربة  ذوو  نتاجها  يف  اشرتك 
الكالمية والكتابية يف اللغة العربية للناطقني بغريها. ومن بني 
هؤالء أساتذة يقومون بتعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية 
أو أجنبية، ومقيمون متخصصون يف تقدير الكفاية الشفهية، 
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عمليات  يف  املتخصصني  من  التطبيقي  اللغة  علم  يف  وخرباء 
األساليب  من  متنوعة  وظفوا جمموعة  وقد  والتقييم.  القياس 

عند تطويرهم هلذه اإلرشادات واملوجهات.

خامسا: االختبارات االستطالعية والتحليل املبدئي:

مبوجب العقد املربم بني اجلامعة وشركة برومرتك، أجريت 
اختبارات جتريبية استكشافية على 225 مرتشًحا انتهت يف 
املراكز  31 ديسمرب 2015 م. بعدها تعقد االختبارات يف كل 

اليت متتلكها برومرتك عدا تلك اليت ترى أنها غري مناسبة. 

مناذج  من  منوذج  كل  خيضع  لالختبار،  تطبيق  كل  بعد 
فاعلية  مدى  لتقييم  املبدئي«،  »التحليل  عملية  إىل  االختبار 
بني  متييزها  ومدى  الصعوبة،  مستويات  حيث  من  البنود 
املفحوصني ذوي القدرات ا ملختلفة. ويساع هذا التحليل كاًل 
التقييم، يف حتديد  يف  واملتخصص  القياس  يف  املتخصص  من 
البنود عالية الصعوبة، أو تلك البنود اليت ختفق يف التمييز 
بني املفحوصني ذوي الكفاية العالية واملفحوصني ذوي الكفاية 
املبدئي«  »التحليل  عملية  وتتم  املقيسة.  املهارة  يف  املنخفضة 
بصورة مجاعية: فيقوم فريق عمل التقييم مع خرباء القياس 
وعقب  والتحليل.  البند  أداء  السليمة حول  القرارات  باختاذ 
الطبيعي  جمراها  البنود  تأخذ  املبدئي«  »التحليل  عملية 
لتكون ضمن جمموعات البنود املقبولة، ويرفق بها معلوماتها 

اإلحصائية. 

يستعرض  بل  املبدئي،  التحليل  عند  العمل  فريق  يقف  وال 
على  لالختبار  املشغل  النظام  يقدمها  خمتلفة  إحصاءات 
اإلنرتنت من قبل الشركة املتعاقد معها )بروِمرْتٍك(؛للتأكد من 
أخفقت  اليت  األخرى  البنود  ومعاجلة  األسئلة،  بنود  جودة 
يف الوصول إىل معايري اجلودة. ومن ثم فإن اإلختبار خيضع 
الواردة  املنتظمة  الدورية  اإلحصائيات  وفق  للتطوير  بإستمرار 

من النظام.

بنك األسئلة: 

حيتفظ القسم حبصيلة وافرة من األسئلة والبنود ترفد االختبار 
عند الضرورة، فلديه بنك لألسئلة يضم أكثر من سبعة وعشرين 

ألف سؤال و بند، موزعة على أكثر من 500 منوذج. ويعمـل 
االلكرتونية  السعودية  باجلامعة  االختبار  أمر  على  القائمون 
يستجد  مبا  الدوام،  على  وتغذيته  البنك،  هذا  تطوير  على 
من بنود تكون قد أخذت جمراه ااملعتاد من مراحل التحرير 

والتجربة واملعايرة والتحليل اإلحصائي. 

مكونات االختبار:

لالختبار  منوذجا  كل  فإن  املرفق،  اجلدول  من  يتضح  كما 
يتكون من مخسة أقسام:

- اللغة )النحو،الصرف،املعجم،الداللة(   

- االستماع واملشاهدة

- القراءة

- التحدث

- الكتابة

آلخر  قسم  من  الزمن  وكذلك  والبنود  األسئلة  عدد  خيتلف 
)انظر اجلدول التالي(. ويصَحح كل قسم من األقسام اخلمسة 
على مقياس للدرجات من صفر إىل عشرين درجة حسب وزن 
السؤال من حيث السهولة و الصعوبة؛ حيث ميثل كل قسم 
القصوى  الدرجة  لتكون   ،)2 رقم  الشكل  )انظر   % 20 نسبة 
)اجملموع الكلي( للدرجات 100 درجة. ويستغرق الزمن الكلي 

لالختبار 120 دقيقة.
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جدول رقم )1( مكونات »اختبار العربية املعياري«.
شكل رقم )2( توزيع مهارات االختبار بالنسب املئوية.

تقرير االختبار: 

تصحح مهارات اللغة واالستماع والقراءة آليا، ويتأخر إرسال 
والكتابة  التحدث  ملهارتي  التصحيح  يستكمل  حتى  التقرير 
بشريا عرب اآللية املتبعة لذلك، حيث يسجل املفحوص املادة 
الشفوية ويكتب يف املوضوع املطروح ويرسلهما للنظام. وبعد أن 
تستكمل عملية التصحيح هلاتني املهارتني ترصد درجاتهما يف 
النظام، وبهذا يكون التقرير مكتمال جلميع األقسام اخلمسة، 
مفحوص  لكل  اإللكرتوني  للربيد  آليا  التقرير  يرسل  حيث 

متضمنا كشفا بالدرجات يف كل قسم مع اجملموع الكلي: 
الشهادة: 

جيتاز  الذي  الطالب  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  متنح 
مستوى  على  تدل  اللغوية  بالكفاية  شهادة  العربية  اختبار 

إتقانه مهارات اللغة العربية ومكوناتها.

مراكز االختبار حول العامل: 
حول  تنتشر  مركز  آالف  من مخسة  أكثر  يف  االختبار  ُيقَدم 
وهي   )Prometric( برومرتك  شركة  مظلة  حتت  العامل، 
وبهذا  املعيارية؛  االختبارات  يف جمال  رائدة  عاملية  مؤسسة 
مع  جنب  إىل  جنبا  َيِرُد  املعياري«  العربية  »اختبار  فإن 
 TOEFL التوفل  مثل:  أخرى  معيارية  لغوية  اختبارات 
من  نوعه  من  األول  بذلك  IELTS،وغريهما،ويعد  واآليلتس 
حيث االنتشار العاملي والتغطية اجلغرافية غري املسبوقة فيما 

يتعلق باللغة العربية.  

هوية  من  للتثبت  دقيقة  أمنية  إجراءات  املركز  يف  وتطبق 
جامعة  تسجل  اهلوية  من  للتحقق  كحلول  فهنا  املفحوص؛ 
السعودية  اإللكرتونية )هوية بالصورة- هوية بصمتني لألصابع 
عند  اهلوية  وثائق  من  والتحقق  احليوية(.  البصمة  هوية   -
تسجيل الدخول. وحيق للجامعة الدخول ألخذ معلومات من 

مرتشح ما للتحقق من خمالفات أو مسائل أمنية ارتكبها. 

ُزودت مراكز االختبار حول العامل - تدرجييا - بلوحة مفاتيح 
عربية متكن املفحوص من استخدامها أثناء اإلجابة عن القسم 
كما  الكتابة.  مهارة  املعياري«:  العربية  »اختبار  يف  اخلامس 
هما  بلغتني  االختبار  عن  تعريفية  بنشرات  املراكز  زودت 
الكتيبات  ترمجت  حيث  اللغة،  ملتعلم  األم  واللغة  العربية 

التعريفية إىل ست عشرة لغة عاملية.

وسائط االتصال والتواصل مع إدارة االختبار:

- املوقع اإللكرتوني لالختبار. فقد حرصت اجلامعة السعودية 
اإللكرتونية على وجود موقع الكرتوني على ىشبكة اإلنرتنت 
الختبار العربية املعياري حبيث يكون واجهة تسويقية للتعريف 
الرابط   خالل  من  وذلك  به  يتعلق  وما  وخصائصه  باالختبار 
ست  إىل  ذلك  ترجم  وقد   ،(http://www.arabictest.net)

عشرة لغة عاملية، واليت تعّدا ألوسع انتشاراً على املستويني: 
العاملي واإلسالمي، وهي )اإلجنليزية، واإلسبانية، والعربية، 
واهلندية،  والصينية،  والكورية،  والفرنسية،  والرتكية، 
والروسية،  واليابانية،  واألردو،  واألملانية،  والبهاسا، 

والسواحلية، والفارسية، والربتغالية(. 

تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية في تعليم العربية لغير الناطقين بها

)الدرجة( ميزان التصحيحزمن االختبار )دقيقة(نوع البنود/ األسئلةعدد البنود/ األسئلةالقسم
0 -2020 اختيار من متعدد 20اللغة1

0 -2520اختيار من متعدد 17-22االستماع واملشاهدة2

0 -2520اختيار من متعدد 11-13القراءة3

0 -2020كالمية1التحدث 4

0 -2520مقالية1الكتابة5

 0 -120100 50-57 اجملموع
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من  يتم   ARABICTEST@SEU.EDU.SA اإللكرتوني:  الربيد   -
إجراء  يف  الراغبني  واستفسارات  مالحظات  استقبال  خالله 

االختبار والرد عليها. 

- الكتيبات والربوشورات اخلاصة باالختبار.

- التقديم لالختبار:

اخلاص  اإللكرتوني  املوقع  خالل  من  لالختبار  التقديم  يتم 
 (http://www.arabictest.net) املعياري  العربية  باختبار 

املرتجم إىل ست عشرة لغة عاملية.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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مقدمة:

التقنية  الثورة  أحدثتها  اليت  اجلوهرية  للتحوالت  يكن  مل 
تواصله  ووسائل  اإلنسان  بني  العالقة  طبيعة  على  تأثرياتها 
بلغة  الوسائل  هذه  عالقة  على  كذلك  أثَّرت  إنها  بل  فقط؛ 
يف  وحاسٌم   ، عنصٌر جوهريٌّ اللغة  أن  اعتبار  على  التواصل، 
كل تواصل إنساني مهما تعدَّدت وسائطه، وأشكاله، وغاياته.

أنتجت الثورة التكنولوجية احلديثة وسائل عديدة للتواصل؛ 
مزايا  للمستخدم  وقدمت  متعددة،  أغراًضا  ورائها  من  ابتغت 
واالنتشار،  والتمكني  التفاعلية،  منها:  جديدة  اتصالية 
وسائل  يف  قبلها  ممكًنا  يكن  مل  مما  وغريها...  والتفتيت1، 
الطبع،  عوامل  فيها  تتحكم  كانت  اليت  التقليدية  االتصال 
التعديل،  يف  والصعوبة  واإلنتاجية،  والتكلفة،  والتوزيع، 
الوسائل  التفاعل االجتماعي، وغريها، مما أجرب  وحمدودية 
شبكة  فرضتها  اليت  املتغريات  مع  التكيُّف  على  التقليدية 
اجلماهريي  لالتصال  جديدة  معايري  خالل  من  اإلنرتنت. 
املركز من  اللغة يف  البيئة االتصالية احلديثة2. وألن  فرضتها 
هذه  أنتجتها  اليت  باملواقع  عالقتها  فإن  التواصلية،  العملية 

للطبع  احلرية  اإللكرتونية،  الصحافة   )2008( حممود  الدين،  علم   1

والنرش والتوزيع، القاهرة، ص 189
اإلعالم  بني  والتنافر  التوافق   )2012( اهلل  عبد  قينان  الغامدي،   2

التقليدي واإلعالم االلكرتوين، ورقة بحثية مقدمة إىل ندوة »اإلعالم 
 ، األمنية  للعلوم  العربية  نايف  األمري  جامعة  اإللكرتوين«،  واألمن 

الرياض ، ص 9 

الشبكات عالقة جدلية حمكومة بالتأثري والتأثر؛ خاصة وأنها 
واملشاعر،  واملعلومات،  األخبار،  لنقل  أسلوبّياً  وسيًطا  ُتعد 
سواء  التواصلية  العملية  أطراف  بني  وغريها  واألمنيات، 
أكانت تفاعلّية أم غري تفاعلية؛ وبذلك فإن شبكات التواصل 
ميلكها  اليت  اللغوية  اإلمكانات  على  تـَُعـوُِّل  االجتماعي 
يف  للتأثري  بل   - فحسب  املعلومة  لنقل  ليس   - املشاركون 

اجلمهور املستهدف.

اخلرب  إيصال  عملية  والراقي  السليم  اللغوي  األداء  ُر  وُيَيسِّ
واملعلومة ابتداًء، ثم هو وسيلة جوهرية يف حتقيق فهم اجلمهور 
واقع  وهذا  اإلعالمية،  الرسالة  خيدم  مبا  عواطفه  وحتريك 
ينسحب على كل املواقع ذات البعد التواصلي، وبالتالي فإن 
اللغة تؤثر يف مضمون الرسائل اإلعالمية نفسها، مبا ينعكس 
طبيعة  اإلجيابية حبسب  أو  السلبية،  الصورة  تشكيل  على 
املفاهيم والعبارات واألساليب املستخدمة، مع مراعاة طبيعة 

املضمون وحجمه أواًل، وطبيعة املستهدفني ثانًيا.

وإعالمي  إخباري  لنسق  اللغة ختضع  بأن  القول  عن  وغين 
، وتتأثر مبا تفرضه طبيعة الرسائل االتصالية،  وتواصلي معنيَّ

وحال اجلمهور، وهي بذلك بني أمرين:

1 - كون اللغة ُعرضة للمسخ والتشويه.  

2 - كونها جمااًل للتطور، والتجدد، واالرتقاء. 

شبكات  في  العربية  اللغة  واقع 
التواصل االجتماعي

د. ناصر بن نافع الرّباق العتييب
اإللكرتوني  والنشر  الصحافة  قسم  رئيس 
بكلية االعالم واالتصال يف جامعة االمام 

حممد بن سعود االسالمية، الرياض 

د. ناصر بن نافع الرّباق العتييب
اإللكرتوني  والنشر  الصحافة  قسم  رئيس 
بكلية االعالم واالتصال يف جامعة االمام 

حممد بن سعود االسالمية، الرياض 
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ولكون التغيُّـر طبيعة  األشياء، فإن املتأمل للعالقة القائمة بني 
وسائل التواصل احلديثة مع اختالفها، سيدرك حجم التغيري 
الذي أصاب اللغة املستخدمة يف تلك املواقع، حيث أدى هذا 

التغري – مع األسف – إىل احندار العربية املعاصرة.

من هذا املنطلق جاءت هذه الورقة لتتناول أهم تلك األسباب، 
وشبكات  اللغة  بني  اجلدلية  العالقة  قضايا  تناقش  كما 
التواصل االجتماعي وغريها من املواقع، مع وقفة خاصة على 
االنعكاسات اخلطرية املرتتبة على ترك اللغة العربية ُعرضة 
للتشويه واملسخ يف تلك املواقع، وذلك يف حماولة لإلسهام يف 
طرح بعض احللول املمكنة لإلبقاء على النسق اللغوي الفصيح 
السليم قائًما يف مواقع التواصل، وهذا ما ستقرتحه التوصيات 

اليت سُتختم بها هذه الورقة.

أهمية الورقية البحثية:

تنبع أهمية أي حبث من أهمية املوضوع والعناصر احمليطة به، 
ولكون موضوع هذه الورقة البحثية ميتد إىل عنصرين جوهريني 
من عناصر احلياة اليومية للناس، هما: اللغة ووسائل التواصل 
االجتماعي، يف حماولة لكشف طبيعة العالقة اليت جتمعهما، 
والتأثري املتبادل بينهما؛ فإن هلذا البحث أهمية قصوى تأتي 
من خطورة قضيته واتصاهلا املباشر حبياة الناس، وذلك لكون 

اللغة مقوًما أساسيًّا من مقومات اهلوية اإلنسانية. 

وكما أن لكل أمة جمموعة من املقومات، ومنها اللغة؛ حيث 
اللغة  تضحى  وبذا  اخلاصة،  هويتها  املقومات  تلك  ُتشكل 
أبرز جتسيد للهوية؛ ألنها اإلطار العام لكل الِبَنى والعناصر 
املشكِّلة للهوية، لذلك جتد األمم أحرص ما تكون على لغتها.

وهكذا، فإن أهمية الدراسة تتجسد يف هذه املظاهر احملددة 
وميكن  تواصله.  بوسائل  وعالقتها  ولغته،  اإلنسان  لعالقة 

اختزال األمر يف النقاط التالية:

1 - األهمية القصوى للغة يف حياة األفراد واجملتمعات جبميع 

أعراقها وطبقاتها، فهي وسيلة التواصل والتفاهم بينهم.

2 - عدم الفصل بني اللغة واهلوية واإلنسان، فحياة اجملتمعات 

أو موتها مرهون بهذه العالقة الطبيعية.

3 - الدور الريادي الذي تؤديه اللغة كأداة فاعلة للتواصل بني 

الناس عرب وسائط خمتلفة ومنها شبكات التواصل االجتماعي.

أهداف الورقة البحثية: 

أثبتت العديد من التقارير والدراسات اإلعالمية اليت تناولت 
إىل  االجتماعي  التواصل  ومواقع  العربية،  اللغة  بني  العالقة 
يشري  حيث  املواقع،  هذه  يف  استخدامها  يف  إشكالية  وجود 
“تقرير املعرفة العربي” إىل اخنفاض عدد املواقع املكتوبة باللغة 
العربية مقارنة بعدد املواقع املكتوبة باللغات األخرى، حيث 
العربية حنو 5.330 ماليني مقابل 18.440  املواقع  بلغ عدد 

مليون موقع إسرائيلي، و 27.400 مليون موقع فرنسي3. 

موقع  أجراها  اليت  اإلحصاءات  تكشف  أخرى  جهة  من 
بني  العربية  اللغة  انتشار  أن   (Internet World Stats(
مستخدمي اإلنرتنت وصل إىل 18.8 %، لتحتل املرتبة السابعة 
اإلجنليزية  بعد  العامل  يف  استعمااًل  لغات  عشر  أعلى  ضمن 
والصينية واإلسبانية واليابانية والربتغالية واألملانية، وجتيء 
قبل كل من: الفرنسية والروسية والكورية، ومن ثمَّ، فإن اللغة 
الناطقني  النسبة تبقى متدنية جّداً حبكم عدد  العربية بهذه 
بالعربية يف العامل مقارنة بكل اللغات4 . حيث تشري اإلحصاءات 
إلي تدّني استخدام اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية وشبكات 
التواصل االجتماعي، وهو ما ُيعد مؤشًرا خطرًيا نتيجة عدم 
ارتكاز هذه املواقع على العربية كلغة رمسية، وهو ما خّلف 
لغات وهلجات حتمل يف طياتها تدهوراً يف أهم مقومات اهلوية 
العربية، وبالتالي فإن هذه الورقة البحثية تسعى إىل ُمقاربة 
واقع استخدام اللغة العربية يف شبكات التواصل االجتماعي 
استخدامها،  يتم  اليت  واللهجات  األخرى،  باللغات  مقارنة 

وسائط  يف  العربنجليزية  اللغة   «  ،)2013( الطيب  رحيمة  عيساين،   3
اجلديد؛  اإلعالم  وسائط  يف  العربية  اللغة  هتجني  أو  اجلديد  اإلعالم 
الثاين  الدويل  املؤمتر  إىل  مقدم  بحث  أنموذجا«  وتطبيقاهتا  اإلنرتنت 

للغة العربية ، ديب ، ص 13 .
4 » املرجع السابق«، ص 13
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واقع اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي

وما إذا كان مستوى استخدامها على هذه الشبكات يتناسب 
مع تارخيها وعراقتها وعدد الناطقني بها، إضافة إىل مناقشة 
آليات االرتقاء بهذا االستخدام؛ كي يصل إىل املستوى الذي 

يتناسب مع لغة القرآن الكريم، وذلك من خالل: 

يف  العربية  اللغة  وتوظيف  استخدام  واقع  على  التعرف  ـ   1

شبكات التواصل االجتماعي.

التواصل  وشبكات  اللغة  بني  اجلدلية  العالقة  بيان  ـ   2

االجتماعي، واالنعكاسات املرتتبة على عدم االهتمام اجلدي 
باللغة العربية يف تلك املواقع وتأثري ذلك يف واقعها ومكانتها 

عند اجلمهور املستخدم.

توظيف  عن  الناجم  اخللل  مواطن  حتديد  أهمية  بيان  ـ   3

االجتماعي،  التواصل  شبكات  يف  العربية  اللغة  واستخدام 
وحماولة اإلسهام يف طرح احللول املمكنة للحفاظ على سالمة 

اللغة العربية يف شبكات التواصل االجتماعي.

واقع اللغة العربية عرب شبكات التواصل االجتماعي:

يتبني من استقراء الكثري من الّدراسات والبحوث اليت تناولت 
وتأمل  االجتماعي،  التواصل  مبواقع  العربية  اللغة  عالقة 
هذه  وحتليل  مناقشة  خالل  من  إليها  توصلت  اليت  النتائج 
مشكالت  تعاني  املواقع  هذه  يف  العربية  اللغة  أن  العالقة، 

رئيسة، ميكن اختصارها يف5:

1. املشكلة األوىل: تتعلق مبساحة انتشار اللغة العربية ونسبة 

استعماهلا على شبكة اإلنرتنت عمومًا، مقارنة باللغات العاملية 
األخرى.

واحلضور  التواجد  بأشكال  تتعلق  الثانية:  املشكلة   .2

ومظاهره، وطبيعة خدمة هذه املواقع للغة العربية.

العربية،  اللغة  استعمال  بطريقة  تتعلق  الثالثة:  املشكلة   .3

االجتماعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  قبل  من  وتداوهلا 
أو  والعاميات،  العربية  بني  التهجني  ظاهرة  ونشأة  العرب، 

5 املرجع السابق.

بني العربية واللغات األجنبية؛ ذلك أن حضور اللغة العربية 
التواصل االجتماعي يعد حضوراً ضعيًفا، مقارنة  يف شبكات 
اليت  التواصلية  واإلمكانات  وعراقتها،  اللغة،  هذه  بعمق 
تتيحها من جهة، وضخامة عدد متحدثيها يف العامل من جهة 
أخرى. حيث اتضح أن العربية خياراً غري مفضل يف عملية 

التواصل بني الناطقني بالعربية، ألسباب كثرية منها:  

أـ  وجود خلل معريف عام يف استعمال اللغة العربية الفصحى يف 
حياة الناس العامة، على الرغم من أنها اللغة الرمسية للدول 
العربية: ذلك أن العرب اليوم ال يتكلمون العربية الفصحى، 
ُجلِّ  يف  واملستخدمة  ألسنتهم،  على  الدارجة  هي  فالعامية 
حمادثاتهم وحواراتهم، وهي املتداولة فيما بينهم ويف نواديهم 
وحمافلهم، والعامية نفسها ليست واحدة، وإمنا هي عاميات 

متعددة.6

ب. إن أغلب املتواصلني واملتفاعلني يف هذه املواقع ال يفقهون 
إىل  األصل،فيميلون  يف  هي  كما  العربية  اللغة  أدبيات  أبسط 
استخدام لغة التداول اليومية، اليت هي جمموعة من اللهجات 
العربية  اللغة  عن  والبعيدة  تركيبية(  أنساق  ذات  )العامية 

الفصحى.

العربية،  غري  اللغوية  لكفاءتهم  املتواصلني  إظهار  حماولة 
ألغراض شخصية يستهدفونها من عملية التواصل.

تهجني لغة التواصل:

إن املتتبع لواقع اللغة العربية يف خمتلف املواقع والصفحات، 
الذي  الضرر  حجم  ليدرك  اجلهد  من  مزيد  إىل  حيتاج  ال 
والتخلي عن أسسها،  العربية ودرجة جتاهلها  باللغة  حلق 
نة  فلغة املتواصلني - ال سيما يف الشرق األوسط - لغة مهجَّ
متزج بني العربية واإلجنليزية أو الفرنسية، بغض النظر عن 
احلروف اليت تكتب بها، وهي يف الغالب حروف التينية. 
وهي  »العربيزي«،  بـــظاهرة  الباحثني  بعض  مسَّاها  وقد 

6 املرصي ، عباس. أبو احلسن ، عامد، )2014(، »االزدواجية يف اللغة 

العربية« ، جملة املجمع ، العدد 8، أكاديمية القاسمي ، حيفا ، فلسطني 
املحتلة  ص: 37.  
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ظاهرة صارت مألوفة يف عملية التواصل، حتى إنها ال تثري 
لألسف  املتواصلني  بني  تساؤل  أي  األحيان  من  الكثري  يف 

الشديد.

وُيرجع الباحثون انتشار هذه الظاهرة وهيمنتها على مضمون 
حمتوى شبكات التواصل االجتماعي إىل كثري من األسباب، 
منها ما هو متصل بتغري ثقافة املتواصلني - ال سيَّما الشباب 
طبيعي  أمر  اللغة  هذه  انتشار  أن  يرى  من  فهناك   - منهم 
انتقال ثقايف يف أوساط اجملتمع، فهو بالنسبة  يف كل عملية 
اجليل  عاشها  اليت  احلياة  مظاهر  على  التمرد  من  نوع  هلم 
السابق، سواء تعلق األمر باللغة أو غريها كاللباس والسلوكيات 
العمرية يف  الفئات  الفاصلة بني  اليومية؛ وهو ما عمَّق اهلوة 
يف  مبا  والرغبات،  الفكر  مستوى  على  العربية  اجملتمعات 
هذه  يتجاوز  إذن  فاألمر  العربية.  باللغة  التواصل  واقع  ذلك 
اإليديولوجية  البنية  بتغري  تتصل  أمور  إىل  التهوينية  الرؤية 
اليت  السابقة  الـِبنـَى  عن  متاماً  ختتلف  اليت  للمجتمعات 

حتكمت يف عالقات األجيال األخرى.7   

وهناك من يرى أن عاماًل آخر نفسيًّا يتحكم يف ما مسًّاه بلغة 
»األرابيش« اليت هي خليط من لغتني بهدف االختزال؛ ويتم 
لسرعتها  نظًرا  التفاعلي؛  التواصل  عملية  يف  إليها  اللجوء 
وآنيتها يف اهلواتف احملمولة حتديًدا، بسبب صغر الشاشة 
الواحدة،  الرسالة  يف  بها  يسمح  اليت  اإلشارات  وحمدودية 
إضافة إىل غياب أو صعوبة أو عدم دقة لوحة املفاتيح العربية 
الكتابة  الشباب  اعتياد  إىل  أدى  ما  وهو  احملمول.  على 
وبذلك  الالتينية؛  باألحرف  العربية  لغتهم  بكتابة  والتعبري 
هذا  وتقنية يف خلق  ونفسية  ثقافية  عوامل  وتتآزر   ، تتضافر 
الواقع التواصلي املبين على لغة هجينة ذات مظاهر إجنليزية 

ومضمون عربي.8 

يف  العريب  الشباب  )2014(.«لغة  الباحثني،  من  جمموعة   7

اهلجني  اللغة  حول  ومقاالت  بحوث  احلديثة:  التواصل  وسائل 
الدويل  العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  )العربيزي،الفرانكو( »- مركز 

خلدمة اللغة العربية، ص 31.  
8 خليل. روجينا، )2011(، »آرابيش« وابتكارات أخرى ماذا يتكلم 

أوالدنا؟، جملة اجليش،العدد 311 - أيار 2011 .

وال يعد ظهور شبكة اإلنرتنت وحتكمها يف العالقات التواصلية 
بني الناس سبًبا مباشًراً يف حتول األنساق اللغوية التواصلية، 
وإمنا األسباب العميقة تتعلق مبدى تواصل األجيال فيما بينها 
داخل اجملتمع الواحد، واعتمادها على اللغة العربية يف مجيع 
املصطلحات  هيمنة  أن  فامللحوظ  اليومية.  التواصلية  شؤونها 
حتى  والتجمعات  واألسواق،  العمل،  أماكن  يف  األجنبية 
اللغة اإلجنليزية  الدراسة، وهيمنة  العائلية واألسرية وأماكن 
الوسائط السمعية والبصرية »حتديداً« من خالل األفالم  على 
واملسلسالت والربامج الوثائقية والرتفيهية وغريها، إضافة إىل 
ضعف التعليم يف هذه اجملتمعات جبميع مستوياته، كل ذلك 
كان له دور أساسي يف سهولة اخرتاق اللغات األجنبية للعربية 

يف شبكات التواصل.

قابلة  جديدة  وسائط  ظهور  مع  وتتعمق  إذن،  األمور  تتعقد 
للتغري أو االختفاء يف أية حلظة، ويف ظل وجود أسباب تتصل 
يف  متجذرة  وحضارية  ونفسية  ثقافية  بعوامل  مباشًرا  اتصااًل 
بنية العقل العربي، منها ما ُيذكي االنبهار باآلخر/ األجنيب 
كل شيء،  يف  لالقتداء  املثالي  النموذج  باعتباره  العربي  غري 
ومنه اللغة. وهو أمر مشرتك بني عامة الناس وخاصتهم من 
املثقفني ورجال الفكر، ومنها ما يتعلق باالستخفاف املتواصل 
املستوى  على  ذلك  أكان  أهلها سواء  قبل  من  العربية  باللغة 
الشعيب أو الرمسي، وهذا واضح من خالل عدم اعتمادها كلغة 
تداول رمسي بني أفراد اجملتمع، )حيث توجد لغة رمسية 
كل  ختص  حملية  وهلجة  واهليئات،  واملؤسسات  باملصاحل 
دولة تتحدث بها يف منتدياتها وشوارعها وبيوتها(، مما يعين 
غيابها، أو ضعفها يف املؤسسات التعليمية بكل ختصصاتها، 
خطًرا   ميثل  وهذا  الفرنسية  أو  اإلجنليزية  باللغة  وتعويضها 
هي  األوىل  رسالتها  تكون  أن  األمة  على  حيث جيب  بالغاً 
احملافظة على اللغة العربية، وتوعية الشباب بهذا اخلطر، 

وحثهم على االعتزاز بالعربية واستخدامها يومّياً.9

9 القرين ، جفالء سعيد ، )2014(، »أثر وسائل التواصل االجتامعية 

واللغوية،  األدبية  األلوكة  شبكة  لغتنا«،  عىل  الذكية  واهلواتف 
http://www.alukah.net/literature_ عىل:  اإلنرتنت  عرب  متاح 

. /language/0/75947

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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العامية ولغة التواصل:

جتدر اإلشارة إىل أن ظاهرة تهجني اللغة العربية باإلجنليزية، 
أو غريها ليست الظاهرة الوحيدة يف عملية االتصال والتواصل، 
وهي  واستفحااًل،  خطورة  تقل  ال  أخرى  ظاهرة  هناك  وإمنا 

اعتماد العامية وخمتلف اللهجات يف هذه العملية.

وقد مرت اللغة العربية بكثري من املنعطفات احلامسة اليت أثرت 
يف بنيتها ومصطلحاتها وأنساقها، وكانت جتاهد ، وحتاول 
دائًما الوقوف يف وجه هذه التحوالت، وذلك باحملافظة على 
تفاعلت مع غريها  لو  الفصيح، حتى  ونظامها  العام  هيكلها 
أو  تعليم  أو  بتجارة  أكان  سواء  هلا،  اجملاورة  اللغات  من 
الذي خضعت  االستعمار  أن  إال  املثاقفة.  عوامل  من  غريهما 
وثقافات  ومن جنسيات  زمنية طويلة،  ملدة  العربية  األمة  له 
ككل،  اللغة  منظومة  على  سلبية  بآثار  انعكس  قد  خمتلفة 
اهلوية  طمس  إىل  فيها  سعى  اليت  االستعمار  حقبة  فخالل 
العربية من خالل إضعاف اللغة، أو بعد أن حتصلت الدول 
من  االستعمار  تبعات  استمرت  إذ  استقالهلا؛  على  العربية 
خالل ما زرع من قيم وجدت يف نفسية العربي القبول يف كثري 
من األحيان، فصار يتمثلها، ويدافع عنها. ومن ذلك الدُّعاُة 
من العرب، الذين دعوا وسعوا جادين لإلبقاء على كثري من 
كما  املستعمر،  لغات  اعتماد  بينها  ومن  االستعمارية،  القيم 
يف  للتواصل  لغة  العامية  باعتماد  تنادي  أخرى  فئة  ظهرت 
املؤسسات واملنابر الرمسية، ووسائل االتصال. وبالفعل وجدت 
كثري  صار  حتى  الكثريين،  لدى  كبرياً  صدى  الظاهرة  تلك 
من اجلمهور يستمعون للمذياع أو يشاهدون التلفاز أو يقرؤون 
قد  اآلفة  هذه  إن  بل  بالعامية،  مكتوبة  واجملالت  الصحف 
تسربت للمؤسسات التعليمية اليت صارت خُمْرَتَقة باللهجات. 
ال  فإنه  لذا  الكل؛  من  ومسمع  مرآى  على  صار  األمر  وألن 
غرابة أن ختضع اللغة العربية يف شبكات التواصل االجتماعي 

للمنطق نفسه.

بني  التواصل  عملية  يف  اللهجات  اعتماد  مشكلة  ومتثل 
املتواصلني على املواقع خطراً كبرياً على اللغة العربية ؛ فبات 
أمام  وإمنا  هلجة،  أو  دارجة  لغة  أمام  ليس  العربي  الوطن 

هلجات متعددة حتى داخل اجملتمع الواحد، وهو ما يزيد 
من متزق ُعَرى االرتباط بني أبناء اجملتمع الواحد على كثري 

من األصعدة، من بينها اللغة. 

أسباب الوضع الراهن للغة العربية:

متر اللغة العربية يف العامل العربي واإلسالمي مبأزق حقيقي له 
أسبابه ومن األهمية مبكان الوعي بهذا األمر، مما جيعل الفرد 
مسئواًل جتاه لغته األم10. بل إن احلال الراهن للغة ناتج عن 

أسباب عديدٍة، منها:
أسباب تعليمية وتتمثل يف: 

1 - ضعف مستوى املعلم الذي ينعكس على عملية التعليم يف 

الوطن العربي:

مــتـصل  ضـعف  وهـو  كافة،  التعـليمـية  املراحل  يف   - أ 
املتخّرج  املعلم  مستـوى  على  يـنعكس  حيث  احلـلــقـات؛ 
الذي يبدأ مزاولة املهنـة بقدرات هشة إذ هـو مل يتلق تـكويـنـًا 

تـربويـًا قـويـًا يف علـوم اللغـة العـربية.11

زاد  الغربية: حيث  واملناهج  األجنبية  املدارس  ب - سيادة 
عدد املدارس األجنبية يف العامل العربي زيادة مضطردة خالل 
من  الدراسات  من  العديد  حذرت  فيما  األخرية،  السنوات 
خماطر سيطرة املناهج األجنبية على نظم التدريس وتأثري ذلك 
التعليم األوىل. 12كما أن  العربية خاصة يف مراحل  اللغة  على 
اللغة  مستوى  على  الواضح  أثره  املزدوج  والتأهيل  للتدريس 

العربية ومتثلها يف حياتنا اخلاصة والعامة.

10 عبد القادر ، نرص الدين. صالح ، مريم، )2013(، إشكاليات اللغة 

من  عينة  تطبيقية عىل  دراسة  االجتامعي:  التواصل  مواقع  العربية يف 
 ،»2013 – فرباير   2012 مستخدمي الفيس بوك يف الفرتة من »فرباير 

بحث مقدم للمؤمتر الدويل  الثاين للغة العربية  ، ديب ، ص 18.
العربية«،  اللغة  »حارض   ،)2015( عثامن،  العزيز  عبد   ، التوجيري   11

املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة« اإليسسكو«، الرباط ، 
ص 44.

األجنبية  باللغة  التعليم  »أثر   ،)2015( أمحد،  إبراهيم   ، احلارثي   12

عىل التعليم باللغة العربية، نموذًجا« ،منتدى جممع اللغة العربية عىل 
http://www.m-a-arabia. :الشبكة العاملية ،متاح عرب اإلنرتنت عىل

com/vb/showthread.php?t=15417

واقع اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي
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شبكات  عرب  املتواصلني  لدى  اللغوية  املهارات  ضعف  ج- 
التواصل االجتماعي، مما يدفعهم إىل التواصل والتفاعل بأي 
اللغة  فإن  وبالتالي  ميسورة.  طريقة  وبأي  لغوي ممكن  شكل 
العربية ليست األداة األساسية يف هذه العملية، ومن الطبيعي 
جدًّا أن ينساقوا خلف »العامية« اليت يتحدثون بها، ويعتادون 

عليها.

يف  الناس  بني  الفصحى  العربية  اللغة  تداول  غياب   - د 
يف  كبرية  بعزلة  املتعلمون  يشعر  وبذلك  اليومية،  تعامالتهم 
اجملتمع الذي ال يوظف ما تعلموه يف قاعات الدرس عن اللغة 
وقيمها وأساليبها وقواعدها ولو يف احلدود الدنيا، فليس هناك 
من  كثري  ويف  اليومية،  احلياة  واقع  يف  تعلموه  ملا  أي صدى 
وسائل اإلعالم13، وهو ما جيعلهم غري متحمسني الستعماهلا 

يف تواصلهم عرب مواقع التواصل االجتماعي.

2 - أسباب حضارية تارخيية أبرزها: 

ومنها  قيمه،  العربي وكثري من  اإلنسان  ُبْعُد اهلوَّة بني  أ - 
اللغة العربية الفصحى، وهو ما يؤدي يف بعض األحيان إىل 
فقدان اإلنسان العربي - حتى املتعلم- ثقته يف لغته، وإضعاف 
إىل  فيتوجه  بفاعليتها،  وإميانه  اللغة،  هذه  شعوره جبدوى 
اللغة البديلة اليت تعلمها باملوازاة مع اللغة العربية ليتواصل 

بها، ويعرب بها عن كل رغباته14.

ب - ترسيخ االستعمار للنظرة  الدونية للغة العربية يف إطار 
يزال  وال  األمة،  مقومات  أبرز  على  للقضاء  الكبري  مشروعه 
أن أشكال االستعمار  اليوم، خصوصاً  أثر ذلك مستمًراً حتى 
فاهليمنة  مباشرة؛  أشكال  ذات  تعد  ومل  وتنوعت  تطورت 

املختلفة،  االتصال  وسائل  »لغة   ،)2013( بيومي  شادية  حامد،   13

بحث يف علم اللغة العام«، قسم اللغة العربية. كلية اللغات – جامعة 
املدينة العاملية. شاه علم - ماليزيا ، ص 2. 

العنايت ،وليد )2013( ،الشباب واللغة...دراسة لسانية اجتامعية،   14

املعنية  واملؤسسات  للجامعات  التنسيقي  امللتقى  إىل«  مقدم  بحث 
باللغة العربية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج، مركز امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية، ص175 

الثقافية للدول يف الوقت احلاضر هي استعماراً جديداً ال يقل 
عن االستعمار العسكري يف املاضي.15 

3 - أسباب نفسية أبرزها: 

أ - اعتياد الناشئة على عملية التواصل باللهجة يف سنٍّ مبكرة 
وهو  الفصحى،  العربية  اللغة  أساسيات  يتلقوا  أن  قبل  جدًّا 
وبذلك  باللهجات  التواصل  على  راسًخا  تعودهم  جيعل  ما 

يصعب؛ بل يستحيل إرجاعهم عنه بسهولة.

ب - توجه الشباب إىل اللغة األجنبية أو اللهجة العامية، 
التمرد  من  نوًعا  يعدُّ  الفصحى:  العربية  اللغة  عن  وعزوفهم 
على القيم االجتماعية اليت يرونها غري مسايرة لقيم احلداثة، 
وبذلك )يقعون ضحية لعدم االتزان النفسي( يف مواجهة النُُّظم 

االجتماعية اليت ال تتماشى مع طموحاتهم. 

ة عند الشباب إلدراك االستقالل، والسعي إىل  ج- احلاجة املُلحَّ
تشكيل شخصيته املتفردة بعيداً عن رقابة األسرة واجملتمع، 
فيجد يف شبكات التواصل االجتماعي الفضاء الرحب ملمارسة 
أحد  حياسبه  ال  بلهجة  التعبري  خالل  من  االستقاللية  هذه 
على ما حتويه من أخطاء ونواقص ، ورمبا ال تفهمها األسرة 

يف بعض األحيان.

دـ  االعتقاد اخلاطئ لدى الشباب بأن استخدامهم للغة أخرى 
غري العربية ال يفهمها إالَّ أقرانهم فقط أثناء حديثهم هو دليل 

على التحضر.

4 - أسباب اتصالية منها: 

التواصل  لوسائل  الطبيعة احلديثة  من  اإلفادة  الرغبة يف  ـ  أ 
الشبكات االجتماعية  أكرب كم من مستخدمي  باالنفتاح على 
وعلى  التواصل  ووسائل  وآليات  مقتضيات  عن  النظر  بغض 

رأسها إتقان لغة التواصل.

15 بوعيل، فؤاد )2013(، »اللغة العربية يف خطاب اهلوية« ،متاح عىل 

.http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=548:
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للغة  األمثل  االستخدام  متطلبات  بتحقيق  العناية  عدم  ـ  ب 
سّبب السرعة اليت يتسم بها التواصل عرب الوسائل االجتماعية 

لقضاء حاجات أو أغراض آِنيَّة. 

ج ـ تسهم قدرة املتواصلني على التخفي بأمساء وهمية - تبعاً 
القائمني  ظهور شخصية  عدم  من  التواصل  وسائل  تتيحه  ملا 
باالتصال- يف عدم عنايتهم بآليات التعبري عن أفكارهم على 
هوية  ظهور  على  تقوم  اليت  التقليدية  الوسائل  من  العكس 
املتواصلني األمر الذي يدعو إىل العناية بأعلى مستويات التمكن 

االتصالي ومن ذلك إتقان اللغة اليت يتم بها االتصال.

5 - أسباب تقنية، وتتمثل يف: 

أ ـ ال توفر األجهزة اإللكرتونية إمكانات كافية لتوظيف اللغة 
العربية.

ب ـ عدم قدرة هذه األجهزة على التخزين، وعدم استيعابها 
االختصار  إىل  التوجه  جيعل  احملموالت  من  الكايف  للقدر 

والدمج اللغوي أمًرا حتمّياً.

املساحة  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  الكثري  توفر  ال  ـ  ج 
الكافية إلنشاء نسق لغوي عربي فصيح يستوعب كل املعاني 
من  عدًدا حمدًدا  تفرض  املواقع  هذه  إن  أي  إيصاهلا،  املراد 
والبرت،  االختزال  إىل  يدفع  ما  وهو  واحلروف،  الكلمات 
يف  لالقتصاد  الدالالت  أكثر  حتمل  دارجة  كلمات  وتوظيف 

عملية التواصل.

دـ  غياب تنسيق احلروف العربية أو ضعفه على لوحة املفاتيح، 
مما يضطر املتواصلني إىل توظيف حروف التينية يعربون بها 
عن حاجاتهم ضمن نسق دارج خاصة فيمن يعيشون يف بعض 
البلدان غري العربية، حيث يقل دعم األجهزة املستخدمة يف 

تلك البلدان للغة العربية.

ح - عدم توفر برامج للتصحيح اللغوي عرب شبكات التواصل 
االجتماعي بالقدر الكايف، وهو ما جيعل االنتباه إىل األخطاء 
األمر  إن  حتى  اللهجات،  انتشار  يف  يسهم  مما  وارد،  غري 

يكتب  أنه  منه  ظنـّاً  املستخدمني،  بعض  عند  ملتبًسا  يصري 
بلغة فصحى16.

وميكن إضافة بعض األسباب األخرى اليت ال تقل أهمية يف 
اللهجة  انعكاسها املباشر على ميول املتواصلني إىل استخدام 
عملية  يف  تدقيق  دون  اللغة  أشكال  من  أي شكل  أو  العامية 
وأغلبها  الفصحى.  العربية  اللغة  عن  مريح  كبديل  التواصل 
مرتبط بدوافع شخصية، حيث إن الكثريين يرون أن التواصل 
يف هذه املواقع ليس بالضرورة أن يكون بالعربية الفصحى ما دام 
تواصاًل غري موثَّق وغري معتمد، وال يستطيع أحد االطالع عليه 
الطرف اآلخر  الرسالة، أي  إال من تصله  واكتشاف أخطائه 
فهذه  املأل.  على  أحدهما  ينشرها  مل  ما  التواصل،  عملية  يف 
بانتهاء  فاعليتها  تنتهي  ما  سرعان  وحلظية  آنية،  الرسائل 
كالرسائل  فيها  والتدقيق  مراجعتها،  تتم  ال  ولذا  وظيفتها، 

الورقية17. 

ولقد كان من نتائج هذه األسباب اآلتي:

1 - ظهور هلجات متعددة بديلًة عن اللغة العربية الفصحى، 

يصعب حتديد منطقها، أو فهم مظاهرها، ال سيما يف ظل تعدد 
اللهجات احمللية داخل الوطن الواحد كما متت اإلشارة إىل 

ذلك سابقا18ً.

2 - استبدال احلروف العربية حبروف ورموز وأرقام حتمل 

داللتها دون معرفة مسوغات هذه اإلبداالت، ومن ذلك مثاًل 
: اهلمزة = 2، ح= 7، خ= 5، ص = 9، ط = 6، ع = 3، 

ق = 8، ش = 4 .

16 شتيوي، عبد امللك )2016(، أثر مواقع التواصل االجتامعي السلبي 

واإلجيايب عىل اللغة العربية، بحث مقدم إىل مؤمتر ضوابط استخدام 
اإلسالمية  اجلامعة  يف  اإلسالم،  يف  االجتامعي  التواصل  شبكات 
 ،2016/11/23 إىل   2016//11/22 من  الفرتة  خالل  املنورة،  باملدينة 

ص 62.
17 العبد الفتاح، فاطمة )2013(، »أثر اللهجات العامية ولغة اجلوال 

عىل الفصحى« ، بحث منشور يف كتاب املؤمتر الثاين للمجلس الدويل 
للغة العربية  ، ديب ، ص 8. 

18 شتيوي، عبدامللك، )2016( مرجع سابق، ص 63.
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3 - االستعداد النفسي لدى املتواصلني للتعرف على »العامية 

وحماولة  معهم،  يتواصلون  ممن  غريهم«  يستخدمها  اليت 
العربية  اللغة  التواصل معهم من خالهلا بعيدا عن استخدام 

الفصحى.

4 - ظهور تعبريات ومصطلحات هجينة بني العربية وغريها 

من اللغات األخرى مما قد يؤدي إىل تسرب هذه التعبريات 
اللغة  ختليص  ويصعب  العربية،  اللغة  إىل  واملصطلحات 

مستقباًل من هذه التعبريات واملصطلحات الدخيلة .

5 - سيادة الضعف اإلمالئي واستمرائه من قبل عدد كبري من 

احتمالية  إىل  يؤدي  قد  االجتماعية مما  الشبكات  مستخدمي 
حتريف طريقة كتابة عدد من الكلمات العربية.

التوصيات واخلالصة:

انتهت هذه الورقة البحثية بعد مناقشة املوضوع وحتليله إىل 
بعض اخلالصات املركَّزة اليت تعرب عن واقع استخدام اللغة 

العربية يف وسائل التواصل االجتماعي من أهمها: 

1 - تؤدي اللغة عماًل حمورّياً يف عملية التواصل عرب مواقع 

التواصل االجتماعي، وال ميكن االستغناء عنها، أو استبدال 
الثابت يف ظل تغري أشكال  غريها بها. فهي الشيء الوحيد 

التواصل ومظاهره وأهدافه.

2 - ال تزال العربية الفصحى حاضرة يف عملية التواصل إال 

أن حضورها ليس على املستوى املأمول، وال بالشكل الالئق 
وال بالصورة املَُْطْمِئَنة.

3 - تعد مواقع التواصل االجتماعي من أهم أسباب )التثاقف( 

حتى على مستوى اللغة، إال أن هذا )التثاقف( يسري يف اجتاه 
واحد لألسف الشديد، وهو اخرتاق اللغة العربية باللهجات 
العامية واللغات األجنبية، مما يؤدي إىل استبدال جزء كبري من 
هذه اللهجات العامية واللغات بالعربية وبطريقة مشوهة أيًضا. 

التواصل  للغة  املؤسساتية  أو  الذاتية  املراجعة  غياب   -  4

تتوىل  األوان ألن  الرقمية، وقد آن  الشبكات  االجتماعي عرب 

اجلهات املعنية االهتمام بهذا األمر بقصد مساعدة املتواصلني 
العرب على العناية باجلانب اللغوي السليم. 

انطالقاً مما توصلت إليه هذه الورقة من أن واقع اللغة العربية 
يف شبكات التواصل االجتماعي حيتاج إىل تأمل كبري ومراجعة 
جادة، ألنه واقٌع مؤسٌف جدًّا، ُيْنذر خبطر حقيقي على مسار 
اللغة، وعلى هوية األمة. فإن هذه الورقة تشدد على ضرورة 
يف  الفصحى  العربية  للغة  الصحيحة  باالستخدامات  العناية 
وحتى  االجتماعي،  التواصل  وتطبيقات  ومواقع  شبكات 
مناحي احلياة كافة،  اللغة يف  يتحقق ذلك ويسود استخدام 

توصي الورقة مبا يلي:

1 - السعي اجلاد إىل إعادة ثقة اإلنسان العربي يف مقوماته 

التغريب  ثقافة  نبذ  إىل  والسعي  اللغة.  ومنها  األساسية، 
بكل  والدفع  األمة،  حضارة  مقومات  إهمال  إىل  الداعية 
التأثري  على  يقوم  بنَّاء  ثقافيًّا  تفاعاًل  حتدث  اليت  اجلهود 

والتأثر اإلجيابيني.

2 - ضرورة االهتمام باللغة العربية من قبل الدوائر واملؤسسات 

الرمسية، وجتاوز »اخلطابات املسكوكة«، وذلك بوضع خطة 
ويف  اهتمامها.  ُصْلِب  يف  العربية  اللغة  جتعل  اسرتشادية 
املؤسسات  من  بدءاً  تنفيذها  على  والسهر  عنايتها  من  القلب 
التعليمية، مروراً باملخاطبات واملراسالت احلكومية، ووصواًل 
هة للناس عرب اإلعالنات وغريها. فاملنطق  إىل اخلطابات املوجَّ
منطق  هو  األمور،  هذه  كل  حيكم  أن  ينبغي  الذي  الوحيد 
اللغة العربية حتى يشعر الناس بأهميتها، ويسعون إىل تهيئة 

أسباب النهوض بها.
التواصل  التوسع يف إنشاء حسابات يف شبكات  3 - ضرورة 

االجتماعي ُتعنى باللغة العربية كالتعريف بها، وتعليم أصوهلا 
وقواعدها وأساليبها، وتقوم بتعريب بعض ما ميكن أن يكون 
نافًعا إلثراء اللغة؛ لكن بطريقة علمية جتعل النسق العربي هو 
ه. مع العمل على إبرز حيوية اللغة وضرورتها ملا تتوفَّر  املوجِّ

عليه من قيم حضارية وعلمية. 

4 - من املهم أن تعنى مؤسسات التعليم األكادميي لإلعالم« 

كليات وأقسام اإلعالم« بلغة التواصل عرب وسائل وتطبيقات 
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التواصل االجتماعي مع ضرورة تضافر جهود الباحثني لإلسهام 
البحثي والعلمي يف هذا اجملال. 

اجملتمع  ومؤسسات  األهلية  اجلمعيات  مبادرة  ضرورة   -  5

لغة  تطوير  يف  اإلسهام  إىل  اإلعالمي  بالشأن  املعنية  املدني 
تطبيقات ووسائل التواصل االجتماعي بالدراسات واألحباث 

والربامج التدريبية واملدونات اللغوية.
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العربية يف مواقع التواصل االجتماعي: دراسة تطبيقية على عينة من 
مستخدمي الفيس بوك يف الفرتة من« فرباير 2012 – فرباير 2013«، 

حبث مقدم للمؤمتر الدولي الثاني للغة العربية، دبي، ص 18.

التوجيري، عبد العزيز عثمان، )2015(، »حاضر اللغة العربية«، 
املنظمة ا إل سالمية للرتبية والعلوم و الثقافة« اإليسسكو«، الرباط، 

ص 44.

باللغة األجنبية  التعليم  »أثر  إبراهيم أمحد، )2015(،  احلارثي، 
على التعليم باللغة العربية، منوذًجا«، منتدى جممع اللغة العربية 
http://www.m- :على الشبكة العاملية، متاح عرب اإلنرتنت على

a-arabia.com/vb/showthread.php?t=15417

املختلفة،  االتصال  وسائل  »لغة   ،)2013( بيومي  شادية  حامد، 
 – اللغات  كلية  العربية.  اللغة  قسم  العام«،  اللغة  علم  يف  حبث 

جامعة املدينة العاملية. شاه علم - ماليزيا، ص 2. 

العناتي، وليد )2013(، الشباب واللغة...دراسة لسانية اجتماعية، 
املعنية  واملؤسسات  للجامعات  التنسيقي  امللتقى  إىل«  مقدم  حبث 
التعاون لدول اخلليج، مركز امللك  العربية يف دول جملس  باللغة 

عبد اهلل بن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية، ص 175. 

اهلوية«،  خطااب  يف  العربية  »اللغة   ،)2013( فؤاد  بوعلي، 
http://www.arabiclanguageic.org/view_page. على:  متاح 

.php?id=548

االجتماعي  التواصل  مواقع  أثر   ،)2016( امللك  عبد  شتيوي، 
السليب واإلجيابي على اللغة العربية، حبث مقدم إىل مؤمتر ضوابط 
اجلامعة  يف  اإلسالم،  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
إىل   2016//11/22 من  الفرتة  خالل  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية 

2016/11/23، ص 62.

العبد الفتاح، فاطمة )2013(، »أثر اللهجات العامية ولغة اجلوال 
للمجلس  الثاني  املؤمتر  كتاب  يف  منشور  الفصحى«، حبث  على 

الدولي للغة العربية، دبي، ص 8. 

واقع اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي
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متهيد:

عن  قوم  كل  بها  يعرب  ألفاظ  بأنها«  اللغة  جين  ابن  عرَّف 
أغراضهم«1 كما عرفها ابن خلدون فقال: اللغة يف املتعارف هي 
عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن 

القصد إلفادة الكالم...«.2

اإلنساني  التفكري  عن  للتعبري  منتظمة  صوتية  وسيلة  فاللغة 
َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَياِتِه  َوِمْن   { تعاىل  قال  البشري،  والتواصل 
َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَلَْواِنُكْم ِإنَّ يِف ذلك آَلَياٍت للعاملنَي{ 

الروم 22.

َوُأنَثى  َذَكٍر  مِّن  َخلَْقَناُكم  ِإنَّا  النَّاُس  َأيَُّها  َيا   { تعاىل  وقال 
َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم 

ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي { احلجرات 13.

وال شك أن كلمة)شعوبا( وقبائل التقتصر على القبائل العربية 
دون غريها والشعوب كذلك ال تقتصر على العرب دون غريهم، 
الناس  من  كبري  عدد  على  وتطلق  شعب،  فالشعوب: مجع 
العربية،  وغري  العربية  منها  والقبائل  واحد،  ألصل  ينتمي 

1 ابن جني أبو الفتح. اخلصائص. حتقيق حممد عيل النجار.دار الكتب 

املرصية القاهرة م.مرص 2006 م
الدين عبد الرمحن بن حممد)732-808هـ(. مقدمة  ابن خلدون ويل   2

1425 هـ  ابن خلدون. دمشق.حتقيق.عبد اهلل حممد درويش ط أوىل 
2004م.مكتبة اهلداية. 361/1

ال شك أن هذا التعارف أيا كان غرضه أو معناه فمن املؤكد 
وتلك  الشعوب  هذه  بني  التعارف  هذا  لغة حتكم  هناك  أن 

القبائل.

واللسان،  والكلمة  اللغة  قيمة  ببيان  الكريم  القرآن  حفظ  وقد 
»فلو ال اللسان ما كان اإلنسان«. 

 ¿ الُْقْرآَن  َعلََّم   ¿ لرَّمْحَُن   { فقال  اإلنسان  على  اهلل  َمنَّ  وقد 
َخَلَق اإْلِْنَساَن ¿ َعلََّمُه الَْبَياَن الرمحن 1 - 4، وقال له أيضا 
} َأمَلْ جَنَْعل لُه َعْيَننْيِ ¿َوِلَسانًا َوَشَفَتنْيِ { البلد 8 - 9 وقال 

حمذرا اإلنسان من عاقبة اإلساءة يف استخدام ما ال يليق بهذا 
 18 َعِتيٌد{ ق  َرِقيٌب  َلَدْيِه  ِإالَّ  َقْوٍل  َيلِْفُظ ِمن  اللسان فقال }ما 
وحينما منَّ على نبيه قال له } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق { 

ومن ثم كانت القراءة بلسان عربي مبني. 

وملا ميز سيدنا موسى ميزه بالتكليم }َوَكلََّم اهللَُّ ُموَسى َتْكِليًما{ 
النساء 164.

بأصغرْيه  املرُء  إمّنا  وسلم:«  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  وقال 
قلِبه ولساِنه«.

وقال زهري: »َو َكاِئٍن َتَرى ِمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعِجٍب... ِزَياَدُتُه أَْو 
َنْقُصُه يِف الَتَكلُّم ِلَساُن الَْفَتى ِنْصٌف َونِِْصٌف ُفَؤاُدُه... َفلَْم َيْبَق ِإالَّ 

ُصوَرُة اللَّْحِم َوالدَِّم«.
ومما رواه البيهقي يف ُشَعِب اإلميان قوله: »كان احلسن يقول: 
لساُن العاقِل مْن وراِء قلِبِه، فإذا عرَض له قوٌل نظَر؛ فإْن كاَن 

الّلغة العربية والتقنيات الحديثة 
د. ليلى السبعان

أستاذ اللغويات والدرسات العليا 
جبامعة الكويت، الكويت 

د. ليلى السبعان
أستاذ اللغويات والدرسات العليا 

جبامعة الكويت، الكويت
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له قاَل، و إْن كاَن عليِه أمسَك؛ ولساُن األمحِق أماَم قلِبِه، فإذا 
عرَض له القوُل قاَل عليِه أو له«.

بالفصاحة  ميزه  و  اللسان،  لغة  وهبه  بأن  اهلل  فضل  لقد 
والبيان، ورفع شأن اللغة العربية عن سائر اللغات بأن أنزل 
َتْعِقُلوَن{  القرآن بلسانها، فقال }ِإنَّا أَنَزلَْناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم 

يوسف 2.

فلماذا ؟

الشك أن الذي خالف بني اللغات هو اهلل، ولكنه اختار اللغة 
العربية لينزل بها هذا الكتاب الكريم، واللغات اإلنسانية متر 
مبراحل عمرية خمتلفة، من لغة غري مفهومة يف املهد، ثم لغة 
مرت  نعم  فالشيخوخة،  فالكهولة  فالشباب  والفتوة  الطفولة 
وزالت3،  اندثرت  ما  منها  مبراحل خمتلفة،  اللغات  مجيع 
ومنها من مل يبق إال أثر ِعني، ولكن القرآن الكريم نزل باللغة 
ونقوش  رشدها،  وبلغت  ونضجت  استوت  أن  بعد  العربية 
العربية القدمية اليت اكتشفت تدل على أن اللغة العربية يف 
رمسها وصوتها مرت مبراحل أوىل مل تكن قد نضجت بعد، 
أما وقد استوت، وأصبحت اللغة بشعرها ونثرها فخر العرب 
وديوانها نزل بها القرآن حتديا للعرب فيما نبغوا فيها، وشرفا 

هلذه اللغة أن ينزل بها القرآن الكريم كالم اهلل.

وال تعرف لغة على مدار التاريخ حفظت بصوتها ورمسها كما 
بدأت مثلما حدث هلذه اللغة، الرتباطها بنص حمفوظ.

أما تنمية اللغة العربية وتطوريها فيحتاج هذا التعبري إىل روية 
وما  تطوير؟  إىل  العربية حتتاج  اللغة  فهل  عميقني،  وتفكري 
املقصود بالتطوير؟ وخباصة إذا كان مفهوم التطوير يعين نوعا 

من االرتقاء من األدني إىل األعلى.

ضرورة  من  مقصودا جمازيا،  التعبري  هذا  من  املقصود  إن  أم 
مواكبة اللغة العربية للغة العصر ومعطياته احلديثة وتقنياته، 
واالجتاه  الغريبة  الوحشية  اللغات  عن  البعد  املقصود  إن  أم 
حنو لغة تعادلية بسيطة، وهي اللغة العربية الفصحى اليت 

العروبة،  دار  مكتبة  السبعان.  خلف  ليىل  د.  اللغة.  علم  يف  مقدمة   3

2004 م ص 23. 

تستخدمها الصحف اليومية، وأجهزة اإلعالم 4، إذا كان هذا 
هو املقصود فأنا أؤيده قلبا وقالبا، فكثري من الناس يريدون أن 
يثبتوا قوة بيانهم، وعلو فصاحتهم، فيزيدون بيانهم غموضا، 
فينتفي أهم غرض من أغراض اللغة وهو التواصل مع اآلخر 

بالتعبري عما تريد.

اللغة  تلك  املنابر،  على  وخباصة  اخلطابة  لغة  هنا  وأذكر 
التعادلية اجلميلة على مستوى الوطن العربي، و اليت يفهمها 

الناس مجيعا.

العربية  وأثرها يف  التقنيات احلديثة  فتتناول  تلك  ورقتنا  أما 
بداية  البحث  ويعرض  منها،  العربية  استفادت  وكيف 
واملوسوعية(،  الدقيق  التخصص  بني  )التقنيات  موضوع 
وقد  العربية(  باللغة  الشمولية  لتلك  الدعوة  وتتناول)عالقة 
ثم  التقنيات(  من  العربية  اللغة  إفادة  أيضا)جوانب  تناولت 
تناول البحث اجلوانب اليت أفادت فيها العربية من التقنيات 
النظري:  اجلانب  أوهلما:  جانبني:  يف  وذلك  احلديثة، 
وقد عرض  التطبيقي)التعليمي(،  وثانيهما:اجلانب  البحثي، 
البحث يف اجلانب التطبيقي لتجربة التعليم عن بعد جبامعة 
الكويت، وكيف نشأت الفكرة، وكيف بدأت ومتى بدأت، 
وقد تبني من ذلك أن اللغة العربية كانت أول املستفيدين من 

هذه التقنية وغريها يف جامعة الكويت.

ثم تناولت قضية )التقنيات احلديثة بني اإلحصاء والتحليل(

يف  العربية  اللغة  ودور  احلديثة  )املصطلحات  وسنتناول 
استيعابها(، ثم )التقنيات ومقومات العملية التعليمية(.

1 - التقنيات بني التخصص الدقيق واملوسوعية:

إن معطيات العصر كثرية وسريعة، وإن العلوم تنهل من ذلك 
التقدم وتستفيد منه.

ومن فاته قطار هذا التقدم فليخرت لنفسه كهفا يتوارى فيه.

ولقد علمنا من قبل سنوات ماضية وعقود فائتة أن العلوم تتجه 

4 قضايا اللغة املعارصة.ليىل خلف السبعان. سلسلة دارت اللغوية.

دار جرير األردن/عامن 2010 م .ص 9،ص 23

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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اللغة العربية والتقنيات الحديثة 

حنو التخصص الدقيق، فهناك علوم الكيمياء، وعلوم الفيزياء 
اللغة  املختلفة، كعلم  اللغة مبستوياتها  الطب، وعلوم  وعلوم 

االجتماعي، وعلم اللغة احلاسوبي وعلم اللغة النفسي...5 

وقد تفرعت علوم اللغة إىل صوتية وصرفية وحنوية وتركيبية، 
وكذلك فنون األدب ففرع نقدي وفرع أدبي وفرع قديم وفرع 
وآخر يف صدر  العصر اجلاهلي  الشعر  فتخصص يف  حديث، 

اإلسالم وثالث يف العصر األموي فالعباسي، وبالغة ونقد. 

فإن هناك عودة  وأهميته  بالتخصص  الرغم من إمياننا  وعلى 
دعوة  هذا  وليس  العلمية،  الدراسات  يف  الشمول  إىل  عاملية 
إللغاء التخصص الدقيق، ولكن ذلك التخصص أصبح يف حاجة 
ماسة الستخدام أدوات من علوم أخرى لتخدم هذا التخصص 

الدقيق.

حتى غدت الدراسة الصوتية ال تستغين يف أحايني كثرية عن 
البحث الصريف، والدراسة النحوية البد أن تستعني بالبحث 
وملا أحسسنا أن القوالب اجلامد تعد شيئا يابسا جامدا بدأنا 
لنصوص  حنوي  حتليل  خالل  من  النحوية  القواعد  بدراسة 
حديث،  كمصطلح  النص  بنحو  يعرف  ما  فظهر  خمتارة، 
والرتكيب،  النظم  دراسة  فكرة  عن  خيتلف  أراه  ال  الذي 
والربط بني ما يعرف بعلم النحو من جهة، واملعنى النحوي 
وأصول،  قواعد  من  ميثله  وما  النحو  علم  أخرى،  من جهة 
املتنوعة  الرتاكيب  النحو وما ميثله من دراسة ملعاني  ومعنى 
ظاهرها وباطنها، وحقيقتها وجمازها،  وقد عين بذلك كثري 
من علمائنا الفضالء، أمثال: عبد القاهر اجلرجاني والرماني 

واجلاحظ وغريهم.

وأنا أرى أنه آن اآلوان أن نعود إىل شيء من الشمولية الثقافية، 
والتخصص العلمي.

فباألمس القريب كنا ندرس ألبنائنا القواعد النحوية جمردة.
إىل  وحاجتهم  الشمولية،  هذه  إىل  التفسري  علماء  فطن  وقد 
تسخريها لفهم النص القرآني وتدبر معانيه، فوضعوا ما يعرف 

بأدوات املفسر واليت منها:
5 مقدمة يف علم اللغة. د. ليىل السبعان. مكتبة دار العروبة، 2004 م 

. ص 20

- معرفة كالم العرب )املعاجم(.
- معرفة أيام العرب )تاريخ(.

يف  الورود  وأسباب  اآليات،  يف  النزول  أسباب  معرفة   -
احلديث. 

- معرفة الناسخ واملنسوخ.
- ومعرفة الوقف واالبتداء. 

- معرفة العام واخلاص واملكي واملدني.

- معرفة القراءات القرآنية املختلفة صحيحها وشاذها.

وغريها من األدوات )اليت مثلت بعد ذلك ختصصا دقيقا يف 
العصر احلديث(. 

ومن ثم كنا نطلق على هؤالء العلماء موسوعيني، وكأن األمر من 
وجهة نظر معينة كان فضلة، ولكن احلقيقة أن هذه املوسوعية 
هي اليت أعانتهم على فهم النص وحتليله، ولذلك أصبحت 
هلذه  ماسة  حباجة  فنحن  فضال،  ال  فرضا  املوسوعية  هذه 

املوسوعية.

فمن غري املعقول أنه إذا سألين ابن من أبنائنا عن فكرة بالغية 
أنا  بالبالغة  أنا غري خمتص  له:  أقول  النص،  أو يف بالغة 

خمتص بالنحو.

صحيح أن اإلنسان لن يعرف كل شيء، غري أنه ينبغي عليه 
علوم  من  وغريها  البالغة  من  ثقايف  خمزون  لديه  يكون  أن 

العربية يعينه على حتليل النص وحتليله.

علوم  يف  املختصني  من  كثري  عجز  يف  سببا  هذا  أصبح  وقد 
اللغة وكذلك يف علوم الشرع من فقه وأصوله عن فهم كثري من 
النصوص وحتليلها، فضال عن توجيهها يف كثري من األحيان 

توجيها يبتعد عن الصواب.

الشمولية  عن  ما عالقة حديثنا  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
الثقافية مبا نتحدث عنه من أثر التقنيات يف التعليم عامة ويف 

لغتنا العربية خاصة؟!
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حنن نعيش يف العامل يف قرية واحدة، يف عامل واحد احتدت 
فيه اهلموم،واشرتكت فيه املعطيات، ومن ثم سادت العوملة يف 
كل شيء. واستفاد كل علم من اآلخر، فال يصح أن تقف لغتنا 
التقين  والتوسع  الثقايف  والتطور  العلمي  الزخم  هذا  يف خضم 
مكتوفة األيدي، الحترك ساكنا، وال تستفيد من تلك املعطيات 

والتقنيات بعد أن سادت يف املاضي برتاثها العريق. 

نعم يف ماضي أجدادنا مل تكن هناك تقنيات حسابية، ولكنهم 
بدأوا باستخدامها جبهد وكد، فقاموا بعد آي القرآن، وحصروا 
هذا  وصنفوا  واحلسن،  والضعيف  الصحيح  النبوي  احلديث 

املعدود.

بل أحصوا كلمات القرآن، وما تكرر منها جبذره أو بزيادته، 
وحللوا ما مجعوه، حتى وجدنا مؤلفات كثرية، فكدوا وأجهدوا 

أنفسهم، وأفنوا عمرهم يف ذلك العمل.

أما اآلن فقد اختلف األمر فبضغطة على زر احلاسوب خترج 
إنك جتد  بل  تبتغيه.  ملا  شامل  وإحصاء  مذهلة،  نتائج  لك 
يف  أضحت جاهزة   قد  الكتب  آالف  تضم  قد  اليت  مكتبتك 
وحدة التخزين فيما يعرف يف املصطلحات)سي دي أو فالٍش 
إليه)علم  اإلنسان  اهلل  هدى  عجيبا  شيئا  فكان  ميموري(، 

اإلنسان ما مل يعلم(.

فاستفاد كثري من الباحثني من تلك التقنية يف معرفة اجلذور 
والسوابق، بل أصبح يف مقدورك أن تصنع معجما  واللواحق 
يف اجلموع مثال ويف األضداد، صحيح حتتاج إىل مراجعة لكن 

مجع املادة مصنفة يف حد ذاته وفر وقتا وجهد.

من ثم كان حاجة اللغة العربية إىل تلك التقنيات ماسة؛ ألن 
الفكري واالجتماعي ضخم،  اللغوي فضال عن الرتاث  تراثنا 
ولذلك كان الرتاث العربي أكرب املستفدين من تلك التقنيات.

ولقد بذلت أجيال متعاقبة من علماء األمة اإلسالمية جهودا 
وأسرارها،  قواعدها  واستنباط  اللغة  هذه  دراسة  يف  جبارة 
واستثمار ما فيها من مرونة واتساع؛ بغية تيسري تعلمها على 
املسلمني من شعوب األرض كافة، وعلى الرغم من هذا اجلهد 

املشرق يف تاريخ تراثنا » فإن املخلصني يف خدمة هذا الدين 
العربية  تدريس  طرائق  جتديد  من  البد  أنه  يرون  ولغته... 
املعاصرة،  والرتبوية  العلمية  اخلربات  من  يستفيد  جتديدا 

ويتسلح مبا أجنزته احلضارة احلديثة من آالت وتقنيات«.6

آثارها  انعكست  قد  واالتصال...  املعرفة  ثورة  أن  شك«  وال 
الواضحة يف ميدان علوم اللغة عموما واجلانب التطبيقي املتعلق 

بتدريس اللغات خصوصا«.7 

2 - جوانب إفادة اللغة العربية من التقنيات:

إن اللغة العربية - كما أسلفنا الذكر - أفادت من التقنيات 
احلديثة يف جانبني:

أوال: اجلانب األول النظري:

وغالبا ما يعنى هذا اجلانب األحباث العلمية، إذ يسرت هذه 
مصادر  من  مئات  تضم  إلكرتونية  موسوعات  عمل  التقنيات 
البحث ومراجعه، ومن ثم يسرت على الباحثني مجع املادة 
الباحثني  على  يسرت  ثم  ومن  إحصاءها،  وسهلت  العلمية، 

التحليل العلمي لتلك املادة وهذ اإلحصاء.

فقد أصبح من اليسري احلصول من خالل هذه التقنيات، فبها 
ميكنك احلصول على أي كتاب يف مكان على مستوى العامل.

تلك  املرء من عناء احلصول على  التقنيات  أراحت هذه  فقد 
فبضغطة  البعيد،  السفر  أو  التقليدية  النقل  بوسائل  الكتب 
واحدة حتصل على الكتاب، وإن كان غري متاح جمانا، فما 

عليك إال أن ترسل مثنه الذي يعد زهيدا...

لقد كانت اللغة العربية من أكرب املستفيدين من تلك التقنيات، 
ومل تكن التقنيات احلديثة متثل عائقا أو حتديا للغتنا، فصار 
بينها وبني التقنيات ألفة. والشك أن الرتاث العربي، والفكر 

6 د. عيل القاسمي، ود. حممد عيل السيد.التقنيات الرتبوية يف تدريس 

اللغة العربية لغري الناطقني هبا. منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية 
والثقافة والعلوم – إيسيسكو. 1411 هـ 1991 م. ص 4 

7 املرجع السابق. ص 5 
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اللغوي والثقايف للغة العربية وآدابها ميثل أكرب تراث إنساني، 
فما بني كتب حنوية ومعاجم وتفاسري وكتب فقه وأصول فقه 
وكتب بالغة ونقد  وكتب للحديث الشريف وعلومه، وكتب 
فلسفة، وكتب غريب وترادف ومشرتك لفظي وكتب األضداد، 
واملذكر واملؤنث، إضافة إىل آالف الكتب اليت ألفت يف القرن 
املاضي. لقد وجد هذا الكم اهلائل ضالته يف أجهزة احلاسوب 
واألجهزة امللحقة بها من )فالشة، أو هارد ديسك أو سي دي( 
جهاز  عرب  بها  االنتقال  وسهولة  على ختزينها  عونا  لتكون 

احلاسوب والبحث فيها.

ثانيا: اجلانب التطبيقي )التعليمي(:

لقد تعددت التقنيات الرتبوية: كالكتاب والسبورة بأنواعها، 
واللوحات والصور واألشرطة واحلواسيب.

)جريية(،  ملونة  بطباشري  القريب منسك  العهد  يف  كنا  وقد 
طورت  ثم  باألسود،  مطلية  سبورة خشبية  على  بها  ونكتب 

فصارت خضراء.
أما اآلن فصارت السبورة ناعمة، وقد تكون إلكرتونية مضيئة، 
والقلم كذلك بأنواعه املختلفة، ويأتي دور احلاسوب ليعرض 
األستاذ مادته على جهازه ومن ثم يقوم بتوصيله جبهاز العرض 
على السبورة )بروجكتور(، فيعرض مادته على الباور بوينت، 
مشجرة ومفرعة، فييسر الرؤية للطالب، بشكل بديع، ويضع 

للطالب جداول توضيحية. 

وإضافة لتلك الوسائل ظهر التعليم عن بعد جبامعة الكويت، 
وغريها من دول اخلليج فكانت اللغة العربية أول من عرضت 
جتربتها يف برنامج التعليم عن بعد، فامسحوا لي أن أحكي 

لكم هذه التجربة باختصار موثقة: 

التعليم عن بعد يف جامعة الكويت:8

ميثل  احلديثة...  التقنيات  باستخدام  بعد  عن  التعليم  إن 
خروجا على األسلوب التقليدي يف التعليم، الذي يقوم على 

)د.بدر  املساندة  األكاديمية  للخدمات  اجلامعة  مدير  نائب  مكتب   8

عمر العمر(. دليل مركز التعليم عن بعد. جامعة الكويت. وقد قمت 
بالترصف يف كثري منها وإجياز بعضها

أساس التعليم جهها لوجه face to face فالتقنية احلديثة يف 
شبكات االتصاالت احلديثة من الربط بني اجلامعات إقليميا 
االستفادة  والدارسني  واملدرسني  الباحثني  ميكن  ومبا  ودوليا 

العلمية دون حاجة لتحمل تكلفة ومشقة انتقال.

ولعل من أهم مزايا التعليم عن بعد:
1 - التغلب على العائق الزمين...

2 - التغلب على احلاجز اجلغرايف...

3 - االستفادة من الطاقات التعليمية املؤهلة بدال من تكدسها 

يف اجلامعات النظامية... )7( وختفيف الضغط الطالبي على 
اجلامعة.

4 - االستفادة من التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية.

5 - مراعاة بعض الدارسني الذين منعتهم ظروفهم عن االلتحاق 

بالتعليم اجلامعي النظامي...

مديرة  تقدمت  حينما  الكويت  جامعة  من  اخلطوة  كانت   -
جامعة الكويت آن ذاك األستاذة الدكتورة فايزة اخلرايف باقرتاح 
لرؤساء ومدراء اجلامعات بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربية إلنشاء جلنة مسئولي ومديري )التعليم عن ُبعد( على 
مستوى اخلليج... وقد نوقش هذا املوضوع يف االجتماع األول 
للجنة الذي استضافته جامعة الكويت يف الفرتة من 24 - 25 
دول  عواصم  يف  االجتماعات  توالت  وقد  م...   2001 أبريل 

جملس التعاون اخلليجي.

ذلك  يف  املشروع  تنفيذية هلذا  الكويت جلنة  شكلت  وقد   -
الوقت... )بتصرف(.

تنفيذ هذا املشروع:

يف  للمشاركة  التدريس  هيئة  أعضاء  طلبات  اللجنة  استقبلت 
نظام التعليم عن بعد من خالل طرح مقررات دراسية خالل 

الفصل الدراسي الثاني 1999- 2000م. 

ثم بدأ املركز بتصميم املقررات الدراسية مبا يسمح باستخدامها 
يف  الراغبني  للطلبة  تقدميها  ومباشرة  اإلنرتنت  شبكة  عرب 

اللغة العربية والتقنيات الحديثة 
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دراستها عرب الشبكة. وقد بدأت جامعة الكويت بتنفيذ نظام 
التعليم عن بعد بأسلوب Video Conferencing اعتبارا من 
الفصل الدراسي الثاني لعام 2002/2001م، وذلك بطرح مقرر 

إلزامي )متطلب جامعي( تدريبات لغوية.

مادة حنوية يدرسها  املادة  إذ هذه  مناط احلديث،  وهذا هو 
االمسية  واجلملة  متهيد  على  وحتتوي  اجلامعة،  طالب 
منهج  وهو  املكمالت جمملة،  ثم  الفعلية،  واجلملة  مفصلة، 
عن  للتعليم  جتربة  أول  ليكون  اللجنة  اختارته  وقد  ضخم، 
بعد يف جامعة الكويت، فهل جنحت التجربة أم غري ذلك؟!

أعود ملا ورد يف دليل التعليم عن بعد من تفصيالت.

 )0310( يتبع  ورقمه)101(  لغوية،  تدريبات  املقرر  طرح  فقد 
رقم القسم، وبذلك تكون اجلامعة قد بدأت أوىل خطواتها يف 

تنفيذ هذا املشروع بالتجربة على مادة لغوية. 

العدداملوقعاليومالوقتاسم املقرررقم املقرر

31-101-0310
تدريبات 

8:00135لغوية
اآلداب قاعة 200-

1ك - كيفان
45

39-101-0310
تدريبات 

8:00135لغوية
العلوم قاعة 213- 
1120خ - اخلالدية

40-101-0310
تدريبات 

8:00135لغوية
العلوم اإلدارية قاعة 
18-2 ش - الشويخ

وبعض  املسئوولة  واللجنة  اخلرايف  فايزة  الدكتور  وحبضور 
أعضاء جملس األمة هذه احملاضرة، واليت ألقاها وقتها أحد 
الزمالء)د. أشرف حافظ(، وقد قامت األستاذة الدكتور فايزة 
الــ  طريق  عن  التجربة  تلك  عن  الدكتور  مبناقشة  اخلرايف، 
وقد  التجربة،  تلك  يف  رأيه  وعن   ،Video Conferencing

استمعت لرأي بعض الطالب يف مواقع أخرى من احملاضرة.

وقد أسعدني سعادة بالغة ما قرأته يف تقرير الذي ورد يف دليل 
مركز التعليم عن بعد  عن هذه التجربة على مادة لغوية؛ إذ 
التالي:  النحو  على  هذا  فكان  التجربة،  على  اللجنة  أثنت 
علما بأن أستاذ املادة قد أحسن استخدام األدوات التعليمية 
املتواجدة بقاعة التعليم عن بعد مما ساهم بنجاح هذه التجربة 

الستغالل  املتطور  لألسلوب  العام  القبول  على  إجيابا  وأثر 
سعادتنا  فكانت  اجلامعي.  الصرح  يف  التعليمية  التكنولوجيا 
الذي  الدكتور  التجربة من جهة واإلطراء على  بنجاح  وقتها 
استطاع أن يتواصل مع طالبه يف املواقع األخرى، وأن يدير 
حوارا معهم ونقاشا. وهكذا كان اللغة العربية جبامعة الكويت 
هي أول املستفيدين من تلك التقنية احلديثة واملهمة يف جمال 

النهضة التعليمية. 

3 - التقنيات احلديثة بني اإلحصاء والتحليل:

شامل  تأثري  االتصال  ووسائل  احلاسوب  للتقنيات  كلن  »لقد 
واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب  يف  اإلنسان،  حياة  يف 
معيشة  منط  تغيري  يف  سببا  كانت  إنها  بل  والسياسية... 
اإلنسان، وطبيعة األعمال... بل غريت يف منط وأسلوب تفكري 

اإلنسان«.9

»وقد استخدم اللسانيون برامج الكومبيوتر يف: حترير البيانات 
متعددة،  بأساليب  والنصوص  املعلومات  واستعادة  وحفظها 
وتأليف القواميس واملعاجم اللغوية الرقمية، وفهرسة النصوص 

املختلفة أجبديا بأكثر من طريقة«.10 

وتكمن أهمية التقنيات احلديثة وخباصة احلاسوب املعاصر يف 
قدرته اهلائلة على القيام: 

إىل  بعضهم  ذهب  وقد  وإحصائها.  اللغوية،  املادة  مجع  يف 
جتاوز دور احلاسوب اجلانب اإلحصائي، وقال بعضهم "إنه 
للنصوص،  والفهم اآللي  اللغويني،  بالتحليل والرتكيب  يقوم 

وحتليل النصوص، والرتمجة اآللية، واملعاجلة اآللية."11

أما قيام احلاسوب بالتحليل اللغوي ففيه نظر إذ الباحث أو 
الدارس هو الذي يقوم بالتحليل والتعليل فيما يعرف بالتحليل 
اإلحصائي، حتى الرتمجة اليت يقوم بها احلاسوب حتتاج إىل 

9 آمنة فهمي حممد أمحد. الربجميات والتقنيات احلديثة وُأرها يف إثراء 

يوليو.   2013 اآلداب.  كلية  أسيوط مرص.جملة  العربية. جامعة  اللغة 
ع47 )424-387( ]بترصف[

10 املرجع السابق

11 السابق
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إعادة نظر، وخاصة إذا كان األمر يتعلق برتمجة مصطلحات 
يف حقل لغوي أو غريه معني.

ولقد فرضت العربية حبروفها األصيلة وضبطها احملكم نفسها 
على صناع احلاسوب.

وقد ظهرت أهمية احلاسوب للغة العربية وغريها من اللغات يف 
ظهور ما يعرف "بالتعرف الضوئي12 والذي من مهامه حتويل 
النص إىل كالم، إضافة إىل الرتمجة اآللية وغريها من املهام. 

4 - املصطلحات احلديثة ودور اللغة العربية يف وضعها:

ال شك أن أهمية املصطلح تكمن يف دقته يف حتديد املراد من 
تارخيها  العربية يف  اشتهرت  وقد  يقع حتته،  الذي  املسمى 
الفكري والثقايف باهتمامها بل دقتها يف اختيار املصطلح الذي 
يعرب عن املفاهيم، فربع علماؤنا يف هذا اجلانب، وبرعوا يف 
تعريف املصطلح، وحينما قاموا بتعريف املصطلحات ظهرت 

دقة املصطلح.

على  معينة  علمية  بيئة  أهل  اتفاق  يف  املصطلح  دقة  وبداية 
هذا املصطلح، فظهرت دقة اختيار املصطلح الفقهي واحلديثي 

والنحوي واملعجمي.

واتفق العلماء يف كل حقل من تلك ااحلقول على مصطلحات 
وعمال  مضاعفا،  جهدا  القى  هذا  عملهم  ولكن  بعينها، 
املصطلحات  شرح  على  يعكف  بعضهم  جند  حتى  مضنيا، 
سنني عمره، ككتب التعريفات واحلدود، يف الرتاث العربي، 
احلديث،  العصر  يف  واهلندسية  الطبية  املصطلحات  وكتب 
والذي ساعد على جناح حتديد املصطلح طبيعة اللغة العربية 
تلك  وكانت  اجلذور.  وتنوع  املرتادفات،  وسعة  االشتقاقية، 
األعمال فردية على مدار تاريخ الثقافة العربية، بيد أن التطور 
العلمي والثقافة يف العامل، ووحدة الثقافة، وما تبعه من عاملية 
واضح،  حتد  يف  العربية  جعل  واالتصال  والثقافة  الفكر  يف 
هذا  ملواجهة  اجلماعية  اجلهود  تكاتف  إىل  األمر  واحتاج 

12 آمنة فهمي حممد أمحد. الربجميات والتقنيات احلديثة وُأرها يف إثراء 

يوليو.   2013 اآلداب.  كلية  أسيوط مرص.جملة  العربية. جامعة  اللغة 
ع47 )387-424(

التطور الفكر والوحدة العلمية، وكثرة الروافد. ومن ثم »قامت 
املنهجية  األسس  وضع  يف  كبري  بدور  العربية  اللغة  جمامع 

للمصطلحات، وحددت الوسائل اللغوية لذلك«.13
فتم إجناز حنو مائة ومخسني ألف مصطلح تعد رافدا مهما 
وضع  بني  متضي  وكانت  احلديث  العصر  يف  العربية  للغة 
املصطلح وإقراره من جانب وإتاحته مطبوعا بني دفيت كتاب 
أو معجم متخصص من اجلانب اآلخر، ولكن التقدم يف تقنيات 
املعلومات جعل من املمكن ختزين هذه املصطلحات وإتاحتها 

فور ذلك لكل من ينشدها يف كل مكان.14

ولقد أتاحت التقنيات احلديثة التواصل السريع بني اجلامعات  
أن  بعد  العامل، وخباصة  أحناء  املختلفة يف مجيع  واملكتبات 
أصبح األمر سهال يف عمل ببلوجرافيا شاملة ملا لدى كل املكتبات 
املمكن  من  أصبح  ثم  ومن  ومؤلفات،  أحباث  من  واجلامعات 

ترمجة املصطلح من جهة وحتديد مفهومه من جهة أخرى.
جيدة  إمكانات  يطرح  املعلومات  لتقنيات  اجلديد  )فاإلطار 
لإلتصال والتكامل واإلتاحة على حنو يوفر الوقت، ويتجاوز 
حدود املكان(15، ومن ثم تتيح هذا التقنيات املتقدمة يف جمال 
املصطلحات أن يتم العمل بنظام متكامل على املستوى العربي، 
وعلى حنو ميكن التعاون الدولي... 16، وتكون هذه املصطلحات 
املرتمجني  من  منها  املستفيدين  لكل  سهل  بشكل  متاحة" 
واملؤلفني والباحثني واللغويني واإلعالميني والناشرين ومؤلفي 

املعجمات والعاملني يف املنظمات الدولية...17

5 - التقنيات ومقومات العملية التعليمية:
بداية ال بد أن نشري إىل مقومات عملية التعليم والتعلم، وقد 

– املصطلحات يف  13 حممود فهمي حجازي.)اللغة واحلياة املعارصة 

  .1999 وإبداع.  فكر  جملة  القاهرة.  مرص  املعلومات.  تقنيات  عرص 
جملدع 1 ص 72

14 املرجع السابق 72

15 السابق 72

– املصطلحات يف  16 حممود فهمي حجازي.)اللغة واحلياة املعارصة 

  .1999 وإبداع.  فكر  جملة  القاهرة.  مرص  املعلومات.  تقنيات  عرص 
جملدع1 ص 7475 املرجع السابق 
17 املرجع السابق جملدع1 ص 74
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ذكر بعضهم أن هذه املقومات ثالثة، وهي:

أ - املتعلم نفسه.

ومهارات  مفاهيم  و  معرفة  من  فيها  العلمية مبا  املادة   - ب 
وعادات وقيم.

ج - املعلم: إذ يبقى املعلم هو احملرك الرئيس لعمليات التعلم 
والتعليم...، ويبقى دور املعلم أساسا من خالل إبداعه وانتقائه 

للتقنيات املالئمة والفعالة18. 

وعلى الرغم من دور املعلم يف تلك املقومات فإن دائرة التكامل 
بني املقومات الثالثة البد أن تكون متحققة. 

فمثال أن معلما ذهب إىل قاعة الدرس ليلقي حماضرته، فلم 
جيد أحدا من طالبه، أو أن شيخا ذهب ليلقي درسا فلم جيد 

من يلقي عليه، فما مصري احلركة التعليمية.

فطرفا العلِم معلٌم ومتعلٌم، وقد ناقشت أحد زمالئي يف هذا األمر 
إذا مل جيد األستاذ من يقدم له علمه يف قاعة الدرس، فليعد إىل 
مكتبه ليواصل مطالعته، وقراءاته على أنه سيأتي اليوم الذي 

جيد فيه من يلتقط هذا العلم.
يبقى أن نقول كلمة وهي أنه على الرغم من إمياننا العميق بدور 
وسائل التقنية ودورها يف تطوير احلركة التعلمية عموما، وإفادة 
اللغة العربية برتاثها الذاخر من ذلك، وإفادتها أيضا يف عرض 
املادة، وتوفري الوقت واجلهد رغم إمياننا بهذا الدور العظيم، 
تسطيع  احلاسوب  أجهزة  أن  وهو  شيء  بيان  من  البد  فإنه 
طريقها  عن  وتستعني  العلمية،  املادة  جتمع  أن  خالهلا  من 
التعليمية  باألدوات  وتستعني  العلمي،  البحث  مصادر  بأهم 
االنتباه،  ووجذب  التشويق  من  العرض  وسائل  توفرها  اليت 
على من ذلك فإن األمر حيتاج إىل معلم ماهر ومبدع، فالتقنية 
احلديثة توفر وقتا وجهدا يف املادة وتصنيفها، ولكنها لن تقوم 
بتحليل إحصائي أو تعليل للقواعد واألصول، وتعليل للرتاكيب 
واملرتادفات وتعاقبها، ولن تقوم هذه األدوات مبهارة بيد املعلم 

18 د. عيل القاسمي، ود. حممد عيل السيد.التقنيات الرتبوية يف تدريس 

اللغة العربية لغري الناطقني هبا. منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية 
والثقافة والعلوم – إيسيسكو. 1411هـ 1991م. ص 5

أو إبداع يف آدائه، إذ يبقى دور املعلم وخرباته املرتاكمة من أهم 
املقومات اليت تساعد على نهضة احلركة التعلمية.  

املراجع:

آمنة فهمي حممد أمحد. الربجميات والتقنيات احلديثة وُأرها يف 
إثراء اللغة العربية. جامعة أسيوط مصر.جملة كلية اآلداب. 2013 

يوليو. 

النجار.دار  علي  اخلصائص. حتقيق حممد  الفتح.  أبو  ابن جين 
الكتب املصرية القاهرة.مصر 2006 م

ابن خلدون ولي الدين عبد الرمحن بن حممد)732-808 هـ(. مقدمة 
ابن خلدون. دمشق.حتقيق.عبد اهلل حممد درويش ط أوىل 1425هـ 

2004م.مكتبة اهلداية. 

يف  الرتبوية  السيد.التقنيات  علي  حممد  ود.  القامسي،  علي  د. 
املنظمة  منشورات  بها.  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تدريس 

اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم – إيسيسكو. 1411هـ 1991م. 

العروبة،  دار  مكتبة  اللغة.  علة  يف  مقدمة  السبعان.  خلف  ليلى 
2004م 

ليلى خلف السبعان. قضايا اللغة املعاصرة. سلسلة دارت اللغوية. 
دار جرير األردن/عمان 2010م
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مقدمة:

البشرية،  مع تطور حياة اإلنسان األول وتكوين اجملتمعات 
بدأ ذلك اإلنسان األول بالتعبري عما يريده لنقل أفكاره وتداوهلا 
عن طريق الوسائل املتاحة له يف ذلك الوقت، وكان من وسائل 
تواصله التعبري عن طريق الرموز، فكان يوجد »هناك سوابق 
العصور  يف  الصوتية  النصوص  يف  البصرية  الرموز  الستخدام 
السابقة«1. مرت الكتابُة وأدوات التواصل بني تلك اجلماعات 
بعدة مراحل تطورية حتى وصلت إىل شكلها املتداول يف لغات 

العامل احلالية2. 

وظهور  حالًيا  العامل  يعيشه  الذي  املذهل  التقين  التطور  إنَّ 
وسائل االتصال احلديثة واملواقع اإللكرتونية قد قلبت موازين 
استخدام اللغات ومنها اللغة العربية، وأنتجت وسائل اإلعالم 
واملواقع اإللكرتونية مصطلحات جديدة، حتى ذهبت للتواصل 
أبعد من ذلك باستخدام رموز وتعابري موحدة ومفهومة بكلِّ 
اللغات )اإلميوجي(. لقد جاءت وسائل التقنية لتقرب الزمان 
واملكان وتسهل التواصل فإذا مبستخدميها يوظفونها باستعمال 
الرموز واالختصارات يف التواصل متجاوزين مفهوم حدود اللغة 

الطبيعية.

1 Marcel Danesi, The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual 
Language in the Age of the Internet, nov. 2016, Bloomsbury 
Publishing
2 Joseph Piercy, Symbols: A Universal Language, Michael 
O'Mara Books,2013

اليوم يعود بوسائل تواصله إىل ما  الرقمي  العامل  فهل إنسان 
كان عليه جده األول؟

لغة ذات  تواصل عرب  العامل يسري حنو تكوين وسيلة  أن  أم 
رموز موحدة؟

العربية  اللغة  على  التواصل  من  النوع  هذا  تأثري  مدى  وما 
كنموذج للغات؟

واليت  السابقة  األسئلة  على  لإلجابة  نسعى  الدراسة  هذه  يف 
تناوهلا بعض الباحثني من أحناء العامل يف سياقات تقرتب أو 

تبتعد من هذه الدراسة )انظر املراجع(.

املنهجية واألدوات:

متَّ  وقد  التحليلي،  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
التواصل  وسائل  حول  عبارات  على  استبانة حتتوي  تصميم 

االجتماعي واستخداماتها يف اللغة.

حدود الدراسة:استهدفت الدراسة فئة الشباب ومشلت عينة 
من 500 طالب وطالبة يف جامعة امللك سعود، متثل الطالبات 
وترتاوح أعمارهم ما بني 18-28. طبقت يف الفرتة من 17 سبتمرب 

إىل 5 اكتوبر 2017م. 

االستبانة : وزع 500 استبانة على قسمني يدوي وإلكرتوني: 
استبعد 16 استبانة لعدم اإلجابة على بعض العبارات، وقد 

لغة »اإليموجي«، نحو لغة عالمية موحدة
العربية  اللغة  على  تطبيقيٌة  »دراسٌة 

كنموذج للغات العالم«

د. فائز علي الشهري
أستاذ يف قسم اللغة الفرنسية والرتمجة 

جبامعة امللك سعود - الرياض

د. فائز علي الشهري
أستاذ يف قسم اللغة الفرنسية والرتمجة 

جبامعة امللك سعود - الرياض
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احتوت على ثالث أقسام:

األول: معلومات عامة عن الطالب/الطالبة 

الثاني: عبارات حول وسائل التواصل االجتماعي واستعمال 
عبارة  كل  وتتطلب  اللغة،  على  وتأثريها  التعبريية  الرموز 

اختيار واحد من اإلجابات )كثريًا، قلياًل، نادرًا، أبداً(.

اليت  التواصل  وسيلة  نوع  حول  مباشرة  عبارات  ثالثًا: 
يستخدمها الطالب/الطالبة وكم يقضي من الوقت اخل،...

الفرضية: 

يتجه جيل الشباب الرقمي حنو التفاعل مع التقنية لتكوين 
لغة رمزية تعبريية تواصلية موحدة مستمدة من ثقافات متعددة 
تعمل جنباً إىل جنب مع اللغة الطبيعية لتكون وسيلة سهلة 

مساندة دون أن حتل بشكل كلي حمل اللغة الطبيعية.

لغة وسائل التواصل االجتماعي التواصلية:

مع تزايد ثورة املعلومات وعلوم التكنولوجيا وتطورها املتتالي 
فقد حولت العامل كله إىل قرية صغريٍة مما جعلت التواصل بني 
األشخاص يف العامل مهما كانت املسافة بينهم يف ثواٍن معدودة، 
ويف ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ظهرت مواقع التواصل 
االجتماعي. لقد ساعد ذلك على ظهور لغة تواصلية جديد ة 
بني الشباب، تتميز هذه اللغة بأنَّ هلا مصطلحاتها اخلاصة.

فما مدى تأثريها على وجود اللغات احلية؟

كنا خنشى باألمس القريب التأثري على اللغة من هيمنة اللغات 
حتد  أمام  حنن  واآلن  التقليدية،  اإلعالم  ووسائل  األجنبية 
آخر وهو االختصارات والتعبري بالرموز )اإلميوجي(،وقد يتبعه 

قريًبا حتد جديد وحنن ال زلنا يف املربع األول؟

العلوم  لغته يف كافة جماالت  بناَء أي جمتمع يقوم على  إنَّ 
املعرفية اليت تساهم يف تطوير مهارات التواصل وصناعة الثقافة 

سواء أكانت لغة إنسانية طبيعية أم لغة برجمية صناعية.

كيف نشأت الرموز التعبريية يف مواقع التواصل االجتماعي؟

اليابانية  لغته  كتابة  بطريقة  الياباني  )شجيكتا(  تأثر  وهل 
التصويري  الشكل  على  تقوم  اليت  منها  القدمية  خصوًصا 

للكتابة3 لينتج لنا الرموز التعبريية؟

صمم )شيجتاكا كوريتا Shigetaka Kurita( الرموز التعبريية 
األوىل و اليت بلغ عددها حينها 179 رمزاً على ما ال يقل عن 
5 أشكال متثل مراحل القمر، و 3 أشكال لساعات )ساعة يد، 

إحداهما  لشمسيتني  وشكلني  رملية(،  وساعة  وساعة حائط، 
مفتوحة واألخرى مغلقة4. وكان أول استخدام للرموز التعبريية 
»emojis » هلاتف ياباني الصنع يف فرباير 1999. لكن يوجد 
اآلن أكثر من 2000 رمز تعبريي، وتشري بعض التقديرات إىل 

أنَّ أكثر من 90 % من مستخدمي اإلنرتنت يستعملونه.5

تعتمُد مجيع أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر احملمولة وهواتف 
اجلوال وحتى اإلنرتنت على »يونيكود«،، إن إعادَة صياغة 
الرموز  أمَّا  والتعليم،  الوقت  من  الكثري  يستغرق  واحدة  كلمة 
رمز  »يونيكود«  حيدد  صياغتها.  يف  ختتلُف  فهي  التعبريية 
النص الرقمي للشركات اليت تضيف صورة تتناسب مع رؤيتهم 
اجلمالية وتوجهاتهم، إالَّ أنَّعرَض الصورة التعبريية غري ثابت 
يف كلِّ األحوال، وبالتالي من السهل إعادة رسم الصورة وفق 

تعديالت الربجمة.

وحتتوي أحدث نسخة من »يونيكود« على أكثر من 128 ألف 
أمَّا  وتارخيية،  135 طريقة كتابة حديثة  واليت تغطي  رمز، 
عام.  كل  ذلك  من  أكرب  رقما  تضيف  فإنها  التعبريية  الرموز 
يتضح مدى انتشارها يف عام 2015 عندما مت اختيار قاموس 
دموع  مع  »الوجه  باسم  املعروفة  التعبريية  الرموز  أكسفورد6 
الفرح« باسم »كلمة السنة« ومت اختيار رمز تعبريي )إميوجي( 
ليكون هو »كلمة العام«، يقول )كاسبار جراثوول(، رئيس موقع 

3 http://www.nippon.com/ar/features/h10006وملزيد منالتعرف    
عىل اللغة اليابانية
4 https://web.archive.org/web/20160610220635/http://
ignition.co/105
5 http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/05/07lol-et
omg-menaces-par-les-emojiseloninstagram_4629489_44 
08996.html 

6 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-
of-the-year-2015 
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لغة »اإليموجي«، نحو لغة عالمية موحدة »دراسٌة تطبيقيٌة على اللغة العربية كنموذج للغات العالم«

قواميس أكسفورد الذي تديره جامعة أكسفورد، إنَّ النصوَص 
األجبدية التقليدية »تناضل من أجل مواكبة املطالب السريعة 
للتواصل يف القرن احلادي والعشرين، اليت تركز على الرؤية«.

جانب  إىل  التعبريية  الرموز  بها  حظيت  اليت  الشعبية  إنَّ 
أنها أصبحت وسيلَة تفاهم تواصلي بني اللغات جعلت بعض 
املؤسسات منها مصدًرا اقتصادًيا حيث ميكن بيع أو شراء رمز 
ما. بل اجتهت صناعة السينما مؤخراً إىل إنتاج فيلم بالتعابري 

»اإلميوجية«.7

املعدل  بنفس  التطور  يف  التعبريية  الرموز  استمرت  إذا  لكن 
أكثر  تقنية  ستحتاج  أنها  املختصني  بعض  يعتقد  احلالي، 
مرونة من )يونيكود(، حبيث تكون قادرًة على إرسال الصور 
فيما بني األجهزة املختلفة بطريقٍة أكثر فعالية وسالسة/مرونة.

لكن السؤال املتداول وبقوة: هل تغري »اإلميوجي« يف وسائل 
التواصل االجتماعي لغتنا؟

أصبحت الرموُز التعبريية شكاًل غنياً للتواصل يتجاوز احلدود 
الرموز  تكوَن  »أن  بالقول:  الباحثني  بعض  اللغوية.وذهب 
التعبريية لغة ناشئة وستتنافس قريًبا مع اللغة اإلجنليزية يف 
االستخدام العاملي«8، وسيتضح الحقاً من خالل الدراسة مدى 

سالمة هذا الرأي من عدمه. 

الرقمي  للجيل  مهمًة  )اإلميوجي(  التعبريية  الرموز  باتت  
)اإلميوجي(  الرموز  هذه  وتعين  للكثريين،  وبالنسبة  احلالي 
احليوية  أو  املزاجية  احلالة  يعكس  رمز  جمرد  من  أكثر 
أنفسهم  الناس أن يتمكنوا من إجياد  للشخص، حيث يريد 

يف تلك الرموز.

بهم،  اخلاصة  الرموز  تقديم  املبدعني  للمستخدمني  ميكن 
كما هو احلال مع الرمز الذي ميثل فتاة حمجبة من الثقافة 

اهلاتف  يف  املحارص  لاليموجي  الرسية  احلياة  يظهر  كرتوين  فيلم   7

الذكي وبطل الفلم رمز تعبريي قادر عىل تغيري تعابري وجهه ويذهب 
يف رحلة مع صديقه...

8 http://www.visuallanguagelab.com/

الرموز إىل  اإلسالمية9، فهل سيأتي يوم تصل فيه مثل هذه 
حدِّ الكفاية؟

»عندما تكون الرموُز التعبريية معزولًة، فإنها حتكمها يف املقام 
األول قواعد بسيطة تتعلق باملعنى وحده، بدون هذه القواعد 
األكثر تعقيًدا. فعلى سبيل املثال، ووفقا للبحث الذي أجراه 
الرموز  من  سالسل  الناس  خيلق  ما  غالًبا  شنيبلن(،  )تايلر 
التعبريية اليت تشرتك يف معنى مشرتك، مثل حتية عيد ميالد 

املكتوبة10:

وإحدى تساؤالت الدراسة يطرحها أيًضا )مارسيل دينسي(«. 
من  أخرى  جماالت  يف  التعبريية  الرموز  استخدام  تزايد 
التواصل، من احلمالت السياسية إىل اإلعالنات التجارية،مما 
ختتفي،  األجبدية  الكتابة  بدأت  هل  أساسًيا:  سؤااًل  يثري 

لتحل حملها أشكال بصرية؟11 
خصائص  ولديها  تتغري  ال  ولكن  تتطور  العربية:لغة  اللغة 

متكنها أن تكون لغة تقنية للعوامل التالية:
من  اآلالف  عشرات  توفري  يف  العربية  اللغة  لقد جنحت   .1

والنحت  والتوليد  االشتقاق  طريق  عن  اجلديدة  املصطلحات 
واجملاز. ومن أهم خصائصها توليد األلفاظ اجلديدة باالشتقاق 
الذي يوجد يف بعض اللغات األخرى، ولكنها يف العربية هلا 

خصائص ثالث:
- عدد االشتقاقات اليت ميكن توليدها من جذر واحد واسع، 

وهذا يعطيها غنًى هائاًل يف األلفاظ.12

)اإليموجي(  التعبريية  الرموز  بني  من  اإلسالمي  احلجاب  جاء   9

اجلديدة املدرجة يف أحدث إصدارلـ»يونيكود«، رقم 0.10.
10 http://www.visuallanguagelab.com/
11 Marcel Danesi, The Semiotics of Emoji: The Rise of 
Visual Language in the Age of the Internet, Nov. 2016, 
Bloomsbury Publishing 

مشتقًا،  ثالثني  يقارب  ما  )كتب(  للجذر  مثاًل  العلامء  أحىص  لقد   12

حوايل  هلا  التي  اإلنجليزية   )Write( كلمة  بمشتقات  ذلك  وبمقارنة 
عرشة مشتقات 
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معني،  معنًى  على  يدل  وزن  وكل  وزن،  له  اشتقاق  كل   -
فمثال، وزن »َمفَعل« يدل على اسم مكان، مثل، خمبز.

مثال: بني  واملبنى  املعنى  العربية يف  اللغة  - هناك صلة يف 
كلميت »كتاب« و »مكتبة« وبني اجلذر »كتب«.

بني  الدقيقة  والعالقة  العربية  اللغة  يف  الصوتي  االنتظام   .2

طريقة كتابتها.

3. اللغة العربية أداة للتقنية، تستخدم يف: 

- صناعة القواميس اللغوية يف احلاسب اآللي، 

- الكثري من املواقع 

العربية  اللغة  العاملية تعرتف بأهمية  الشركات  الكثري من   -
كأداة لتحقيق األرباح، فقد أعلنت جوجل عن طرحها خدمة 

املدونات Blogger باللغة العربية، 

التقنية  حبثية  مراكز  طريق  عن  العربية  البحوث  تنشر   -
احلاسوبية العنكبوتية.

لقد قلبت وسائل االتصال احلديثة واملواقع اإللكرتونية موازين 
العربية. لقد فرضت مراسالت  اللغة  اللغات ومنها  استخدام 
واملدونات  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإللكرتوني  الربيد 
واملواقع اإللكرتونية، لغة مكتوبة جديدة وتعابري مستحدثة، 
واستخدام الرسوم والصور والرموز واإلشارات كطريقٍة للتعبري 

عن املشاعر والعواطف بداًل من الكلمات.

وم ويف ظل الثورة التكنولوجيا اهلائلة، صارت الكتابة اليومية يف 
وسائل التواصل االجتماعي، لتكون هي اللغة العربية السائدة. 
هناك ظاهرة أخرى لدى بعض الشباب العربي وهي استخدام 
اللغة املعربة إلجنليزية خمتصرة، ويتفاهم بها كل من يتعامل 
معها حتى اإلجنليزية املنتشرة يف العامل مت تشفريها، ومل تعد 
كما هي فهي واقع موجود ومقبول على الساحة يستخدمها 

العامي واملثقف )انظر أمثلة يف الفقرة التالية(.

يف الفقرة التالية نستعرض بعض املمارسات التواصلية للشباب 
عرب وسائل التواصل االجتماعي.

اجلديد يف لغة جيل الشاب:

أواًل: استخدام اختصارات يف احملادثة عرب اإلنرتنت للتعبري 
عن أفكاره مثل:

اختصار  وهي  عالي.  بصوت  يضحك  وتعين:  )لول(   LOL

.)Laughing Out Loud( جلملة

 Be( اختصار من  قريباً. وهي  وتعين: سأعود  )برب(   BRB

.)Right Back

 Take( من  اختصار  وهي  وقتك.  خذ  وتعين:  )تيت(   TYT

.)Your Time

من  اختصار  وهي  بعودتك.  أهال  تعين:  باك(  )ولكم   WB

.)Welcome Back(

وجلأ فئة من الشباب العربي باستعمال حروف اللغة العربية 
رموز وأرقام13 وباتت احلاء »7« واهلمزة »2« والعني »3« وكلمة 
وكلمة   »so3ad« تكتب  سعاد  وكلمة   »war  7« تكتب  حوار 

you تكتب »u« إخل.14  

ثانيًا: تزايد وتنوع وكثرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
وتعودهم على وسائل احملادثة الكتابية »الشات«، جعل منهم 
جيل يتسابق - يف مجيع بلدان العامل تقريًبا - وبشغف كبري 

لالنتقال من االختصارات إىل لغة »اإلميوجي« التعبريية. 

ملاذا التقنية ؟

إنَّ طبيعَة اإلنرتنت باعتبارها وسيلَة اتصال سريعة اإليقاع قد 
واكبتها حماوالت لفرض عدد من املفردات السريعة واملختصرة 

للتعامل بني الشباب.

معرفياً  املعلوماتية، والسيما احلوسبة، حتدياً  شكلت نظرية 
أربعينيات  يف  النسيب  النظرية  هذه  نضج  منذ  للغة  بالنسبة 

13 https://groups.google.com/forum/#!topic/shehryar0/
qIcme9V3Bx0

اللغة بني الطالب املغرتبني، والسبب يعود إىل  14 وقد انترشت هذه 

أن األجهزة املحمولة واملتصفحات لإلنرتنت لدهيم يف تلك البلدان مل 
يتوفر فيها لوحة مفاتيح بالعربية.
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كتابه  يف   Milka Ivit افيتش(  )ميلكا  ورأى  العشرين،  القرن 
»اجتاهات البحث اللساني« Trends in Linguistics أنَّ هذه 
املناهج  املعاصر بتعاضدها مع  اللغوي  الدرس  النظرية طّورت 
اللغَة  أنَّ  ويضيف  البنيوية  اللسانيات  مثل  احلديثة  املعرفية 
ويرتبط  دقيقًا،  حتديداً  حمددة  وحدات  من  يتشكل  نظام 
بعضها ببعض بعالقات متبادلة، وأنَّ هذه الوحدات حمدودة 
من حيث العدد، وليست كبرية، ولكن توليفاتها متتدُّ إىل ما 
الرياضيات  علماء  املقولة جنح  هذه  على  واعتماداً  نهاية.  ال 
يف تطبيق منهجهم التحليلي على اللغة«. وكان نصيب اللغة 

العربية من احلوسبة اللسانية ما يلي:

بعض التجارب احملوسبة للغة العربية :  

التجربة األوىل : متت بالكويت من خالل مشروع » العاملية« 
 MSX بنظام  يعمل  »صخر«  عائلي  حاسوب  صنعت  اليت 
الياباني والذي متت كتابته بالعربية مما جعل حواسيب من 

صنف »صخر« تشتغل يف حميط عربي أصيل.  

التجربة الثانية: شركة »أليس ALIS« من خالل مغرتب عربي 
موائم   ARABIC DOS عربي  نظام  تصميم  كندا،حاول  يف 
لنظام MS-DOS املطّور من طرف بني الربجميات األمريكية 
MICROSOFT لصاحبها Bill Gates قبل أن تتفق الشركتان 

على إدماج النسخة العربية ضمن قائمة النسخ املتوفرة بعديد 
 .MS-DOS اللغات يف نظام التشغيل

اليونيكس  نظام  توفري  عرب  خرباء  حاول  الثالثة:  التجربة 
UNIX بالعربية متاشياً مع ما الحظوه من أهمية متزايدة هلذا 

أم  الصغرية  احلواسيب  على  سواء  استغالله  ولسعة  النظام، 
املتوسطة أو الكربى.

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  قامت  الرابعة:  التجربة 
والتقنية15 بعدة مبادرات منها:

يف  املدينة  به  تقوم  الذي  التفاعلي  العربي  املعجم  مشروع   -
بالعالقة بني  التعريف  دور يف  من  له  ملا  اللغوية  الربجميات 

15 https://www.kacst.edu.sa/eng/Pages/default.aspx

هذه  توظيف  املربجمني  على  يسهل  مما  اللغوية  املفردات 
للنصوص ومعاجلتها، ويهدُف إىل  التحليل اآللي  العالقة يف 
مجع أكرب عدد ممكن من مفردات اللغة العربية وتقديم تعريف 

مبسط لكلٍّ منها يف نظام حاسوبي تفاعلي.

- املقوم اآللي للنص العربي »عرب« الذي يعدُّ األول من نوعه 
وتطوير  بأهميته  التوعية  بهدف  العربية  اللغة  عن  العامل  يف 
املكونات األساسية له مبا يف ذلك قواعد البيانات والربجميات 

والتقنيات اخلاصة به وجعلها متاحة للباحثني واملهتمني، 

على  املتاحة  العربية  للنصوص  النحوي  التحليل  نظام   -
اإلنرتنت الذي متَّ االنتهاء منه ووضعه كنسخة جتريبية على 
التحليل  خوارزميات  بأحدث  بعد جتهيزه  به  خاصٍّ  موقع 
وحتديد  حنوياً  العربية  اجلملة  بتحليل  يقوم  إذ  النحوي 
مشروع  من  العمل  أنهت  كما  املكونة هلا،  الكلمات  وظائف 
الذي  ونطقها  العربية  األصوات  على  للتعرف  تفاعلي  نظام 
يهدُف على بناء نظام للتعرف اآللي على الكالم ونظام للقراءة 

اآللية للنصوص العربية.

- أنهت املدينة مشروع تطوير حمرك البحث العربي »نبع« 
الذي يهدف إىل تطوير نواة حملرك حبث يدعم اخلصائص 
املتميزة للغة العربية من خالل إضافة بعض خصائص معاجلة 
الصفحات  عدد  وزيادة  الواجهات  وحتديث  العربية  اللغة 
املفهرسة وتطوير حمرك حبثي فرعي متخصص بفهرسة الشعر 

العربي التقليدي.

- قامت املدينة بالتعاون مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
بتطوير بريد إليكرتوني عربي يعمل بالعناوين العربية »رسيل« 
اإللكرتوني  الربيد  خدمة  يقدم  موقع  بناء  إىل  يهدف  الذي 
بالعناوين العربية على اإلنرتنت بشكٍل جترييب، ويقدم أهم 

اخلدمات األساسية املتعارف عليها يف الربيد الشبكي.

والربجميات  النظم  من  عدد  تطوير  على  املدينة  تعمل   -
العربية  اجلوال  رسائل  لتقويم  تفاعلي  كربنامج  األخرى 
على  التعرف  إىل  يهدف  الذي  »صايف«،  والعامية  الفصحى 
رسائل اجلوال غري املرغوب فيها واستبعادها، ونظام للتدقيق 

لغة »اإليموجي«، نحو لغة عالمية موحدة »دراسٌة تطبيقيٌة على اللغة العربية كنموذج للغات العالم«
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إىل  يهدُف  الذي  العربي  للنص  اآلليني  والتصحيح  اإلمالئي 
يف  تأخذ  مبتكرة  بطريقة  العربية  اإلمالئية  األخطاء  تصحيح 
نظام  تطوير  على  املدينة  تعمل  كما  النص،  سياق  االعتبار 
الصوتية  املوجات  بهدف حتويل  الكالم  على  اآللي  للتعرف 
إىل نصوص عربية مكتوبة، وكذلك نظام التوليد اآللي للكالم 
العربي الذي يقوم بتحويل النص العربي املكتوب إىل موجاٍت 
)ماركوف(  أمنوذج  تقنية  باستخدام  متعددة  بأصواٍت  صوتيٍة 

اخلفية.

وهناك جتارُب أخرى يف العامل العربي أو دول املهجر تستحق 
اإلشادة والذكر، ولكن اجملال ال يسمح وقد تكون ضمن دراسة 

أخرى تالية.

التحليل والنتائج:

معطيات  إىل  وللوصول  استبانة   484 لـ  اإلجابات  تفريغ  مت 
ألسئلة الدراسة حول طريقة استعمال الشباب لوسائل التواصل 
»اإلميوجيي«  للغة  واستخدامهم  التواصل  يف  االجتماعي 
النتائج  االستبانة  يف  احملددة  العبارات  للتواصل،وأظهرت 

التالية:
بكثرة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تستخدم  األغلبية   -

بنسبة 82 %:

رسم بياني (1)

- األغلبية تعرف رموز وتعابري اإلميوجي بنسبة 54 %:

رسم بياني (2)

- األغلبية تستخدم تعابري ورموز اإلميوجي يف مراسالتها عرب 
وسائل التواصل االجتماعي بنسبة 50 %.

رسم بياني (3)

- تأثر اللغة الكتابية سلًبا باستخدام تعابري اإلميوجي،وكانت 
عبارة » أبداً »بنسبة 34 %:

رسم بياني (4)
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عرب  كتابتها  يف  سليمة  لغة  تستخدم  بأنها  تؤكد  األغلبية   -
وسائل التواصل االجتماعي بنسبة 51 %

رسم بياني (5)

- يوضح الرسم التالي بأن األغلبية تستخدم )الواتس أب( يليه 
)التويرت( ثم )سناب شات(:

رسم بياني (6)

- يبني الرسم بأنَّ األغلبيَة الساحقة (82 %) تستخدم وسائل 
التواصل من أكثر من سنة:

رسم بياني (7)

التواصل  لوسائل  استخدام  ساعات  عدد   %  51 يقضي   -
االجتماعي مابني 9-4 ساعات:

رسم بياني (8)

التواصل  وسيلة  مستخدم  أصدقاء  يبني عدد  التالي  الرسم   -
االجتماعي:

رسم بياني (9)

وعليه توضح النتائج السابقة ردود عينة الدراسة على بعض 
تساؤالت البحث :

هل إنسان العامل الرقمي اليوم يعود بوسائل تواصله إىل ما كان 
عليه جده األول؟

لغة ذات  تواصل عرب  العامل يسري حنو تكوين وسيلة  أن  أم 
رموز موحدة؟

العربية  اللغة  على  التواصل  من  النوع  هذا  تأثري  مدى  وما 
كنموذج للغات؟
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تعابري  لغَة  أنَّ  السابقة.  التساؤالت  على  إجابة  يلي  وفيما 
سعود،  امللك  الشباب جبامعة  فئة  لدى  دارجة  »اإلميوجي« 
وبالتالي فإنهم ميثلون أقرانهم لدى الشباب العربي والعاملي 
التواصل  وسائل  عرب  ويتفاهم  يتواصل  أن  رقمي ميكن  جيل 
االجتماعي يف سياقات معينة دون احلاجة ألدوات الرتمجة 
التقليدية. وبأن توجه جيل الشباب الرقمي حنو التفاعل مع 
مستمدة  موحدة  تواصلية  تعبريية  رمزية  لغة  لتكوين  التقنية 
من ثقافات متعددة تعمل جنباً إىل جنب مع اللغة الطبيعية 
العام دون أن حتل  التواصل  لتكون وسيلة سهلة مساندة يف 
بشكل كلي حمل اللغة الطبيعية خصوصاً يف سياقاتها البحثية 

والتعليمية،اخل...

بلغة سليمة يف  » تكتب  الشباب على عبارة  كانت إجابات 
وسيلة التواصل االجتماعي«، متفاوتة وهي متيل إىل جانب 
أنهم يكتبون بلغة سليمة )انظر الرسم البياني رقم »5«( وهو 
رفضه  وبالتالي  الطبيعية  اللغة  نظام  لقوة  بوعيه  بذلك يشري 
فكرة أن تكون الرموز التعبريية لغة ممكن حتل حمل اللغة 
الطبيعية، ويتضح التأكيد ملا سبق من اإلجابات على عبارة 
ترى  ال  األغلبية  وكانت  اللغة«  على  اإلميوجي  لغة  »تؤثر 
ذلك )انظر الرسم البياني رقم »4«: ابداً بنسبة 34%، نادراً 
بنسبة 23%(،وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثني بأن الرموز 
اجليل  معها  يتفاعل  للغة  مساندة  أداة  عن  عبارة  التعبريية 
مستقباًل  أخرى  ظاهرة  بروز  مع  وستتالشى  احلالي  الرقمي 
ويستند   Marcel Danesi دينسي  مارسيل  كتاب  )انظر: 
وذلك  للتحليل(،  السيميائية  األساسية  املبادئ  على  كتابه 
يتفاعل من وقت آلخر  الشباب  بأن  السابقة  يقوي فرضيتنا 
مساندة  كأداة  لتوظيفها  حينه  يف  له  املتاحة  الوسائل  مع 
»متعددة  اللغة  أن  اللغويون  يقول  السبب.  هلذا  للتواصل 
الوسائط«، وبالتالي ال ًتعد كونها وسيلة تواصل تفاعلية من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي ما تلبث أن ختتفي لتحل 
حملها وسيلة بشكل آخر مع اجليل التقين القادم. وبالرغم 
من أن املتابع الغري املتخصص يف اللغة يالحظ أخطاء حنوية 
وسائل  ظهور  قبل  موجودة  الظاهرة  هذه  أن  إال  وإمالئية 

التواصل االجتماعي.

خامتة وتوصيات:

اللغُة كائٌن حيٌّت تعرض لكافة العوامل املؤثرة سلباً أم إجيابا 
لتقلبات  خاضعة  هي  وكذلك  اندثار،  أو  وانتشار  تطور  من 
الزمن نتيجة للتطورات واملتغريات واملستجدات وعليه نستنتج 

التالي:

جنسياته  بكافة  الشباب  التواصل  وسائل  دفعت  لقد   -
مثل  حمددة  حبروف  رسائلها  حددت  عندما  لالختصار 
التجانس  على  قدرة  أكثر  ببساطة  الكلمات  إن  التغريدة. 
والتكيف، أمَّا الرموز التعبريية فال تعدُّ بدياًل عن الكلمات، 
بل مكماًل للنص كاإلجياز أو اإلسهاب والسخرية أو البهجة.

جديدًة  مكتوبًة  لغًة  فرضت  االجتماعي  التواصل  وسائل   -
غصت بالتعابري املستحدثة.

العربية،  أحرف  تستوعب مجيع  مل  اليت  املفاتيح  لوحة   -
مما يتطلب من املستخدم الضغط على زر اإلبدال املسمى بـ : 
للكلمة،  املناسب  احلرف  واختيار  اإلجنليزية،  يف  »الشفت« 
بعكس اإلجنليزية اليت وضعت لكل حرف زره اخلاص به، 

واستوعبت مجيع أحرفها.

- تقارب األحرف يف األجهزة الذكية أثر بالغ؛ مما جيعل 
الصحيح  باحلرف  يستبدل  على عجل  يكتب  وهو  املستخدم 

أحد األحرف املقاربة له يف لوحة املفاتيح.

- يف حوسبة اللغة ومنها العربية جيب مراعاة بعض العوامل 
بني  والعالقة   - واملكتوب،  املنطوق  بني  العالقة   - مثل: 
الصريح والضمين، - والعالقة بني اللغة ومفاتيحها الرمزية 
اللغة ومفاتيحها اآللية  والرقمية )شيفراتها( - والعالقة بني 
اللغوية  والوحدات  احلوسبة  بني  والعالقة   - )التشفري(، 
املختلفة - مراعاة جذر الكلمة والسوابق واللواحق وإجراءاتها 

التقنية التالية اخل...

لقد أصبحت الرموز التعبريية ذات شعبية متزايدة يف مجيع 
وثقافية  لغوية  خلفيات  من  للناس  يسمح  العامل،مما  أحناء 
خمتلفة باالتصال والتفاعل مع بعضهم البعض. وتظهر معظم 
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الثقافات  بني  املشرتك  متثل  بأنها  حالًيا  املتداولة  الرموز 
الكتابة  يف  والوقت  واملكان  الزمان  ختتصر  وبطرق  املختلفة 
حلوسبة  والتجارب  اجلهود  بدعم  نوصي  والرتمجة.وعليه 
وتوظيف  توحيد اجلهود  بل  العربي  الوطن  العربية يف  اللغة 
مثل ظاهرة »اإلميوجي« أو االختصارات أو أي ظاهرة قادمة 
بنفس  معها  للتعامل  حلول  إجياد  خالل  من  اللغة  لتطوير 
وتريتها. ونوصي أيضاً بأن يكون هناك موقع الكرتوني على 
الشبكة العنكبوتية موحد جملامع اللغة العربية ومراكز حوسبة 
اللغة العربية من خالله ميكن نشر كل ما يستجد من حبوث 
ودراسات وجتارب عرب مجيع الوسائل للتفاعل املستمر وبنفس 

وترية التقنية لتعم الفائدة املرجوة.

أن تستفيد من  وأخريًا، ميكن للغات واللغة العربية حتديداً 
ملتطلباتها  الوترية  بنفس  واالستجابة  املتنوعة  التقنية  وسائل 
كائن حي  بأنها  اللغة  السائد عن  املفهوم  مع  تتماشى  حتى 
ومتطور. ولعل التقنية متهلنا بأن نلتقط األنفاس اليت مجيعنا 
أي   )FOMO )fear of missing out صحونا  كلما  نقول 
»اخلوف من أن يفوتنا شيء«فنسارع هلاتفنا احملمول لنتصفح 
ونتواصل مع اجلميع يف معظمها برموز واختصارات نفهمها، 
مع الثقة بأن تبقى اللغة بنظامها التقليدي وتساهم التقنية يف 
بقائها وتطورها. بيد أن مستقبل عامل التقنية واجليل الرقمي 
كفيل بأن يظهر لنا لغة غري لغة »اإلميوجي« بتعابري تتالءم 
مع اجليل الرقمي القادم وقد يكون قريباً وتبقى اللغة الطبيعية 
بنظامها التقليدي كائن حي يتطور ويتناغم مع التقنية جيل 

بعد جيل.
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مدخل:

الرئيس  املساند  وهي  األمم،  حياة  يف  الفكر  مصدر  اللغة 
بثقلها  مرتبطة  األمة  تظل  لذا  املعريف؛  ومنّوها  حلضارتها 
معطياته  وفق  وتتحول  اجته،  أينما  معه  تتوّجه  اللغوي، 
واحلضور،  التفوق  ومعيار  األمم،  واجهة  فهي  وحتوالته، 
ويتعاظم االهتمام بها تبعاً لإلميان بقيمتها وأثرها، وحني تكبو 
أنها  كما  بوابة ذلك،  اللغة ستكون  فإن   - أمة  أي   - األمة 

وسيلة رئيسة لعودتها ونهوضها.

واملثل  املبادئ  خالهلا  من  تتجلى   - كانت  أياً   - واللغة 
واملنجزات، وقد وعى ذلك العلماء واملفكرون واألمم النابهة، 
ترتاجع  أو  األمة  تتخلف  وحني  ذلك.  حتقيق  إىل  وسعوا 
اللغة تعاني رْجع ذلك وأثره؛ ألنها  مقومات نهضتها، فإن 
ليست جمرد أصوات وذبذبات صوتية ال قيمة هلا، وإمنا هي 

قيم ونواقل حقيقية للمبادئ واملثل واألفكار.

وتتواتر الرؤى والنصوص الفكرية احلديثة يف تأكيد قيمة اللغة 
وأهميتها وأثرها يف حياة األفراد واجملتمعات، وما ترتكه من 
األثر الكبري يف طرائق احلياة والتنوع يف تعاطيهم مع مفرداتهم 
اليومية، حتى حتول احلديث عن اللغات من مستواه التعليمي 
املدرسي إىل مستوى التخطيط االسرتاتيجي، وهو مستوًى ال 
ُيناقش من ِقَبل الدول واملنظمات فحسب من الزاوية العامة، 
ا يناقشه املفكرون واالسرتاتيجيون يف سياق إمرباطوريات  وإمنَّ
اللغات وحربها!، والنظر إىل اللغة بوصفها سوقاً تتنافس فيه 

احلضارات1؛ بل تعني النظر إليها مبصطلحات السوق، ألن 
متوت  وعندما  تداوهلا،  بكثرة  قيمتها  ترتفع  كالعملة  اللغة 
»مزامحة  نتيجة  ذلك  فإن  التداول،  من  تنسحب  أو  لغة، 
متحدثوها  يهجرها  الصغرية  فاأللسنة  هلا،  الكربى  اللغات 
الذين يهجرون استخدامها من أجل لغة أمت سيادة أو أعلى 

مكانة أو أكثر ألفة2«.

وليست اللغة العربية بدعاً يف هذا السياق؛ فهي لغة تتأصل 
يف نسيج األمة العربية واإلسالمية، حتى مل يعد ممكناً الوعي 
لغتها  استصحاب  دون  ومستقبلها  وحاضرها  األمة  بتاريخ 
العربية وأثرها يف طبيعة التلقي وطبائع االستجابات ونوعية 

املخرجات.
وقد كانت اللغة العربية سيدة عصور زاهية مضت، وهي اآلن 
تقف لتعيش حتديات ضخمة تواجهها من حيث استخدامها 
يف اإلعالم والتعليم، ويف استخدامات الشباب، واستخدامات 
اليت حتظى  العاملية  اللغات  من  فإنها  ذلك  ومع  اجملتمع، 
األمم  يف  املعتمدة  الست  اللغات  إحدى  ومتّثل  باالنتشار، 
املتحدة، وضمن دائرة اللغات اليت تتنافس يف عدة جتمعات، 

نيقوالس  العامل(،  يف  اللغات  )تاريخ  الكلمة  إمرباطويات  انظر:   1

أوستلر، ترمجة د.حممد توفيق البجريمي، دار الكتاب العريبـ  بريوت،  
2011 م. مستقبل اللغة العربية يف سوق اللغات، املجلس األعىل للغة 

العربية - اجلزائر، 2009 م.
جالل،  مازن  حممد  ترمجة  هاريسون،  ديفيد  اللغات،  متوت  عندما   2

جامعة امللك سعود، 2011 م، ص 2.

د. عبداهلل بن صا� الو�ي
األمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز

الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض

المؤسسات اللغوية وجهودها في التخطيط 
اللغوي: مركز خدمة الّلغة العربية أنموذجًا

د. عبداهلل بن صا� الو�ي
األمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز

الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض
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إضافة إىل أنها متتاز مبجموعة من السمات اليت تتصف بها، 
وتضمن هلا االستمرار والتماسك.

وترتبط لغتنا العربية بهوية األمة، فهي لغة القرآن الكريم، 
ولغة التشريع اإلسالمي، كما أنها لغة قومية للعرب، ومن هنا 
العربية بشكل خاص  البالد  على  التارخيية  املسؤولية  تتأكد 
يف  العربية  اللغة  لتكون  السعي  يف  منها  ُينتظر  مبا  لتنهض 

موقعها الريادي املميز.

السياسات  بناء  وأثره يف  اللغوي  التخطيط  قيمة  من  وانطالقاً 
اللغوية العامة، وخاصة يف جمال نشر اللغة دوليًا، وبناء على 
أن املنتظر من املؤسسات اللغوية أن تكون براجمها وأنشطتها 
تتحرك  وأن  متصاعدة،  اسرتاتيجية  خطوات  وفق  اللغوية 
خطط هذه املؤسسات وفق مرجعيات علمية؛ تأتي هذه الورقة 
العربية يف  اللغوية  املوجزة يف سبيل تلمس جهود املؤسسات 
التخطيط اللغوي من خالل العناية بشكل خاص جبهود مركز 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية يف هذا 

اجملال.

احلالة  مستصحبة  املركز  يف  اللغوي  التخطيط  وتنطلق جهود 
احلضور  بضرورة  توحي  اللغات  فحركة  العامل،  يف  اللغوية 
العلمي التخطيطي الدقيق ألي برامج ومشروعات لغوية، وأن 
اللغة  توصيف  فحتى  ذلك،  يف  مسؤوليتها  املؤسسات  تتوىل 
وعددها ومساتها يأخذ بالتحول املستمر، فقد »جاء يف إحصاء 
1951 أن يف اهلند 782 لغة وهلجة خمتلفة. وهو رقم يقفز إىل 

1652 يف إحصاء عام 1961 ال يعين الفارق بني الرقمني أن 

اللغات يف اهلند قد تضاعف على مدى عشر سنني!!  عدد 
ولكنه يقدم مثاال جيداً على الصعوبات اليت تعرتض الباحث 
ال  لغات   210 وهناك  األقاليم...  من  إقليم  لغات  إحصاء  يف 
وهذا  أو شخصان3«،  واحد  إال شخص  منها  بالواحدة  يتكلم 
أو  أحكامنا  ويربط  لغة،  أي  العام جتاه  التصور  يعيد  معنى 
تقومينا لواقعها مبواقفنا املسبقة جتاهها؛ بل يلزمنا أن ننظر 
إىل مستقبلها من خالل رصد حركتها ومنوها وتأثرها وتأثريها، 

3 حرب اللغات والسياسات اللغوية: 239 - 240، لويس جان كالفي، 

ترمجة حسن محزة، مركز دراسات الوحدة العربية - بريوت، 2008 م.

فاللغة ـ أي لغة ـ تعيش يف هذا العصر، وتتأثر بكل معطياته، 
وقد رصد علماء التخطيط اللغوي ظاهرة قوة اللغة يف موضع ما 
وضعفها يف آخر، وسيطرتها على اجملتمع يف دول، وتقهقرها 
سطوة  جتاه  لغة  يستثنون  ال  جعلهم  مما  أخرى،  أماكن  يف 
التغريات املعاصرة اليت تتمثل يف منو السكان وأمناط التجارة 
والنفوذ والتقنية ووسائل التواصل واإلعالم، حتى جاز لنا أن 
ننظر إىل العامل من خالل اللغة، حيث ميكننا إعادة النظر يف 
أعداد العامل وسكانه، فمن وجهة النظر اللغوية »سكان العامل 
ليسوا ستة مليارات، ولكنهم يزيدون قلياًل على ستة آالف، 
وهو عدد اجملتمعات العاملية اليت تتكلم لغاتها األم، وإن مل 
يكونوا متساوين يف العدد بدءاً من 900 مليون ناطق بالصينية، 
وانتهاء بألف لغة اليتكلمها إال بضعة أشخاص، ومروراً بأن 
نصف لغات العامل ينطق بكل منها أقل من 5000 لغة4«، وهذا 
يتواءم مع آفاق اآلية الكرمية اليت تشري إىل اختالف األلسن، 

وأنه من آيات اهلل.

العربية كما  البلدان  اللغوي يف  السجل  إىل  النظر  ومن خالل 
واجباً  نتبني  فإننا  الفهري5،  الفاسي  عبدالقادر  تسمية  هي 
خدمة  يف  مناهجها  ترتقي  أن  اللغوية  املؤسسات  على  علمياً 
اللغة ودراستها لتشمل تفاصيل اللغة ومستوياتها، إضافة إىل 

تداخلها مع غريها من اللغات وتأثرها بالظروف احمليطة.

التخطيط اللغوي يف مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 
خلدمة اللغة العربية6:

شّرف اهلل )اململكة العربية السعودية( بأْن تكون منبع العرب 
والعربية وموئلهما، فقد أشرقت هذه اللغة كما أشرق نور اإلسالم 
من بقاعها؛ لتعّم أحناء املعمورة، حتى صارت ُتْنَطُق يف كل ُقْطٍر 

لغًة أوىل، أو ثانية، أو لغة دينية ُأشربت القلوب حبها.

33، بترصف،  العامل(: ص  اللغات يف  )تاريخ  الكلمة  إمرباطويات   4

وانظر: ص 42 لالستزادة.
جامعة   - اآلداب  كلية  منشورات  والواقع،  احلق  بني  اللغات   5

القرويني بمراكش، 2013 م، ص 42.
6 لالستزادة عن جهود املركز عامة ينظر للباحث كتاب: مركز امللك 

التأسيس واملهامت  العربية  اللغة  عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
والربامج، مركز امللك عبداهلل، 2017م.
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المؤسسات اللغوية وجهودها في التخطيط اللغوي: مركز خدمة الّلغة العربية أنموذجًا

السعودية،  العربية  اململكة  يف  أصياًل  مكونًا  العربية  ومتّثل 
فهي اجلزء الثاني من امسها، واعُتمدت لغًة رمسيًة للدولة، 
ولغًة للتعليم واإلعالم، وافُتتحت الكليات واملعاهد واألقسام 
املهتمة  أو  املختصة  واملؤسسات  واألندية  واجلمعيات 
باهتمام  لتحظى  وترسخت؛  قيمتها  وترّقت  بالعربية، 
قرارات  حبقها  وصدر  فيها،  املختلفة  واملؤسسات  قيادتها 
الوطين،  الصعيد  على  املستويات  من خمتلف  عليا  سيادية 
اللغة  خدمة  يف  املتنوعة  السعودية  اجلهود  إىل  باإلضافة 

العربية دوليًا. 

بالدنا  من  النظري  منقطع  االهتمام  وذلكم  العناية  هذه  ولعل 
املباركة باللغة العربية ميكن بيان أسبابه وغاياته يف اآلتي: 

1 - أنها لغة الدين اإلسالمي.

2 - أنها وسيلة أساس يف فهم القرآن الكريم.

3 - أنها لغة الثقافة واجلغرافيا.

4 - أنها وسيلة ضرورية يف التواصل مع احلضارات والثقافات 

املختلفة.

5 - أنها وسيلة لالستثمار والتأثري والقيادة.

6 - أنها تفرض مبوقعها وسياقها أن تكون بالدنا يف الصدارة 

واملرجعية.

7 - أنها حتظى بتطّلع الشعوب واألقليات املسلمة لدراستها 

والتبحر بها.

وهي  واملنظمات،  القيم  يف  املؤثرة  اللغات  ضمن  أنها   -  8

حباجة كربى إىل تعزيزها ومتكني استخدامها.

والتوجيهات،  التوّجهات  وتوالت  العناية،  استمرت  ولذلك 
رؤية  سياق  يف  مبوقعها  حتظى  العربية  اللغة  رأينا  حتى 
2030م، اليت ُأطلقت مؤخراً يف عهد خادم احلرمني الشريفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده اهلل - لتكون خطة 
البناء والتحول للسنوات القادمة.

املتتالية7  اجلهود  ُتوِّجت  فقد  العربية؛  اللغة  ما خيص  وأما 
والتاريخ  ب(  )7231/م  الرقم  ذات  السامية  املوافقة  بصدور 
بن  عبداهلل  امللك  )مركز  بإنشاء  القاضية  )1429/9/23هـ( 
استجابة  وذلك  العربية(؛  اللغة  خلدمة  الدولي  عبدالعزيز 
حيال  املباركة  البالد  هذه  قادة  يستشعرها  اليت  للمسؤولية 
إليها  ينظر  حيث  اهلل،  شرفها  اليت  بلدهم  ومكانة  مكانتهم 
املسلمون والعرب من منظور اإلميان بأثرها العربي واإلسالمي 
املقدسة،  وأماكنه  اإلسالم  بداية  كما حتتضن  وأنها  الكبري، 
نشأتها،  ومرابع  العربية،  أصول  فإنها حتتضن - كذلك - 
جاءت  فقد  ذلك؛  كل  إىل  وباإلضافة  انطالقها.  وجماالت 
هذه املوافقة تتوجياً للمسرية العلمية املعنية بالعربية، وتثبيتاً 
للهوية وترسيخاً هلا، وتأكيداً للمكانة القيادية اليت تضطلع 

بها هذه البالد املباركة. 

مسار التخطيط والسياسة اللغوية: 

مليدان )التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية( أثر بارز يف الواقع 
اللغوي لكثري من البلدان، ذلك أنَّ التعامل مع القضايا اللغوية 
مل يعد عشوائياً أو منطلقاً من ردة الفعل جتاه بعض القضايا 
اللغوية املستجدة، وإمنا يتم التعامل مع تلك القضايا اللغوية 
اللغة،  إشكاالت  حلل  منضبطة؛  علمية  رؤية  على  اعتماداً 

ودراسة واقعها، والتنبؤ مبستقبلها والتخطيط له. 

والتخطيط اللغوي حيظى بعناية بالغة يف الدول اليت تسعى 
به  يتصف  ملا  ونشرها؛  عليها  واحملافظة  لغاتها  متكني  إىل 
األهمية  من  الرغم  وعلى  اجملال،  هذا  يف  كبرية  أهمية  من 
اليت يتبوؤها التخطيط اللغوي، واالهتمام العاملي الكبري به، 
فإن هذا اجملال يكاد يكون غائباً بشكل كامل أو شبه كامل 
يف معظم البالد العربية، ويف غالبية الربامج والفعاليات اليت 
تقوم بها املؤسسات اللغوية املعنية باللغة العربية داخل البالد 

العربية وخارجها.

اللغة  خدمة  جمال  يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود  الستعراض   7

يف  السعودية  اجلهود  املركز:  عن  صدر  الذي  الكتاب  ينظر  العربية 
خدمة اللغة العربية السياسات واملبادرات، 2017 م.
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الدولي خلدمة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  مركز  من  وإدراكاً 
العربية،  للغة  اللغوي  التخطيط  ميدان  ألهمية  العربية  اللغة 
وضرورة االلتفات إىل هذا اجملال املهم، واخلروج بها من دائرة 
حلظها  اليت  املسبقة  واألحكام  الغرائبية  واألوصاف  التنميط 
خاصاً  مساراً  وضع  فقد  غريهم8،  ومن  العرب  من  الدارسون 
للتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، يتضمن جمموعة متنوعة 
العربية،  خلدمة  سعياً  والربامج؛  واملشروعات  املبادرات  من 
تواكب  مؤسسية  علمية  رؤية  وفق  قضاياها  مع  والتعامل 

خمرجات التخصص ومستجدات العلم. 

وقد ُبين جمال التخطيط اللغوي يف املركز على املنطلق السابق 
إضافة إىل رغبة أكيدة بسدَّ جزء من الفراغ املؤسساتي العربي 
الكبري يف هذا اجملال، والسعودي على وجه خاص، حيث ال 
توجد مؤسسات مستقلة تتخصص به، كما يغيب عن أغلب 

التخصصات األكادميية.

- الرؤية:

على  اللغوية  والسياسة  اللغوي  التخطيط  جمال  يف  الريادة 
ومبادرات  أطر  من  وُينّفذ  ُيطرح  مبا  العربي؛  العامل  مستوى 

ومشروعات اسرتاتيجية وحبثية وتعليمية يف هذا اجملال.

- الرسالة:

مبختلف  اللغوية  والسياسة  اللغوي  بالتخطيط  العناية 
اخلطط  ورسم  اخلرباء،  استقطاب  خالل  من  مساراتهما، 
النظرية  اللغوية  واملشروعات  واملبادرات  والسياسات 

والتطبيقية، واإلشراف على تنفيذها، ومتابعتها.

- األهداف:

تتكامل أهداف العمل يف مسار التخطيط اللغوي مع األهداف 
العامة للمركز، وميكن إمجال تلك األهداف يف اآلتي:

محزة  ترمجة  جستس،  ديفيد  الغربية،  املرآة  يف  العربية  حماسن  انظر:   8

 1425 والدراسات اإلسالمية،  للبحوث  فيصل  امللك  املزيني، مركز 
هـ، ص 13.

اللغوي  التخطيط  جمال  يف  العلمي  احملتوى  إثراء   -  1

هذا  يف  العربية  املعرفية  الفجوة  وسد  اللغوية،  والسياسات 
اجملال.

2 - تنمية الثقافة واملمارسة البحثية يف جمال التخطيط اللغوي 

على  واملتخصصني  املهتمني  وتشجيع  اللغوية،  والسياسات 
البحث واالهتمام بهذا اجملال. 

لتحسني  العربية؛  للدول  متكاملة  إرشادية  أطر  تقديم   -  3

والسياسات  اللغوي  التخطيط  جمال  يف  العملية  املمارسات 
اللغوية.

اللغوية،  القضايا  الصلة بتخطيط  املبادرات ذات  تقديم   - 4

وتنظيمها مبا يوحد اجلهود، ويفيد من الطاقات، ويستكمل 
البناء يف املشاريع اللغوية تراكمياً.

5 - اإلسهام يف ترمجة السياسات اللغوية إىل واقع عملي وفق 

منظور اسرتاتيجي وبرامج زمنية مرحلية.

6 - تعضيد شبكة العالقات البحثية والشراكات املؤسسية يف 

جماالت التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية عربياً ودولياً. 

والسياسات  التخطيط  ميدان  يف  حبثية  قاعدة  تأسيس   -  7

اللغوية.

مفاتيح البداية والتأسيس:

ليس التخطيط منحصراً يف الربامج واألنشطة، ولكنه إىل ذلك 
يعد مثرة ملراحل تسبقها، ويهم هنا أن أشري إىل زوايا مهمة:

يؤّسس )تنظيم مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة 
املركز  تهيئة  على  الوزراء  الصادر عن جملس  العربية(  اللغة 
هذه  وفق  عمله  ملسارات  والتأصيل  العاملية،  بوظيفته  للقيام 
املنهجية االسرتاتيجية، فله شخصية اعتبارية واستقالل مالي 
وإداري، وله فتح مكاتب داخل اململكة وخارجها، وأهدافه 

واسعة، وهي:

 اللغة العربية والتقنية الجديدة

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   102 01-03-18   11:13:59



103

 احملافظة على سالمة اللغة العربية.

العربية  اللغة  وترسيخ  لتطوير  املالئمة؛  البيئة  إجياد   
ونشرها.

 اإلسهام يف دعم اللغة العربية وتعلمها.

واملراجع  واألحباث  الدراسات  ونشر  بتحقيق  العناية   
اللغوية.

 وضع املصطلحات العلمية واللغوية واألدبية، والعمل على 
توحيدها ونشرها.

 تكريم العلماء والباحثني واملختصني يف اللغة العربية.

لألفراد  العربية  باللغة  العالقة  ذات  اخلدمات  تقديم   
واملؤسسات واهليئات احلكومية. 

وللمركز جملس أمناء؛ يتألف من رئيس ومثانية أعضاء غري 
والتمّيز  العلمية  واملهارات  االختصاصات  ذوي  من  متفرغني 
العربية  اململكة  داخل  من  العربية  اللغة  جمال  يف  واخلربة 
السعودية وخارجها، إضافة إىل جلان متنوعة، ومنها جلنة 
التعليم  وزير  بإشراف  املركز  يقوى  كما  اللغوي9،  التخطيط 

عليه.

ختطيطية  برؤية  للمركز  الفعلي  التأسيس  أعمال  بدأت  وقد 
جتلت بالتعامل مع مسارات العمل اآلتية:

خالل  من  العمل  يف  ذلك  ويتمثل  واألنظمة،  اللوائح  بناء   -
العمل  التنظيمية جملاالت  املتخصصة يف وضع األطر  اللجان 
واملالية  اإلدارية  اللوائح  بوضع  وذلك  املركز،  يف  املؤسساتي 

والتنظيمية ملختلف املسائل اإلدارية والعلمية فيه.

- وضع االسرتاتيجية العامة للمركز، وينبع العمل فيها من 
تأتي  لذا  املدى؛  طويلة  خطط  وفق  العمل  بضرورة  اإلميان 

املركز  مستشار  )وهو  املحمود  د.حممود  من:  اللجنة  تتكون   9

د.عقيل  و  الربيدي،  عبداهلل  أ.د.  و  التخطيط(،  جمال  يف  املتخصص 
الشمري، و د.أمحد األخشمي، وتنعقد برئاسة األمني العام للمركز.

االسرتاتيجية بوصفها الضابط الرئيس ملسرية املركز، وتكامل 
التنظيم  وضعها  اليت  العليا  لألهداف  وحتقيقها  أنشطته، 

السامي الكريم له.

- اختيار الكفاءات اإلدارية والعلمية للعمل يف خمتلف قطاعات 
املركز؛ وذلك للعمل مع فريق جملس األمناء، وهي كفاءات من 
ذوي االختصاص واملهارات العلمية والتمّيز واخلربة يف جمال 

اللغة العربية.

السعودية  العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  واقع  دراسة   -
ومعرفة  والعاملية،  واإلسالمية  العربية  األصعدة  يف  وواقعها 
مسارات العمل يف خدمتها على املستويات احمللية والعربية 

والعاملية.

العربية،  اللغة  خدمة  يف جمال  الشهرية  التجارب  تقويم   -
ودراسة آفاق التمّيز والنجاح.

الداخلية  تفرعاته  وشجرة  للمركز  اإلداري  اهليكل  بناء   -
وتهيئة  فيه،  العمل  تراتبية  ضبط  بهدف  وذلك  والدولية؛ 

االنطالقة يف مستوياته احمللية والدولية.

- العمل على تنسيق مقر املركز املؤقت )احلالي(، إضافة إىل 
تهيئة مقره الدائم.

- تهيئة قواعد املعلومات املناسبة لعمل املركز؛ ليقوم مبهماته 
اجلهود  ملختلف  الداعمة  والتنسيقية  واإلشرافية  التحفيزية 

الفردية واملؤسساتية.

- مشاركة املركز يف عدد من املؤمترات واللقاءات واملناسبات 
الوطنية والعربية والدولية للتعريف بنفسه.

وتتجه مسارات العمل يف املركز إىل تأكيد عدد من املعطيات، 
هي:

- اإلميان خبصوصية انتماء املركز، فمجال خدماته يف اللغة 
ألرض  انتمائه  مع  العام،  الدولي  اإلطار  إىل  يتجه  العربية 
العربية  اململكة  رؤى  بتمثيل  وتشرُّفه  الشريفني،  احلرمني 

السعودية والتكامل مع مؤسساتها اللغوية املختلفة.
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- يتمكن املركز ـ مبوجب تنظيمه ـ من إنشاء فروع ومكاتب 
براجمه  تصبح  حبيث  السعودية،  العربية  اململكة  خارج 
وأنشطته متفقة مع اإلطار الدولي العام؛ لذا يتصل جزء كبري 

من خططه وبراجمه ومناشطه بهذه الرؤية.

والتحفيز،  التنسيق،  نطاقات:  إىل  املركز  العمل يف  يتجه   -
والدعم، واإلشراف؛ ولذلك فإن من جوانب خصوصية املركز 
على  قائم  وبراجمه  خططه  تنفيذ  أن  غريه(  عن  له  )املميزة 
أينما  العربية  للغة  املخلصة  املبدعة  الطاقات  من  االستفادة 
ُوجدت، فهو ال ُيعنى حبشد أعداد كبرية من املوظفني داخل 
مقره، وإمنا يقوم عمله على التعاون والتكليف للقادرين على 

تنفيذ أعماله، أينما وجدوا، وحيثما كانوا. 

وخططه  املركز  مسرية  يف  رئيساً  حجراً  الشراكة  متّثل   -
األهداف  حتقيق  يف  وطريقته  لرؤيته  تبعاً  وذلك  املستقبلية، 

املنوطة به.

- تتسع رؤية املركز؛ لتشمل كل اجلهات االعتبارية املهتمة 
واجملامع،  العربية،  اللغة  أقسام  مثل:  اللغوي،  بالشأن 
واهليئات، ومراكز البحوث. إذ يتطلع املركز إىل تنسيق جهود 
تلك اجلهات كلها؛ لتحقيق األهداف الكربى اليت حتتاجها 

العربية.

- ينفتح املركز على الفضاءات املستجّدة اليت ال تتعلق بصميم 
العمل اللغوي، ولكنها تؤثر فيه، مثل: عالقة اللغة بالتقنية 
)حوسبة اللغة(، ووسائل التعلّم احلديثة، وحاجة التخصصات 

العلمية املختلفة إىل اللغة العربية.

- يتعامل املركز مع اللغة مبفهومها العام، ولذلك يتعاون مع 
اجملامع واختصاصاته، كما ُيعنى بالتخصصات األكادميية يف 
جماالت اللغة ومنها: تعليم اللغة للناطقني بغريها، إضافة إىل 
واإلدارية احمللية  البشرية  التجمعات  للغة يف  العام  احلضور 

والعربية و الدولية.

وعلى  والوجدان،  النفوس  يف  ومكانتها  اللغة  منزلة  يؤكد   -
صعيد األنظمة واللوائح، ولذلك يسعى إىل أن تكون مسؤولية 

اجلميع، وليست وظيفة فرد أو مؤسسة.

جماالت العمل ومساراته:

مشولية  رؤية  من  اللغوي  التخطيط  مسار  يف  العمل  ينطلق 
جملاالت التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، مراعياً التأصيل 
األكادميي واملنطلقات العلمية يف التعامل مع القضايا اللغوية 
املختلفة، مع تأكيد خصوصية اللغة العربية وخصوصية البيئة 
اللغوية  خططها  وُتنّفذ  اللغوية  سياساتها  فيها  ُتبنى  اليت 
الغاية عرب تطبيق منهجيات  بعناية، وتتحقق هذه  املرسومة 

السياسة والتخطيط اللغويني يف التعامل مع قضايا اللغة.

وتتأسس جماالت العمل انطالقاً من الوصف القانوني للمركز 
اململكة  يف  اللغة  منزلة  على  وبناء  وإمكاناته،  عمله  ونطاق 
خدمة  يف  هلا  الدولية  التطلعات  وطبيعة  السعودية،  العربية 
اللغة العربية، وميكن اإلشارة إىل بعض مالمح هذه املنهجية 

بصورة عامة:

العنصر  حول  البيانات  ومجع  اللغوي،  الواقع  دراسة   -  1

املستهدف.

العملية؛  والربامج  والبدائل  االسرتاتيجيات  كل  مجع   -  2

للتعامل مع القضية حمل الدراسة.

عرب  وتطبيقها  وتطويرها  املثلى  االسرتاتيجيات  انتقاء   -  3

ختطيط منهجي.

4 - تقويم العمل؛ ملعرفة مدى كفاءة االسرتاتيجيات املتبعة 

يف التعامل مع القضية املطروحة، وتعزيز اجلوانب اإلجيابية 
فيها، وتدارك جوانب القصور.

اللغويني  من  اللغوية  بالظاهرة  مجيعاً  املعنيني  إشراك   -  5

والسياسيني واإلعالميني واالجتماعيني والرتبويني وغريهم.

6 - استمرار النقد وإعادة البناء للربامج اللغوية وتكييفها وفق 

املتغريات.

أربعة  تغطية  إىل  اللغوي  التخطيط  مسار  يف  العمل  ويتوجه 
نطاقات مستمدة من اإلطار العام للتخطيط اللغوي، هي:

 اللغة العربية والتقنية الجديدة
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1 - ختطيط الوضع اللغوي: من حيث دراسة واقع العربية يف 

احلياة اليومية ونطاقات استخدامها، ومعرفة أبرز إشكاالتها 
يف سياقها االجتماعي، وتنظيم أبرز السياسات اللغوية املتخذة 
استعمال  وختطيط  تطبيقها،  حنو  والسعي  اللغوية،  للقضايا 

اللغات األخرى يف احلياة اليومية واحلياة العامة. 

بقضايا  االهتمام  اللغوي: من حيث  االكتساب  2 - ختطيط 

اللغة يف اجلانب التعليمي، وكيف يتم تعليمها وتنميتها؟ وما 
مكانة اللغات األخرى يف النظام التعليمي؟ وكيفية نشر العربية 

بتعليمها للناطقني بغريها يف األصقاع املختلفة؟

3 - ختطيط املنت اللغوي: املتابعة املستمرة والعمل الدؤوب 

نفسها،  اللغوية  البنية  داخل  اللغوية  القضايا  مع  للتعامل 
وكيفية احلفاظ عليها مع حتديثها، واالستفادة من خمرجات 
جمامع اللغة العربية والقرارات اليت اختذتها، وكيفية تفعيلها 

يف خدمة البنية اللغوية.

مبادرات  إطالق  على  العمل  اللغوية:  املكانة  ختطيط   -  4

أذهان  يف  للغة  النمطية  الصورة  دراسة  تستهدف  ومشاريع 
هذه  تعزيز  وكيفية  مباشرة،  وغري  مباشرة  بطريقة  األفراد 
الصورة الذهنية بكافة الوسائل املتاحة، عرب التوسل بقوالب 

مبتكرة ومالئمة ملختلف الشرائح. 

ويف ضوء جماالت العمل ومساراته السابقة ينفذ املركز يف مسار 
التخطيط اللغوي مبجموعة من األعمال، ومنها:

1 - اقرتاح مبادرات ومشروعات ذات صلة بالتخطيط اللغوي 

تنفيذها،  إجراءات  وحتديد  ودراستها،  اللغوية،  والسياسة 
ومتابعة أعمال التنفيذ وفق اآللية املعتمدة.

2 - تنفيذ املبادرات واملشروعات ذات الصلة بالتخطيط اللغوي 

والسياسة اللغوية، أو اإلشراف على تنفيذها.

االستشارات  من  متكاملة  جمموعة  لتقديم  آلية  وضع   -  3

والسياسة  اللغوي  بالتخطيط  الصلة  ذات  التدريبية  والربامج 
اللغوية، وتنفيذها.

اللغوي  التخطيط  جمال  يف  الفعاليات  من  عدد  تنظيم   -  4

والسياسات اللغوية.

5 - اقرتاح مشروعات للتعاون والشراكة مع مؤسسات مستهدفة 

يف جمال التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية، وإعداد ما يلزم 
العتمادها وتنفيذها وفق اآللية املعتمدة.

6 - إصدار )جملة التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية(.

7 - رصد ما ينشر يف وسائل اإلعالم حول التخطيط اللغوي 

والسياسات اللغوية بشكل عام، وأداء املركز يف هذا اجملال، 
وإعداد تقارير وتوصيات يف ضوئه.

يف  وإشراكها  اإلعالم،  وسائل  مع  وطيدة  عالقات  بناء   -  8

أعمال التخطيط اللغوي ومبادراته.

اللغوي  التخطيط  مسار  أعمال  عن  دورية  تقارير  إعداد   -  9

ومنجزاته، مع تضمينه املقرتحات التطويرية، ومتابعة تنفيذها 
وفق اآلليات املعتمدة.

10 - دعم الربامج اللغوية وأي مبادرات ذات صلة يف مجيع 

املؤسسات اليت تعمل يف خمتلف اجملاالت، فاالهتمام باللغة 
العربية مسؤولية مشرتكة.

خالل  من  املهتمني  بني  اللغوي  التخطيط  ثقافة  نشر   -  11

برامج نوعية. 

آليات تنفيذ املبادرات واملشروعات:

حرصاً من املركز على تفعيل الشراكات مع املؤسسات اللغوية 
واملتخصصني، فإن تنفيذ املبادرات واملشروعات والربامج يتم 

وفق اآلليات اآلتية:

يف  ودعمها  اللغوية،  املؤسسات  مع  والشراكة  التنسيق   -  1

للجهود،  تنفيذ الربامج اليت يقرتحها املركز؛ وذلك توحيداً 
واملبادرات  والفعاليات  األنشطة  تبيّن  يف  للجهات  وحتريكاً 
مبستواها  والنهوض  العربية،  اللغة  متكني  شأنها  من  اليت 
وإقليمياً ودولياً. ويف هذا اإلطار اقرتح املركز عدداً من  حملياً 
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املشروعات واملبادرات والربامج ُنفذت بالشراكة مع املؤسسات 
املختلفة.

2 - يف الربامج اليت يقوم املركز بتنفيذها مستقاًل؛ فإنه يقوم 

املتخصصون  إليها  ُيدعى  نقاشية  حلقات  أو  حلقة  بتنفيذ 
للمبادرات  املركز  من  املقرتح  التصور  إلثراء  واخلرباء؛ 
من  كبرياً  عدداً  اإلطار  هذا  يف  املركز  نفذ  وقد  واملشروعات، 

احللقات النقاشية اليت تتعلق برباجمه املتعددة. 

3 - تشكيل اللجان الدائمة والوقتية.

اإلجنازات يف مسار التخطيط اللغوي:

واملشروعات  املبادرات  من  عدد  ُأجنز  املركز  سياسة  إطار  يف 
والربامج يف مسار التخطيط اللغوي، منها:

1 - عقد الندوة العلمية الدولية األوىل يف التخطيط اللغوي:

وضع املركز خطة لتنفيذ ندوة دولية دورية يف قضايا التخطيط 
اللغوي، وقد ُعقدت الندوة األوىل بعنوان )جتارب من الدول 
بتاريخ  الرياض  مدينة  يف  اللغوي(،  التخطيط  يف  العربية 
من  عدد  فيها  شارك  26/10/2015م،  املوافق  13/1/1437هـ 

يف  العربية  الدول  من  عدد  جتارب  لعرض  املتخصصني؛ 
جماالت التخطيط اللغوي )وهي: اململكة العربية السعودية، 
لبنان، سورية، املغرب، اجلزائر، تونس، مصر، السودان(، 
باإلضافة إىل ورقة علمية عامة تناولت أهمية التخطيط اللغوي 
املركز  ويستعد  العربية.  البالد  يف  الشاملة  التنمية  يف حتقيق 

لتنفيذ الدورة الثانية من الندوات الدولية.

والسياسات  للتخطيط  دورية  علمية  جملة  إصدار   -  2
اللغوية:

سعياً للتأسيس األكادميي يف جمال التخطيط اللغوي والسياسة 
اللغوية من خالل تنمية مساره البحثي عربيًا، ونشر البحث 
أصدر  املتخصصني؛  بني  الوعي  وزيادة  فيه،  املتميز  العلمي 
جملة  وهي  اللغوية(،  والسياسة  )التخطيط  جملة  املركز 
علمية دوريـــة حمكَّمة، ُتعنى بالتخطيط اللغوي والسياسات 

اللغوية، وُتعد اجمللة األوىل عربياً يف هذا االختصاص، وقد 
هذه اجمللة يف حمرم  من  األول  العدد  بإصدار  املركز  احتفل 
1437 هـ أكتوبر عام 2015 م، وصدر بعده العددان: الثاني، 

والثالث، والرابع، وأما اخلامس؛ ففي طور الصدور.

3 - ترمجة عدد من الكتب واألحباث املتميزة يف التخطيط 
والسياسة اللغوية:

يف جمال  املتميزة  النوعية  بالكتابات  العربي  احملتوى  إثراء 
اللغوية، واإلفادة من اخلربات  اللغوي والسياسات  التخطيط 
والتجارب العاملية يف هذا اجملال، هدف اسرتاتيجي للمركز، 
ولذا طرحت مبادرة لرتمجة عدد من الكتب املرجعية الرئيسية 
ـحت عدة كتب ذات أهمية بالغة  يف هذا اجملال، حيث ُرشِّ
يف جمال التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية؛ ليتم الشروع يف 

ترمجتها، وجتري مراحل الرتمجة بصورة متصاعدة.

اللغوي  التخطيط  أهمية  يف  نقاش  حلقات  تنفيذ   -  4
ومساراته: 

اللغوي  التخطيط  مسار  يف  املركز  نفذها  اليت  املبادرات  من 
إقامة حلقات نقاش ختصصية، تستهدف عمداء كليات اللغة 
ثقافة  إشاعة  بهدف  واملتخصصني؛  أقسامها  ورؤساء  العربية 
التخطيط اللغوي، وتنمية الوعي لدى متخصصي اللغة العربية 
بهذا امليدان وأهميته يف التعامل مع الواقع اللغوي، والسعي 
إليصال مستجدات هذا التخصص إىل الدارسني يف أقسام اللغة 
العربية، كما خصص جلسة علمية كاملة ضمن جدول أعمال 
الندوة الدولية األوىل للتخطيط اللغوي حللقة نقاشية أخرى عن 
)تدريس التخطيط اللغوي يف الدراسات العليا(، بهدف تقريب 
باجتاه  والدفع  األكادميية،  املؤسسات  إىل  التخطيط  مفاهيم 
ومسارات  اجلامعية،  الدراسات  يف  منهجية  مقررات  إجياد 
حبثية يف الدراسات العليا هلذا الفضاء العلمي املهم، ويعمل 

املركز على:

يف  متخصصة  نقدية  حبلقة  أشبه  متكامل  برنامج  وضع   -
يف  املتخصصة  الكفاءات  لتكوين  اللغوية  والسياسة  التخطيط 

هذا اجملال.
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أقسام  وحتفيز  اجملال  يف  النوعية  البحث  جماالت  نشر   -
الدراسات العليا ملعاجلتها يف أحباث الدراسات العليا.

5 - تنفيذ حماضرات علمية يف قضايا التخطيط اللغوي: 

تبّنى املركز برناجماً للمحاضرات العلمية النوعية، ُيدعى إليها 
حماضرون مميزون من أحناء العامل؛ ملناقشة قضايا متعددة يف 
الشأن اللغوي بعامة، وتتميز هذه احملاضرات - اليت تندرج 
يف مسار برنامج املركز اخلاص باحملاضرات - مبزايا تضمن 

تفرده، أهمها:

- انتقاء عناوين حديثة والفتة لالهتمام.

- طباعة كتاب يف موضوع احملاضرة.

الدراسات  لطالب  بيوم  بعد احملاضرة  نقاش  إقامة حلقة   -
العليا.

- عقد الشراكة مع املؤسسات األكادميية يف تقديم احملاضرة؛ 
داخل  يف  وذلك  موضوعها،  مع  األكادميي  التفاعل  لضمان 

اململكة وخارجها.

هذا  عرب  نوقشت  اليت  اللغوية  القضايا  من  عدد  وإىل جانب 
التخطيط  ثقافة  نشر  يف  للربنامج  وتفعياًل  النوعي،  الربنامج 
اجملال  بهذا  واملهتمني  الباحثني  بني  الوعي  وبث  اللغوي، 
املهم، فقد ُنفذت من هذا الربنامج حماضرات تتعلق مبجال 

التخطيط اللغوي.

6- رصد القرارات الرمسية املتعلقة بالعربية:  

مجع املركز كافة القرارات احلكومية املتعلقة باللغة العربية على 
كافة املستويات يف اململكة العربية السعودية؛ سعياً لدراستها، 
بأكمل  تنفيذها  ليتم  القرار؛  ونشرها بني أصحاب  وتوثيقها، 
وجه، والبناء عليها. وقد صدرت مسودة املشروع األوىل مطبوعة 
العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  قرارات  )مدّونة  كتاب  يف 

والسعودية10(، ويهدف املشروع يف مرحلته الثانية إىل: 

السعودية،  العربية  اململكة  يف  العربية  اللغة  قرارات  مدونة  ينظر:   10

2015 م.

أ - توسيع جمال اجلمع واستدراك الفائت. 

يعتمدها  لغوية  وثيقة  أو  وطنية،  لغوية  سياسة  بناء   - ب 
صاحب القرار.

7 - مبادرات احلرف العربي:  

اللغة  الدولي خلدمة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  تبّنى 
العربية عدة مبادرات متخصصة يف احلرف العربي، منها: 

حتصر  اليت  العربية11(  األجبدية  )عاملية  موسوعة  تبيّن   -
به،  ُتكتب  زالت  ما  أو  العربي،  باحلرف  ُكتبت  لغة   146

وذلك بهدف تسهيل وضع اخلطط؛ الستعادة الكتابة باحلرف 
حمل  وتعزيز  أهملته،  اليت  البالد  يف  اإلمكان  قدر  العربي 
احلرف العربي يف اللغات اليت ما زالت ُتكتب به، واملساعدة 
اإلبقاء على هذا  إىل  اليت تهدف  الشاملة  على وضع اخلطط 

احلرف عامليًا، وإشهار دوره احلضاري.

- إقامة حلقة نقاشية حول احلرف العربي، وقد ُدعي إليها 
بني  التعاون  سبل  فيها  وُنوقشت  واملهتمون،  املتخصصون 
وحبثه  العربي  احلرف  بدراسة  املهتمة  املختلفة  اجلهات 

مجالياً وتارخيياً وحاسوبياً وواقعياً.

- العمل على نشر كتابني عن اخلط العربي، يتناوالن دراسات 
أكادميية متخصصة عنه.

السنوي  العاملي  اليوم  موضوع  يكون  أن  املركز  اقرتح   -
منظمة  يف  العربية  باللغة  لالحتفاء  1436هـ(  )2014م/ 
على  املوافقة  صدرت  وقد  العربي(،  )احلرف  عن  اليونسكو 
االحتفال  كان  حيث  عدة،  جهات  مع  التنسيق  ومت  ذلك، 

حول احلرف العربي.

العربي؛  احلرف  عن  إلكرتونية  موسوعة  لبناء  التخطيط   -
لإلسهام يف تعزيز مكانته يف االستخدام وخباصة يف الربجمة 

احلاسوبية والنشر اإللكرتوني.

11 ينظر: عاملية األبجدية العربية، عبدالرزاق القويس، 2016 م.
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8 - مرصد العربية: 

وهو مرصد إخباري على املوقع الرمسي للمركز، ُيعين بالرصد 
للمختصني  وتقدميها  العربية،  اللغة  ألخبار  اإللكرتوني 
األصعدة كافة،  على  اللغوية  املستجدات  مبتابعة  واملهتمني 
ويتم الرصد آليًّا من خالل تتّبع مواقع اجلهات املتصلة باللغة 

العربية.

9 - إصدار الكتب والدراسات املتخصصة:

الدراسات  من  بعدد  العربية  املكتبة  إثراء  إىل  املركز  يسعى 
العربية  اللغة  وواقع  اللغوي  التخطيط  مبجاالت  املتعلقة 
وتعليمها يف عدد من دول العامل، عرب جمموعة من املشروعات 

البحثية املميزة، أبرزها:

- دراسة اسرتاتيجيات اللغات العاملية يف التخطيط اللغوي 
والسياسة اللغوية: 

االسرتاتيجيات  بدراسة  الطموح  البحثي  املشروع  هذا  ُيعنى 
لغاتها،  متكني  يف  الدول  تتبناها  اليت  الوطنية  والسياسات 
على  التعّرف  بهدف  ونشرها،  ودعمها،  عليها،  واحملافظة 
جهود الدول يف التخطيط اللغوي، واإلفادة من جتاربها وآلياتها 
وسياساتها احلكومية يف احملافظة على اللغة واهلوية، وكيفية 
األخرى12،  باللغات  واحتكاكها  الوطنية  اللغة  مع  التعامل 
اللغة  نشر  يف  العربية  واجلهود  اآلليات  تطوير  إىل  باإلضافة 
العربية ودعمها ومتكينها. وقد اكتمل هذا املشروع، وجيري 
العمل على استثمار األحباث اليت تضمنها يف ندوة علمية من 

ندوات التخطيط اليت يقيمها املركز.

وقضايا،  مفاهيم،  العربية:  اللغة  عن  الشعبية  التصورات 
وحاالت:

التصورات  األوىل من مشروعه يف دراسة  املرحلة  املركز  أجنز 
واملواقف اللغوية، وذلك باكتمال املشروع العلمي )التصورات 

الشعبية عن اللغة العربية: مفاهيم، وقضايا، وحاالت(.

12 ينظر: االسرتاتيجيات الدولية يف خدمة اللغات الوطنية، جمموعة 

باحثني، 2017.

التصورات من  مناقشة  املركز ضمن جماالت عمله  وقد وضع 
زوايا متعددة، ومنها: تصورات الشباب السعودي جتاه اللغة 
العربية، ومنزلة اللغة العربية يف اإلعالم وتصورات اإلعالميني 
جتاهها، وتصورات الشعوب اإلسالمية جتاه اللغة العربية، 
الدولية،  املنظمات  يف  العربية  الدبلوماسية جتاه  والتصورات 
ملرحلة  أو خيضع  فيه،  البحثي  اجملال  انطلق  مما  وغريها 
التهيئة واإلعداد، إضافة إىل موضوع )التصورات الشعبية عن 
اللغة العربية: مفاهيم، وقضايا، وحاالت( الذي أصدره بعد أن 
ُأسند إىل خبريين متميزين، وهما: د. عقيل بن حامد الزماي 
بالتخطيط  ليقوما  ميغري،  مبارك  بن  منصور  د.  و  الشمري 
متميزة  كوكبة  مع  له، وحتريره،  املناسبة  األطر  ووضع  له، 
املركز على توسيع دوائر  الباحثني، وقد حرص  من اخلرباء 
مراحل  على  جعلناه  وقد  الدراسة،  وتنويع جماالت  النظر، 
تتصاعد يف مستوى النظر أو تتواكب، وندرك أنه َطْرٌق جديد 
لبذل  املعنيون  يتنادى  أن  املهم، جيب  العلمي  الباب  هلذا 
املآالت  فتح  بهدف  والتحليالت  والرؤى  اجلهود  من  املزيد 
لسرْب  مهمة  نافذٌة  الشعبية  فالتصورات  وحتليلها،  البحثية 
مبفاهيم  للوعي  أعمق  صورة  لرسم  وجماٌل  اللغوي،  الواقع 
ُيثِري  أن  إنه جمال ميكن  بل  وقضاياها؛  وحركتها  العربية 
الرؤى اليت ختطط إلطالق الربامج واملشروعات يف خدمة اللغة 
العربية، وأما الرتكيز على مصطلح التصورات الشعبية، فألنه 
املوضوع،  بهذا  املرتبطة  األخرى  املصطلحات  لكافة  اجلامع 
املرتبطة  املفاهيم األساسية  األول لريكز على  القسم  ولذا جاء 
املركزية  القضايا  ليتناول  الثاني  القسم  وجاء  املوضوع،  بهذا 
املتصلة بالتصورات الشعبية يف سياق اللغة العربية على وجه 
اخلصوص، وختصص القسم الثالث بالدراسات امليدانية اليت 

ترصد حاالت معينة من التصورات الشعبية عن العربية.13

وقد شارك يف هذا املشروع باحثون كثر، وهم: د.منصور بن 
أ.د.  الشمري،  الزماي  حامد  بن  د.عقيل  ميغري،  مبارك 
أ.د.  عبداحلي،  أشرف  د.  الشريف،  الدين  صالح  حممد 
عبداحلميد  رفيق  أ.د.  السماوي،  شكري  د.  الرتيكي،  منري 

العربية مفاهيم وقضايا وإحاالت،  اللغة  الشعبية عن  التصورات   13

جمموعة باحثني، 2017 م.
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فواز حممد  أ.د.  بن محودة، د. فتحي بن حممد اجلميل، 
د.  ملحم،  أبو  حسين  أ.د.عبدالرمحن  العبداحلق،  الراشد 
حممود بن عبداهلل احملمود، د. عبدالقادر سبيل، د. بيضاوي 

عبدالعظيم، د. وليد صاحل اخلليفة.

األدلة:

»األدلة  العلمية يف سلسلة  اإلصدارات  من  عدًدا  املركز  أصدر 
واملعلومات« ؛ تتضمن عدًدا من الكتب اإلرشادية والتوجيهية، 
والكتب اليت ترصد جهود األفراد واملؤسسات يف خدمة اللغة 

العربية.

خالهلا  من  املركُز  أصدر  اليت  واملعلومات«  »األدلة  وسلسلة 
املستفيدين  من  متعددة  شرائح  ختدم  الكتب،  من  جمموعًة 
من املتخصصني، واملهتمني، ومعلمي اللغة العربية ومتعلميها 
يف  شاَرك  علميًة  ُكتًبا  السلسلة  هذه  تتضمن  حيث  وغريهم؛ 
تأليفها والعمل فيها عدٌد من املتخصصني من دول خمتلفة، 
ويتطلع املركز إىل إثراء هذه السلسلة بعدد من الكتب واألدلة 

املتنوعة يف املستقبل القريب.

ومن مناذجها:

1. دليل ثقافة اللغة العربية للناطقني بغريها.

2. دليل معلمي العربية للناطقني بغريها.

3. دليل متعلمي العربية للناطقني بغريها.

4. 100 سؤال عن اللغة العربية.

5. دليل علماء اللغة العربية يف الصني.

6. الدليل اإلجرائي لتأسيس املنشآت اللغوية.

األدب  حول  اهلندية  اجلامعات  يف  اجلامعية  البحوث   .7

العربي.

8. عاملية األجبدية العربية.

9. دليل علماء اللغة العربية يف الصني.

يف  علومها  يف  والباحثني  العربية  اللغة  علماء  دليل   .10

إندونيسيا.

11. دليل مؤسسات اللغة العربية يف إندونيسيا.

العربية  اللغة  جمال  يف  والدكتوراه  املاجستري  رسائل   .12

وآدابها يف تركيا.

13. الرسائل اجلامعية يف قسم اللغة العربية وآدابها يف اجلامعة 

اإلسالمية العاملية مباليزيا.

14. كشاف جملة جممع اللغة العربية املصري.

العاملة  واملؤسسات  األفراد  تستهدف خدمة  وهي مبجموعها 
وتوفري  اللغوية،  البيئة  وتهيئة  العربية،  اللغة  جماالت  يف 
البيانات الالزمة انطالقا من أهداف املركز الرئيسة، » إمياناً 
منه بأهمية مثل هذا الدليل يف تشجيع الراغبني يف خدمة اللغة 

العربية واالستثمار فيها«.14

- اللغة العربية يف البالد غري العربية: 

ويتضمن هذا املشروع دراسة واقع اللغة العربية يف البالد غري 
الدول نفسها،  أبناء  العربية من خالل مشاركات حبثية من 
فأجنز  العامل،  يف  العربية  اللغة  حال  استقصاء  إىل  ويتجه 
وإندونيسيا،  اهلند،  عن  املتعددة  املشروعات  من  جمموعة 
وتريكا، ومشروعات فردية عن باكستان، والصني، وإسبانيا، 

ونيجرييا، وأوغندا، وماليزيا، وغريها.

الطالب  لدى  العربية  اللغة  عن  الذهنية  التصورات  ـ   10

اجلامعيني:

والدراسات  التخطيط  خطوات  ضمن  أطلق  مشروع  وهو 
االسرتاتيجيات اللغوية، وذلك بإعداد دراسة وطنية ميدانية 
لدى  العربية  اللغة  عن  الذهنية  »التصورات  بعنوان:  شاملة 
الطالب اجلامعيني يف اململكة العربية السعودية«، بهدف بناء 

امللك،  مركز  العربية،  اللغة  منشآت  لتأسيس  اإلجرائي  الدليل   14

1438 هـ، ص 5.
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أن  ميكن  اللغوي،  واقعنا  من  مهّم  جانب  عن  شامل  تصّور 
السياسات  وبناء  التخطيط  يف  اللغوية  املؤسسات  عليه  تعتمد 
اللغوية، ويف استحداث الربامج الفاعلة يف جمال خدمة اللغة 

العربية، أو يف توجيه القائم منها الوجهة املناسبة .

ولتحقيق هذا اهلدف الرئيس اختارت الدراسة:

مع  بالتعاون  السعودية  اجلامعات  يف  نقاش  حلقات  عقد   -
يريده  ما  حول  فيها  العربية  اللغة  وأقسام  الكليات  بعض 
تعليم  اللغويني،  )اللغة،  العربية  اللغة  الشباب اجلامعي من 

اللغة، املؤسسات اللغوية ...(.

آرائهم عرب استبانة أعدها فريق متخصص هلذا  - استطالع 
عن  النمطية  وتصوراتهم  توجهاتهم  دراسة  بهدف  الغرض، 

اللغة العربية وأساتذتها ومؤسساتها.

وتعّد هذه الدراسة حماولة من مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الدولي خلدمة اللغة العربية ملواكبة رؤية السعودية 2030 م، 
واستثمار ما ميكن استثماره - يف هذا السياق - من مكّونات 

بعدها الثقايف.

11 ـ النظام الوطين للغة العربية:

أنهى املركز إعداد مسودة )النظام الوطين للغة العربية(، وذلك 
مع  يتوافق  ومبا  اللغوي،  التخطيط  جمال  يف  جهوده  ضمن 
اجملاالت  كل  يف  السعودية  العربية  للمملكة  املتقدمة  املكانة 
والروابط  الوطنية،  اهلوية  على  احملافظة  حول  التنموية، 
االجتماعية، والشخصية السعودية املتميزة، والريادة السعودية 
الدولية يف خدمة اللغة العربية، ومبا يتالءم مع رؤية 2030 

اليت أكدت على املكون اللغوي للمملكة العربية السعودية.

ويعمل املركز وفق املسارات النظامية إلقرار هذا النظام، حيث 
العربية، وتأكيدهم  اللغة  قادة بالدنا يف خدمة  يستلهم رؤى 
على قيمتها ومنزلتها الرئيسة يف تطوير بالدنا الغالية، ويعد 
هذا النظام مثرة برنامج عمل املركز على إجنازه بدأ مبشروع 
اجلهات  خمتلف  عن  الصادرة  العربية  اللغة  قرارات  مجع 
واألجهزة احلكومية، واليت متثل يف جمموعها أساسا كبريا 

األساسي  النظام  يؤكد  حيث  العربية(  اللغة  لـ)نظام  ومتينا 
للحكم حمورية اللغة العربية، وتنتشر مفردات التأكيد عليها 

يف جممل القرارات التنفيذية املتنوعة يف كل اجلهات.

العربية(  اللغة  )نظام  مسودة  صياغة  على  املركز  عمل  وقد 
مستفيدا من القرارات والتجارب السعودية السابقة يف استصدار 
نظام مشابه، ومن التجارب العاملية يف االسرتاتيجيات الوطنية 
الرتاكمي  البناء  من  اللغات، وكذلك مستفيداً  للمحافظة على 
التخصصي الذي قام به املركز ضمن أعمال )وحدة التخطيط(، 
ونتج عن كل ذلك املسودة اخلاصة بالنظام الوطين، وقد تعاون 
الشؤون  يف  املتخصصني  من  جمموعة  مع  فحصها  يف  املركز 
مناقشتها يف  ثم  التشريعية،  الصياغة  القانونية، واخلرباء يف 
اجلهات  من  عدد  مع  للمناقشة  وعرضها  النقاش،  حلقات 
احلكومية اليت شاركت يف لقاء )املؤسسات الرمسية السعودية: 
لغتنا العربية يف 2030( الذي أقامه املركز بالتعاون مع )معهد 
اإلدارة العامة(، كما جرت مناقشته يف جملس أمناء املركز، 
وبهذا اكتملت املسودة، وصارت مالئمة للرفع بها إىل اجلهات 

املختصة.

12 ـ دعم جماالت التنسيق اللغوي:

العربية  اللغة  بشأن  املعنية  املؤسسات  بني  التنسيق  ميّثل 
حملياً وإقليمياً ودولياً أحد أبرز القناعات الكربى اليت حتكم 
برامج املركز ومبادراته، وضرورة ال حييد عن إذكاء روحها يف 

جماالت عمله وأنشطته املتنوعة، ومنها: 

باللغة  املعنية  واملؤسسات  للجامعات  التنسيقي  امللتقى   -
العربية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية:

انعقد برعاية كرمية من لدن خادم احلرمني الشريفني،  وقد 
موطن  العربي هي  اخلليج  دول  أن  من  رؤيته  انبثقت  حيث 
العربية األول، ومنطلق هذا اللسان وموئله، باإلضافة إىل أنَّ 
اخلادمة  واملراكز  واجلامعات  املؤسسات  عشرات  تضم  دوله 
تثبيت  وتسهم يف  نوعية،  بأعمال  تقوم يف جمملها  للعربية، 
والتكامل  التنسيق  يعوزها  قد  ولكن  العربية،  اللغوية  اهلوية 
اقتصادية  لتطّورات  تتعرض  الدول  هذه  أن  كما  البييّن، 
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أبنائها،  لغة  على  سلباً  تؤّثر  وإعالمية خمتلفة،  واجتماعية 
وخباصة األجيال الناشئة. من هنا تظهر احلاجة إىل استشراف 
بتثبيت  الكفيلة  املتمّيزة  واملبادرات  املستقبل، ووضع اخلطط 
على  بناًء  العربي،  اخلليج  دول  يف  العربية  اللغوية  اهلوية 

املشكالت الواقعية واملتوقعة.

وقد هدف املركز بتنظيمه هذا امللتقى إىل مجع اجلهات املعنية 
خبدمة اللغة العربية يف دول اخلليج العربي، وتعزيز أواصر 
وحتديد  فيها،  العربية  مكانة  ودعم  بينها،  املشرتك  العمل 
املشكالت اللغوية اليت تواجهها، واخلروج بأهداف مشرتكة، 
والربامج  املشروعات  وحبث  لتحقيقها،  اجلهود  تتضافر 
العربية، وإجياد  لغتنا  اليت تسهم يف خدمة  الرائدة  النوعية 
اخلليجية  اجلهات  بني  وتكاملها  اجلهود  لتنسيق  آليات 
املختلفة، وتعميم التجارب الناجحة يف تلك الدول، وإتاحتها 

لالستفادة منها.

العربية  اللغة  كليات  لعمداء  األول  التشاوري  اللقاء   -
ومعاهد تعليمها ورؤساء أقسامها يف اجلامعات السعودية:

تأسست فكرة هذا اللقاء على عقد جتّمع ملسؤولي املؤسسات 
التعليمية العليا يف اللغة العربية على مستوى اململكة العربية 
السابقة،  املسرية  يدرس  تشاوري؛  لقاء  يف  وذلك  السعودية، 
ويسعى إىل إجياد البيئة املالئمة لتطوير اللغة العربية ونشرها، 
واإلسهام يف دعم اللغة العربية وتعلمها، وحبث األوجه املناسبة 
لتقديم اخلدمات ذات العالقة باللغة العربية لألفراد واملؤسسات 
نقاشية  حلقات  خالل  من  وذلك  احلكومية،  واهليئات 
الشرحية  من  املتخصصني  املركز  فيها  يستكتب  متسلسلة، 
املوضوع  دراسة  تتضمن  عمل،  بأوراق  للمشاركة  املستهدفة؛ 

املقرتح، والتوصيات املتصلة به لنقاشها يف جلسات اللقاء.

وأما األهداف اليت اجته إليها هذا اللقاء، فهي:

1 ـ العمل على استمرارية تطوير مسار التعليم والبحث العلمي 

املتخصص باللغة العربية يف الكليات واألقسام.

2 ـ تنسيق اخلطط واالسرتاتيجيات املؤسساتية اخلاصة باللغة 

العربية.

3 ـ التنسيق يف وضع اخلطط؛ لربط خمرجات اللغة العربية 

بسوق العمل.

جمال  يف  وحصرها  واألنشطة  والربامج  الرؤى  جدولة  ـ   4

مساهمة الكليات واملعاهد واألقسام يف خدمة اللغة العربية على 
النطاق الدولي.

الوطنية  لتحقيق األهداف  الكليات؛  5 ـ متتني األواصر بني 

املشرتكة.

1437 هـ،  اللقاء ثالث مرات حتى عام  املركز هذا  نفذ  وقد 
وجيدول اللقاءات القادمة، مع احلرص على أن يصاحب كل 

لقاء برنامج نوعي متكامل.

- لقاء احتادات اللغة العربية: مسارات التنسيق والتكامل:

أتت فكرة املركز إلقامة لقاء دوري جيمع أبرز احتادات اللغة 
العامل ضمن جهوده االسرتاتيجية يف املسارات  العربية حول 
وإجياد  مؤسساتها،  ودعم  العربية  اللغة  خلدمة  املتنوعة 
هذه  أهمية  إىل  باإلضافة  والتنسيق،  التكامل  من  سياقات 
ودعم  العربية،  حضور  تعزيز  يف  الفاعل  ودورها  االحتادات 
معلِّميها ومتعلميها حول العامل، ورغبة يف التعريف بها حول 

العامل، ومجع معلومات عنها، وبيان إجنازاتها وأنشطتها.

وكان حمور اللقاء يف دورته األوىل بعنوان )التعريف باالحتادات 
وحبث مسارات التنسيق والتكامل(.

وقد استقطب اللقاء عدداً من احتادات اللغة العربية الفاعلة 
حول العامل؛ وذلك لتحقيق عدد من األهداف، أبرزها:

- تعزيز الدور الفاعل ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 
يف خدمة اللغة العربية حول العامل.

- التعريف باملؤسسات الفاعلة والعاملة يف الشأن اللغوي.

- استعراض بعض التجارب الناجحة الحتادات اللغة العربية 
ومجعياتها وروابطها.

المؤسسات اللغوية وجهودها في التخطيط اللغوي: مركز خدمة الّلغة العربية أنموذجًا
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- إجياد شراكات اسرتاتيجية بني املؤسسات املختلفة العاملة 
يف الشأن اللغوي حملياً ودولياً.

الشأن  يف  العاملة  االحتادات  بني  عالقات  شبكات  بناء   -
اللغوي.

- توثيق منجزات احتادات اللغة العربية وإشهارها.

من  اإلفادة  عرب  العربية  اللغة  خدمة  يف  الرتاكمي  البناء   -
اجلهود السابقة والبناء عليها.

وقد شارك يف هذا اللقاء عدد من االحتادات واجلهات الدولية 
املعنية باللغة العربية، هي:

 احتاد معلمي اللغة العربية يف اهلند.

 احتاد معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا.

 االحتاد العام ملؤسسات دعم اللغة العربية يف تشاد.

 الرابطة األمريكية ألساتذة اللغة العربية.

 مدير عام يف وزارة الرتبية الرتكية ومسؤول عن الشؤون 
الدينية يف املدارس الرتكية.

 رابطة أساتذة اللغة العربية الباكستانيني.
 احتاد معلمي اللغة العربية يف ماليزيا.

 احتاد اجلامعات اإلسالمية.

وتاله تأسيس صفحات على موقع املركز تعنى بالتعريف بهذه 
وبدأ  لالحتادات،  ورقياً  دلياًل  املركز  أصدر  ثم  االحتادات، 
اهلند  و  تشاد  يف  وخاصة  معها،  ثنائية  مشروعات  بإطالق 

وإندونيسيا.

السعودية  يف  وأقسامها  العربية  اللغة  كليات  ملتقى   -
والصني:

تشهد مجهورية الصني الشعبية إقبااًل كبرياً على تعلّم اللغة 
حكومي  اهتماٌم  اإلقباَل  هذا  صاحب  وقد  وتعليمها،  العربية 
يف  العربية  اللغة  أقسام  عدد  يبلغ  إذ  كبري،  وجمتمعي 

اجلامعات الصينية حالياً قرابة الـ )45( قسمًا، موزعة على 
عدد من اجلامعات مبا فيها اجلامعات الكربى، ويلتحق بهذه 
األقسام أكثر من ألف طالب سنوياً. كما توجد مدارس خاصة 
على  بها  امللتحقني  عدد  يزيد  العربية  اللغة  لتعليم  متعددة 

عشرة آالف طالب. 

الدولي خلدمة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  من مركز  وحرصاً 
اللغة العربية على مّد جسور التواصل مع املؤسسات الداعمة 
للغة العربية خارج اململكة؛ واالطالع على واقع خدمة اللغة 
العربية فيها، وما حتتاجه براجمها من دعم وتطوير، وسبل 
اإلفادة املتبادلة من اخلربات والكفاءات؛ استضاف عدداً من 
الصينيني  واألساتذة  العلمية  األقسام  ورؤساء  الكليات  عمداء 
الكبار من اجلامعات الصينية العريقة، بهدف التعريف باللغة 
العربية وتعليمها يف الصني، وتوثيق صلة الكفاءات األكادميية 
الصينية باملتخصصني السعوديني، وفتح آفاق التعاون والتكامل 

بني املؤسسات الداعمة للغة العربية يف البلدين.

لعمداء  الثالث  التشاوري  اللقاء  مع  باملصاحبة  امللتقى  وانعقد 
يف  أقسامها  ورؤساء  تعليمها  ومعاهد  العربية  اللغة  كليات 
من   املدة  أيام خالل  لثالثة  وامتد  السعودية،  العربية  اململكة 

25-1436/6/27 هـ، املوافق 14-2015/4/17 م.

- لقاء: لغتنا العربية يف 2030م:

للمؤسسات  لقاء  العامة  اإلدارة  بالتعاون مع معهد  املركز  نفذ 
الرمسية السعودية بعنوان: »لغتنا العربية يف 2030 م«، ويأتي 
احلكومية  اجلهات  من  العديد  ليجمع  التشاوري  اللقاء  هذا 
من  خمتلفة  ومؤسسات  وهيئات  وزارات  من  العالقة،  ذات 
مؤسسات الدولة، ويهدف إىل تعزيز االهتمام الرمسي باللغة 
العربية وثقافتها لدى املؤسسات احلكومية -تطبيقاً لتوجهات 
تعزيز  يف  الشريكة  اجلهات  جهود  ورصد   ،- البالد  قادة 
حضور العربية يف التناول الرمسي، ويف الشأن العام وإبرازها، 
والتباحث يف حتقيق رؤية اململكة 2030 م فيما يتعلق بالشأن 
على  وانعكاساته  اللغوي  الشأن  بأهمية  والتوعية  اللغوي، 
العربية  اللغة  قرارات  تطبيق  وتفعيل  املختلفة،  اجلوانب 
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الوزارات  من  مع عدد  عقد شراكات  إىل  باإلضافة  الرمسية، 
خلدمة العربية.

إن البيئة التنظيمية السعودية حافلة بالعديد من التشريعات 
واألنظمة املميزة اليت ميكن تفعيلها أو البناء عليها وتطويرها 
جتاوبا  واحدة؛  تنظيمية  وحدة  يشكل  مبا  إنتاجها  وإعادة 
مع التطور التنظيمي جملاالت احلياة كافة. كما بني سعادته 
أن فرص االستثمار يف العربية ممكنة وقابلة للتفعيل املتنوع، 
وخباصة يف ظل الطلب الكبري لدى غري العرب على العربية 

وتعلمها ملختلف األغراض.

13 - تأسيس الربامج واملؤسسات:

يؤكد املركز أن جزءاً رئيساً من أعماله يتمثل يف حتريك العمل 
اللغوي، وتفعيل براجمه يف خمتلف املؤسسات؛ لذلك فقد بدأ 
املركز مبكراً يف دعم تأسيس جَممع اللغة العربية السعودي، 
وما زال يتابع مسارات العمل فيه بعدة سبل، كما قام املركز 
اللغة  لتعليم  الوطين  املركز  تأسيس  التعليم يف  وزارة  مبساندة 
العربية وتعّلمها، وكان طرفاً يف بناء براجمه، وعضواً يف جملسه 
وفاعلة يف  رئيسة  للمركز مساهمة  أن  إىل  باإلضافة  اإلشرايف، 
ببعض  املتخصصة  الربامج  أو  املعاهد  من  عدد  افتتاح  اقرتاح 
من  عدد  يف  الفئات  لبعض  وتعليمها  العربية  اللغة  جماالت 
اجلامعات يف اململكة العربية السعودية وخارجها، ومنها معهد 

تعليم اللغة العربية يف املالديف ومعهد تعليمها يف أوغندا.

وأما الربامج واملؤسسات الدولية فمنها:

- معهد االستشراق يف أذربيجان.

- مركز األمري سلطان يف روسيا.

- املنح يف قسم اللغة العربية يف السنغال.

- شهر اللغة العربية يف الصني.

- شهر اللغة العربية يف إندونيسيا.

- شهر اللغة العربية يف اهلند.

14 ـ قيمة اللغة العربية:

القيمة  رصد  إىل  يسعى  حبثياً  علميا  مشروعاً  املركز  أجنز 
العربية، وهذا موضوع جدلي نسيب، يصعب  للغة  احلقيقية 
الفصل فيه علميًا، وال ميكن أن يقاس إال من خالل نسبته 
أهمية  رأى  املركز  فإن  ذلك  ورغم  عنه،  خارجة  أمور  إىل 
به وبتفاصيله،  أكفاء ينهضون  املوضوع، وإسناده إىل أساتذة 
بن  سعود  الدكتور  العلمية  ومتابعته  املشروع  إدارة  توىل  وقد 
سليمان اليوسف، وشارك يف تأليفه تسعة من الباحثني ذوي 
وأ.د.  صاحل،  إمساعيل  حممود  د.  أ.  وهم:  االختصاص، 
بسناسي،  عبدالقادر  ود.حممد  الرشيد،  سليم  بن  عبداهلل 
ود.ظافر بن غرمان العمري، ود.منصور بن حممد الغامدي، 
ود.عبدالعزيز بن صاحل العمري، ود.عادل بن أمحد باناعمة، 

ود.عبد الرمحن بن حسن احملسين15.

15 ـ قواعد البيانات احلاسوبية:

تعد األدلة وقواعد البيانات احلاسوبية ذات أهمية كبرية يف 
تقدم أيِّ جمتمع خيطط لبناء مستقبله على أطر علمية وتقنية 
فيه متغريات كثرية،  تتحكم  سليمة، وخباصة يف ظل عصٍر 
أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  مهمة  بيانات  على  أساساً  تعتمد 
غريها؛ انطالقاً من أن وضع اخلطط التنموية ــ سواء القصرية 
أو الطويلة ــ ال ميكن أن يتم من دون وجود ركيزة أساسية 

تتمثل يف وجود قواعد بيانات قوية ودقيقة ومتكاملة.

خلدمة  الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  أدرك  وقد 
اللغة العربية حجم هذه األهمية، فسعى إىل تكوين عدد من 
قواعد املعلومات املتعلقة مبجاالت اللغة العربية داخل اململكة 
بيانات  مجع  بواسطة  وذلك  وخارجها،  السعودية  العربية 
وتوفريها  اجملاالت،  من  لعدد  ودقيقة  حديثة  معلوماتية 

للباحثني واملهتمني باللغة العربية يف جماالتها املختلفة. 

املشروع  هذا  على  ومساً  )بناء(  لفظة  املركز  اختيار  جاء  وقد 
مظلة  ليكون  العربية؛  اللغة  جمال  يف  املسبوق  غري  التقين 
عامة شاملة، تتضمن مجيع ما يصدره املركز من أدلة وقواعد 

15 قيمة اللغة العربية، جمموعة باحثني، 2017 م.
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معلومات، وليشري - يف الوقت ذاته - إىل أن البيانات اليت 
أجنز  وقد  والزيادة.  للنمو  قابلة  القواعد  هذه  عليها  حتتوي 
املركز يف هذا املشروع - حتى اآلن - ثالث قواعد للبيانات، 

وفيما يأتي بيانها:

باململكة  العربية  اللغة  مؤسسات  بيانات  قاعدة  بناء  أوأل: 
العربية السعودية

تسعى هذه القاعدة إىل مجع بيانات مؤسسات اللغة العربية 
للجميع؛  وإتاحتها  مجيعها،  السعودية  العربية  اململكة  يف 
العلمية  والشراكات  التواصل  يف  منها  واالستفادة  الستثمارها 
والعملية يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية تعّلماً وتعليماً 
اللغوي يف  املؤسسي  املنجز  إبراز  واإلسهام يف  ونشرًا،  وحبثاً 
اململكة العربية السعودية، وإظهار حجم العناية واالهتمام اليت 

حتظى بها اللغة العربية يف مهدها األول ومربع نشأتها.

ثانيا: بناء قاعدة بيانات املؤسسات املعنية باللغة العربية 
يف العامل

املنجز  رصد  إىل  تسعى   )1 )بناء  البيانات  قاعدة  كانت  إذا 
قاعدة  فإنَّ  السعودية،  العربية  اململكة  يف  احمللي  املؤسسي 
إىل  احمللية  تتجاوز  أن  املركز  منها  أراد   )2 )بناء  البيانات 
املؤسسي  املنجز  رصد  إىل  القاعدة  هذه  تهدف  لذا  العاملية؛ 
املؤسسات  حبصر  وذلك  السعودية،  العربية  اململكة  خارج 
املعنية باللغة العربية يف أحناء العامل مجيعًا، ومجع بياناتها 
التفصيلية، وإتاحتها للجميع؛ لإلفادة منها يف التواصل البنَّاء، 
والشراكات املثمرة يف اجملاالت العلمية والعملية، والتعاون يف 
وحبثاً  وتعليماً  تعّلماً  العربية  اللغة  خدمة  شأنه  من  ما  كل 
للغة  العاملية  املؤسسية  اخلريطة  رسم  يف  واإلسهام  ونشرًا، 

العربية وجغرافية عملها املؤسسي، واالهتمام بها يف العامل.

العربية  اللغة  تعليم  مصادر  بيانات  قاعدة  بناء  ثالثا: 
للناطقني بغريها

حتاول هذه القاعدة أن جتمع بيانات املصادر اخلاصة بتعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها، سواء على املستوى احمللي أو 

الدولي، وأياًّ كان نوع تلك املصادر اليت يتم من خالهلا تعليم 
لإلفادة  للجميع؛  وإتاحتها  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 
منها، واستثمارها يف كل ما خيدم عمليات تعليم اللغة العربية.

- دليل املؤسسات املعنية باللغة العربية يف دول العامل غري 
العربية:

يتطلع املهتمون واملعنيون بالعربية من األفراد واملؤسسات إىل 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية 
رائد يف  بدور  املركز  يقوم  أن  يف  والطموح؛ طمعاً  األمل  بعني 
مشروعات  وإدارة  نوعية،  ومبادرات  حديثة،  أفكار  ابتكار 
دولية كربى ختدم العربية، وحتفيز هذه املشروعات ورعايتها 
واإلشراف عليها ودعمها، وعلى وجه اخلصوص املشروعات 
املتخصصة  األكادميية  واألقسام  الكليات  على  يصعب  اليت 

القيام بها وتنفيذها.

إىل  يتجه  الشأن؛  هذا  يف  مبسؤولياته  املركز  من  واضطالعاً 
إطالق مشروع ميثُِّل به مرجعيًة دوليًة عن وجود اللغة العربية 
العربية،  بغري  املتحدث  العامل  يف  وبراجمها  ومؤسساتها 
املعنية  للمؤسسات  دلياًل  متثُِّل  دولية،  خريطة  به  ويرسم 
باللغة العربية يف دول العامل غري العربية، وإنتاجها يف خدمة 
البيانات اخلاصة  إليها، وغري ذلك من  واملنتسبني  العربية، 

بتلك املؤسسات.

شامل؛  تفصيلي  دليل  تنفيذ  على  املشروع  هذا  فكرة  تقوم 
معلميها  وأعداد  العربية،  اللغة  تعليم  مؤسسات  إلحصاء 
ومتعلميها ودرجاتهم العلمية، ومواقع هذه املؤسسات يف دول 
بها،  املكتوب  العلمي  اإلنتاج  وإحصاء  العربية،  غري  العامل 
ومدى انتشارها يف وسائل إعالم تلك الدول والشبكة العنكبوتية 

وجماالت املال واألعمال فيها. 

ويقوم تنفيذ هذا املشروع على خطة عملية أعدَّها املركز، يتّم 
الدول  عربها االتفاق مع مؤسسات أو أفراد يف كل دولة من 
املستهدفة يف الدليل؛ ليقوموا جبمع البيانات املطلوبة للدليل، 
وتنظيمها وفق خطة موضوعية موحّدة، وتتوىل األمانة العامة يف 
املركز متابعة العمل واإلشراف عليه، وطبيعة العمل تقتضي أن 

 اللغة العربية والتقنية الجديدة

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   114 01-03-18   11:14:00



115

يكون تنفيذ املشروع على مراحل، يتم فيها حتديث البيانات 
كل مخس سنوات. 

وبهذا اإلطار يتميز هذا املشروع من حيث املادة اليت يوفرها 
الدليل، والبقعة الواسعة يف العامل اليت ُيغطيها املشروع، والدقة 
ومواقعها،  املعلومات جبمعها من مظانها  والضبط يف إحصاء 

سعياً إىل حتقيق مجلة من األهداف، منها:

الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  ريادة  1 - حتقيق 

خلدمة اللغة العربية، وذلك بأن يكون مرجعاً دوليًّا يف إحصاء 
انتشار العربية وخدمتها يف العامل.

2 - بناء قاعدة معلوماتية واسعة عن حركة اللغة العربية يف 

العامل.

3 - اإلسهام يف كشف خريطة وجود اللغة العربية وخدمتها، 

وإتاحة هذه اخلارطة للمهتمني والداعمني.

4 - متابعة انتشار اللغة العربية وحتديث بياناتها دوريًّا.

- الدليل الصوتي ملؤسسات تعليم اللغة العربية يف العامل:

ُيَعّد فكرة إعداد )دليل صوتي تعريفي مبؤسسات اللغة العربية 
بن  عبداهلل  امللك  مركز  ابتكرها  اليت  املميزات  من  العامل(  يف 
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، وعمل على إطالقها 
يف  الدليل  هذا  فكرة  وتتلخص  الوجود،  حيز  إىل  وإخراجها 
من  العربية  باللغة  املعنية  املؤسسات  ملمثلي  الفرصة  إتاحة 
مجيع أحناء العامل للتعريف مبؤسساتهم، وجهودهم يف خدمة 
اللغة العربية، وآفاق التعاون املتاحة مع املركز. ويقوم املركز 
للمركز.  اإللكرتونية  البوابة  عرب  الدليل  هذا  بتغذية  دورياً 
املزيد من األدلة  القادمة إىل إطالق  املراحل  العمل يف  ويتجه 

وقواعد املعلومات اليت ميثِّل كلٌّ منها مشروعاً مستقاًل.

خامتة:

أبرز ما يتميز به حقل التخطيط اللغوي أّنه متجدد يعيد إنتاج 
نفسه وأدواته؛ بل إنه جيد يف نفسه جمااًل ملمارسة مبادئه، 

ودراسة  العامة،  مالحمها  واستخراج  التجربة  بتوثيق  وذلك 
أوجه االلتزام واالنفكاك عن اخلطط االسرتاتيجية، والوصول 

إىل مرحلة نقد التجربة بأطرها ومفاهيمها.

وحني بدأ املركز بتنشيط جمال التخطيط والسياسة اللغوية، 
فإنه اجته إىل ذلك ألنه جيد فيه البوابة األوسع لثبات براجمه 
واستمرارها، وذلك لضرورة أن تنطلق هذه اجلهود من مرجعية 
علمية معرفية، وهو ما يّسر له أن حيصد جائزتني خالل مدة 
قصرية من تأسيسه؛ األوىل جائزة الشيخ حممد بن راشد ألفضل 
مبادرة لغوية يف جمال التخطيط والسياسة اللغوية، والثانية من 
النادي األدبي بالرياض يف جمال اإلصدارات والبحث العلمي، 

ومن أهم مشروعاته العلمية: حبوث التخطيط اللغوي.

وانطالقاً من مبادئ التخطيط اللغوي، فإن املركز حسم صلته 
األفراد  مبساندة  ومعنية  هلا،  خادمة  جهة  بوصفه  باللغة، 
واملؤسسات يف جهودهم اللغوية، كما قام بتوصيف جهوده بأن 
اللغة العربية مسؤولية اجلميع وليست وظيفة فرد أو مؤسسة.

واجتهدت هذه الورقة بشرح آفاق العمل اللغوي من الوجهة 
استعراض  بإعادة  ُتعنى  حيث  اللغوي،  للتخطيط  العلمية 
بصيغة  وطرحها  توصيفي،  ناظم  يف  وبلورتها  املركز  جهود 
حتليلية نقدية ميكن ألصحابها أن يستفيدوا من تعميق النظر 
الفرصة  يتيحون  بذلك  أنهم  يثقون  أنهم  كما  جهودهم،  يف 
لشركائهم من األفراد املعنيني بالعربية أو من املؤسسات اللغوية 
أن يفيدوا من هذه التجربة، وأن يكونوا عوناً ألصحابها مبد 
والتنسيق  التكامل  أو  التوجيه  أو  والنقد  بالرأي  املساندة  يد 

املشرتك، وهو ما حيقق رؤاهم يف التخطيط اللغوي.

املراجع: 
إمبراطويات الكلمة )تاريخ اللغات يف العامل(، نيقوالس أوستلر، 
ترمجة د.حممد توفيق البجريمي، دار الكتاب العربي ـ بريوت، 

2011 م.

للغة  األعلى  اجمللس  اللغات،  سوق  يف  العربية  اللغة  مستقبل 

المؤسسات اللغوية وجهودها في التخطيط اللغوي: مركز خدمة الّلغة العربية أنموذجًا

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   115 01-03-18   11:14:00



العربية اجلزائر، 2009 م. عندما متوت اللغات، ديفيد هاريسون، 
ترمجة حممد مازن جالل، جامعة امللك سعود، 2011 م.
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العربية  اللغة  خدمة  يف  السعودية  اجلهود  عبداهلل،  امللك  مركز 
السياسات واملبادرات، 2017 م.

محزة  ترمجة  جستس،  ديفيد  الغربية،  املرآة  يف  العربية  حماسن 
املزيين، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1425 هـ.

مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية، 2015 م.

عاملية األجبدية العربية، عبد الرزاق القوسي، 2016 م.

جمموعة  الوطنية،  اللغات  خدمة  يف  الدولية  االسرتاتيجيات 
باحثني، 2017.

وإحاالت،  وقضايا  مفاهيم  العربية  اللغة  عن  الشعبية  التصورات 
جمموعة باحثني، 2017 م.

الدليل اإلجرائي لتأسيس منشآت اللغة العربية، مركز امللك، 1438 هـ. 

قيمة اللغة العربية، جمموعة باحثني، 2017 م.
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متهيد:

إىل  الّتنظري  من  نوعّية  نقلة  العربّية  اللّغة  يف  االستثمار  يعّد 
وله  ومتشّعب  متعدد  موضوع  اللغة  يف  فاالستثمار  الّتطبيق، 
أبعاد عدة تتصل - على سبيل املثال ال احلصر - باستخدام 
الّلغة الوطنّية يف التعليم واألحباث العلمية و يف الّتنسيق بني 
ويف  العمل  وسوق  والّتقنية  اللّغة  خلدمة  العرّبية  اإلسهامات 
وكذلك  املتقدمة،  احلاسوبية  والّتقنيات  الربجمّيات  أسواق 
بدراسة تأثري عدم استخدام الّلغة العربّية يف الّتعليم اجلامعي 
خالل  من  وأيضا  واهلندسة،  كالطب  العلمية  اجملاالت  يف 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها سواء بوصفها لغة أجنبية 

أو ثانية.

ويتحقق االستثمار يف الّلغة بطريقني:

1 - تعليم اللغة العربّية

2 - الّتعريب

فبالنسبة للطريقة األوىل تعّد الّلغة أداة للمعرفة واليت بدورها 
تشكل حمور االقتصاد وحمرك االستثمار يف الّثروة املعرفية. 
فنجد مثال اإلقبال الكبري على تعلّم الّلغات األجنبّية وافتتاح 
معاهد الّلغة ومراكزها يف كّل دول العامل مما جعل له مردوده 
االستثماري واالقتصادي واملعريف، وقد نتج عن ذلك احلاجة 
للمعّلمني واملدربنّي يف جمال الّلغة وضرورة توفري معامل اللغة 
االستثمار  يشكل  إذ  ذلك.  وغري  بها  املتعلقة  والربجميات 

كافة  على  كبريا  مردودا  اجلانب  هذا  يف  العربّية  الّلغة  يف 
األصعدة.

والسؤال حينئذ عن شأن اللغة العربية وآليات الدفع املمكنة 
حتى تصبح ذات وظيفة أساسية يف التنمية ويف تشكيل جمتمع 
جتاه  واملتواصل  السائد  التقصري  عن  نتحدث  ولن  املعرفة. 
اللغة العربية وجماالت استخدامها، ولكن نود أن نستشرف 
من  أكثر  قوامها  بشرية ضخمة  كتلة  وجود  املستقبل يف ظل 
اللغة  فباستخدام  العربي.  العامل  يف  نسمة  مليون  مائة  أربع 
من  العديد  تتحّسن  احلياة  يف  فاعلة  كلغة  وفرضها  العربية 
بسبب  ضاعت  واليت  منها  االستثمارّية  وخصوصا  الفرص 
اعتماد لغات أخرى كاإلجنليزية أو الفرنسية يف العامل العربي.

أما احملور الثاني لالستثمار فيولي اهتمامه شطر حتقيق بيئة 
حمّفزة على استخدام الّلغة واالستثمار فيها، ومن أهم وسائل 
ذلك الّتعريب. إذ يعّد استعمال اللغة العربية واتقانها يف حّد 
اللغة  الفجوة بني  دور يف سد  وللّتعريب  فيها.  استثمار  ذاته 
العربية ومعطيات العصر وصناعاته وتقنياته احلديثة.  فالّسعي 
ألن تكون اللغة العربّية لغة العلوم والتقنية يستشرف العديد 

من الفوائد واملزايا للمجتمع العربي والّناطق بالعربّية.

القيم اإلسالمية ويف  وال شك أن للتعريب دور مهم يف تعزيز 
الّلغة  تعد  اإلطار،  هذا  ويف  الوطّنية،  اهلوّية  على  احلفاظ 
الوطنية من أهم مقومات تعزيز املواطنة والوحدة وذلك باحلفاظ 
عليها وعدم استبداهلا بلغة ثانية، مثُلها مثُل العملة الوطنية 

د. أمحد بن عبداهلل البنيان
معهد امللك عبداهلل للرّتمجة والّتعريب 

جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية،  
اململكة العربّية السعودّية 

االستثمار في اللغة العربية: خطة التعريب
بمعهد الملك عبداهلل للترجمة والتعريب أنموذجًا

د. أمحد بن عبداهلل البنيان
معهد امللك عبداهلل للرّتمجة والّتعريب 

جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية،
اململكة العربّية السعودّية 
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اليت تعد من أهم مرتكزات االقتصاد لوحدة أي وطن وال ميكن 
أن تستبدل بعملة أجنبية. 

ونظرا ألهمّية هذا املوضوع وتشّعبه حيث ال ميكن لورقة علمّية 
أن حتيط به ُخربا فإّننا ركزنا بشكل خاص على دور التعريب 
امللك  معهد  منوذج  خالل  من  العربية  اللغة  يف  االستثمار  يف 
بن  حممد  اإلمام  جلامعة  التابع  والتعريب  للرتمجة  عبداهلل 

سعود اإلسالمية بالرياض وخّطته يف الّتعريب.       

مدخل:

املستند  القوي  البناء  أدوات  بتطوير  اجملتمعات  تقّدم  يرتبط 
إىل ثوابت األّمة. وتعد اللغة العربّية من األسس الراسخة يف 
نهوض اجملتمعات العربية قدمياً وحديثًا، وخري دليل على 
ذلك من نزول الوحي بهذه اللغة ذات اجلذور املتأصلة. ومع 
التطور املشهود يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
سواء  التخّصصات  خمتلف  يف  كليات  استحداث  توّجب 
أكانت الطبّية أو اهلندسّية أو العلوم الّتطبيقية، وعليه بدأت 
اجلامعة الّتدريس يف تلك التخّصصات باللغة اإلجنليزّية. من 
هنا، أصبحت الرتمجة والتعريب يف جماالت العلوم والّتقنية 
حتمية تتطلب الوعي بأبعاد هذا اجملال، وبالتجربة ترتسخ 
احلاجة إىل اإلدارة والتخطيط واجلهود لالنتقال إىل استعمال 
بعد  وذلك  ختصصاته  كافة  يف  اجلامعي  التعليم  يف  العربّية 
التأّكد من توفري مصادر الّتعلم وأدواته بالعربية وإغناء أوعية 
الّنشر يف اجملاالت املستهدفة من مراجع ُمَعرَّبة وكتب دراسّية 
اهلل  عبد  امللك  مبعهد  املنوط  الواجب  جاء  هنا  من  وغريها. 
للرّتمجة والّتعريب ليحّقق هذا املشروع الذي َعَرف حماوالت 
الذين  ألولئك  املاضي يف دول عربية عديدة1، وبقي حلماً  يف 
حيرصون على العربّية وعلى تطور جمتمعاتها ورسالتها اليت 
جتسدها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف خطتها 
االسرتاتيجية ويف نشاطاتها التعليمية والبحثية. وليست ّخطة 
العلمي  العطاء  ملسرية  استمراراً  إال  هذه  العربّية  اللغة  توطني 

الذي ترعاه اجلامعة.

1 الربيع، عدد 1420 هــ/1999م

وقد أكد البيان اخلتامي ملؤمتر القمة العربي املنعقد بالرياض عام  
2007م على ضرورة »تعزيز اهلوية العربية وترسيخ مقوماتها 

احلضارية والثقافية« وأوصى بـ »تدشني حركة ترمجة واسعة 
من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية يف مجيع 
امليادين مبا يف ذلك يف وسائل االتصال واإلعالم واإلنرتنت، 
ويف جمال العلوم والتقنية«2. والواقع هو أن التعريب ُيسهم يف 
التطور االقتصادي والثقايف واالجتماعي للدول العربية ويسهم 
يف إثراء الواقع احلضاري لشعوب تلك الدول والشعوب اليت 
تتعامل معها. ويرى الكثري من املختصني يف التعريب ضرورة 

تربوية وعلمية للقرن احلادي والعشرين.3

استعمال  يف  والّدولّية  والعربّية  احمللّية  الّتجارب   -  1
الّلغات الوطنّية وتوطني العلوم والّتقنية:

العربية  اللغة  توطني  موضوع  مع  عديدة  مؤسسات  تعاملت 
من  العربية  مكَّنت  مهامَّ  وَأجْنََزت  )الّتعريب(،  اسم  حتت 
مواكبة العصر يف جماالت كثرية، وقد دعا مناهضو استعمال 
انتشاره.  أمام  العقبات  ووضع  التعريب  مقاومة  إىل  العربية 
ومن هنا توجب توضيح مشروع توطني العربية، وشرح فوائده 

العملية واحلضارية والتجارية لكل من يهتم به.

البالد  يف  رمسّيا  استعماهلا  هو  العربّية  بتوطني  املقصود  إن 
العربّية استعماال يشمل مجيع اجملاالت ويغطي كل مستويات 
التعامل اللغوي قياسا باستعمال اإلجنليزية يف بالدها سيعود 
مبكاسب مّجة ألّن التعليم والتعلّم بالّلغة األم أو الّلسان األم  
يعود بالفائدة على اجلميع ويف شتى اجملاالت وحيّفزهم على 
اخللق واالبداع واالبتكار. فاالنتقال إىل اللغة الوطنية يف التعلم 
والبحث هو حالة طبيعية ذات فوائد للبلد املَُوِطن ولكل من 
يتعامل معه من بوابة لغة معيارية جلماعة بشرية ذات تاريخ 

طويل وواقع فاعل ومستقبل واعد.

2 - الّتعريب يف جامعات اململكة والّدول العربّية:

السّعودية  العربّية  اململكة  يف  التعليم  لغة  هي  العربّية  اللّغة 

2 انظر البيان اخلتامي ملؤمتر القّمة العريب املنعقد بالرياض عام 2004 م 

3 غزالة 2013

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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وفق نظام التعليم4. ويالحظ العديد من أعضاء هيئة التدريس 
باللغة  الّرمسي  الّتدريس  أن  بالّرغم من  أنه  العلوم  أقسام  من 
حيتاجون  الطلبة  أن  إال  التخّصصات،  تلك  يف  اإلجنليزية 
أن هناك  العربّية. وهلذا جند  باللغة  واألفكار  املفاهيم  لشرح 
األجنبّية.  بالّلغة  تدّرس  باجلامعات  التخّصصات  من  العديد 
سعود  امللك  جامعة  ومنها  اململكة،  جامعات  أقامت  وقد 
مؤمترات مجعت  اإلسالمية  سعود  بن  اإلمام حممد  وجامعة 
بضرورة  وأوصت  بالّتعريب  واملهتمني  بالرتمجة  املختصني 
ويأتي ضمن  مدروسة.  وفق خطط  العربية  االنتقال الستعمال 
الذي  الّرباط  يف  التعريب  تنسيق  مكتب  أعمال  اجلهود  هذه 
والعلوم،  والّثقافة  للرّتبية  العربية  املنظمة  مظلة  يعمل حتت 
والذي نشر أعمال املؤمتر الثاني عشر للّتعريب يف جملة الّلسان 
العربي اليت تسرب حتديات العوملة وآفاق الّتجارب يف الّتعريب 
كما يف التجربة الّسورية والعراقّية واملصرّية وغريها. كما أكد 
املرتجم.  املصطلح  توحيد  الّتعاون يف جمال  املؤمترون ضرورة 
وتظهر أهمية املصطلح يف تقارير اللجان املتخصصة مبختلف 

جماالت املعرفة وقراراتها. 

ويرى عدد من املختصني أن الّتعريب ضرورة ملحة يف القرن 
ضرورته  ومؤيدين  مشروعيته،  موضحني  والعشرين  احلادي 
والّلحاق  احملّفزات  وضع  ضرورة  اقرتاح  ويتكرر  وفوائده. 

بتسارع ركب الّتقنية والّتطوير.

3 - جتارب دولّية:

تدّرس  العامل  بلدان  معظم  يف  اجلامعات  أن  املعروف  من 
املراجع  إىل  الرجوع  رغم  الوطنّية،  باللغة  والطب  العلوم 
الوطنية  اللغة  غري  بلغات  األحباث  كتابة  ورغم  األجنبّية 
وتبعاً  للتخصص  تبعًا  والّروسية  والفرنسية  اإلجنليزية  مثل 
الّتجارب  مثال  اجلامعة.  بلد  يف  األجنبية  اللغات  ملعرفة 
العلمية يف االنتقال إىل اللغة الوطنية اليابان وتركيا وإسبانيا. 
وتعّد إسبانيا مثااًل للبلدان اليت هلا تاريخ حافل يف االسهام 
إنتاج  يف  االستمرار  ويف  األندلس،  دولة  أيام  الرّتمجة  يف 
يف  املدن  أمساء  شاعت  وقد  هذه.  أيامنا  حتى  الرّتمجات 

4 انظر نظام الّتعليم، املاّدة 11

للقيام  العصور  العلماء واملرتمجون عرب  األندلس اليت قصدها 
يف نقل العلوم إىل اللغة الالتينية قدميا واإلسبانية فيما بعد. 
جامعة  ومازالت  وغرناطة.  وُقرطبة  ُطليطلة  املدن  هذه  ومن 
غرناطة تقدم الّتدريس والّدرجات العلمية يف جمال الرتمجة، 
وما زالت مدرسة الرتمجة يف ّطليطلة ُتنجز األعمال املرتمجة 
ويف  هذا،  يومنا  حتى  العربية  باللغة  املكتوب  الرتاث  من 
السادس  القرن  منذ  واسعة  ترمجة  حركة  قامت  بريطانيا 
عشر من اللغة اليونانية واللغة الالتينية إىل اللغة اإلجنليزية 
الرتاث  برتمجة  تقوم  إجنلرتا  يف  برستول  جامعة  زالت  وما 
الواسع  االنتشار  رغم  الكتب  أّمهات  ونشر  القديم  األوروبي 

للغة اإلجنليزية. 

إىل  الرّتمجة  على  الّدول  حرص  التجارب  هذه  من  ُيالَحظ 
الّلغة الوطنية واستعمال هذه اللغة يف التعليم والبحث وذلك 
ومنها  واهُلوية،  بالثقافة  يتعلق  ما  منها  عديدة  ألسباب 
التعليم  أن  على  يؤكد  الذي  الرتبوي  بالواقع  عالقة  له  ما 
باللغة األجنبية يؤدي إىل صعوبة يف االستيعاب وضعف يف 
التحصيل العلمي. فاحلرص على اللغة الوطنية )اللغة األم( 
ونفسية،  وتعليمية  واقتصادية  اجتماعية  أسباب  على  يقوم 
وكلها أمور تتعلق مبسألة توطني املعرفة واالنتقال إىل جمتمع 

املعرفة.

الّنقل من اآلخر  العربّية والّتعريب:  4 - مسارات توطني 
والّنقل إليه:

وطريقة  وثقافة  وأسلوباً  لغة  العربية  مع  التوافق  هو  الّتعريب 
ليس  هو  ملن  وأيضاً  وأسلوب،  نص  من  عربي  غري  هو  ملا 
إىل  الّتعريب  يهدف  هنا،  من  العربية.  يتبنى  ممن  بعربي 
إىل  وبيئياً  نقل النصوص والعلوم وطريقة التعامل معها ثقافياً 
اجملتمع والبيئة العربية وتطوير ما يلزم هلذا الغرض. ويكون 

النقل على اجتاهني: 

أواًل: وهو االجّتاه األهم، النقل من اآلخر إىل العربية وتوطني 
ما ُنِقل.

بالعربية  ُأنتج  ما  نقل  مرحليًا،  الثانوي  االجّتاه  وهو  ثانيًا: 
إىل اآلخر.  
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5 - الرّتمجة والّتعريف مبجتمع الّتطوير واملعرفة:

ال شك أن نهضة اجملتمع تقوم بالتواصل مع األمم املختلفة 
واألخذ عنها ملا هو نافع وحديث، فال يصح أن يسري اجملتمع 
يف طريق كانت األمم السابقة واملعاصرة قد أتت عليها، والبداية 
علوم  من  إليه،  اآلخرون  انتهى  حيث  من  تكون  الناجعة 
ومهارات وأساليب وجتارب. والرتمجة عن اللغات األجنبية 
نافذة على املعرفة ووسيلة الختصار املسافة وتوفري التكاليف 
بتعلم  اجملتمع  أفراد  مجيع  يقوم  أن  يصح  ال  إذ  واجلهد، 
العلم.  ألخذ  أهلها  مع  يتواصلوا  أن  اليت حيتاجون  اللغات 
املأمول  وال يكفي من الرتمجة أن تبقى حبيسة الكتب، بل 
منها.  املفيد  تطبيق  بأسباب  املعرفة واألخذ  العمل على نشر 
التطبيقات  إىل  االنتقال  رهن  هو  عصرنا  يف  اجملتمع  فتطور 
الناجحة للمفيد من العلوم واملعارف. ومن واجب اجلامعات 
الوقوف على آخر ما توصلت إليه الدول املتقدمة من معارف 
وتقنيات، ونقل املفيد من التجارب الناجحة للمجتمع، ليعم 

اخلري ويستمر التطور.   

6 - الّتعريب وآفاقه:

اململكة  رؤية  جسدتها  اليت  الطموحة  التنمية  خطط  حتتاج 
)2030( ورمستها خطة آفاق )1450( لوزارة التعليم إىل مضمون 
علمي راسخ وإىل موارد بشرية قادرة على حتقيق املأمول من 
هذه اخلطط. والرتمجة والتعريب هي من األدوات اليت تنقل 
القادرة  الكوادر  تأهيل  يف  وتسهم  والتقين  العلمي  املضمون 
فالتعريب  اخلطط.  هذه  وضعتها  اليت  األهداف  على حتقيق 
ينتقل باجملتمع اجلامعي إىل أداة خمتلفة، ويف الوقت نفسه، 
يقوم بتوطني املعرفة لدى أبناء اجملتمع، وتبع هذا االنتقال 
استثمار برأمسال بشري مؤهل وُمَدَرب. ويصنع التعريب فرصاً 
توطني  وهي ضمن  والرتمجة،  والتدريب  النشر  يف  لالستثمار 
هذه النشاطات العلمية واالقتصادية يف آن واحد. ويف املرحل 
املتقدمة من توطني هذه األعمال واجملاالت، سوف ُتفتح فرص 
اإلنتاج والتصدير والتواصل مع اآلخرين من واقع جديد فيه 

الندية واالستقاللية.

7 - الّتعريب والّتطوير:

إىل  تؤدي  طريق  هو  بل  ذاته،  حبدِّ  هدفاً  الّتعريب  ليس 
للخطط  كان  فإذا  اجملتمع.  وتطوير  والتقنية  املعرفة  توطني 
والطموحات االجتماعية دور يف التطور والنمو املستدام، فال بّد 
من املرور من بوابة الّتعريب اليت تتيح خلرجيي اجلامعات من 
العمل واملساهمة يف اإلنتاج والتفاعل مع باقي فئات اجملتمع 
بلغتهم. هذا باإلضافة ملا يولده التحول للعربية من فرص عمل 
يف جماالت الرتمجة والبحث والنشر يف البيئة احمللية. وأْبَعد 
يف  البحثي  النشاط  يف  التعريب  يساهم  احمللية،  النظرة  من 
التفاعل مع اللغات األجنبية، إذ إن التعريب ال يكون يف عزلة 
بل هو اخنراط مع اآلخر متفاعال مع اإلقليم واللغات األجنبية 
التعريب  يقتصر  فال  العامل.  أرجاء  شتى  يف  والنشر  والبحث 
على الرتمجة من لغة بعينها إىل العربية، بل يتجاوز ذلك إىل 
النقل من اللغات الناشطة يف العلوم واآلداب والثقافة. وَيْشرَتُِط 
جناح التعريب االنفتاح على اآلخر واالزدياد من تعلم اللغات 

األجنبية والتعمق فيها.  

8 - نقُل املعرفة وتوطيُنها:

بل جعلها  املعرفة فحسب،  نقل  الّتعريب  من  اهلدف  ليس 
توطينها وتأصيلها إلجياد  إىل  من اهلّم احمللي وصواًل  جزءاً 
قيمة أساسية تؤدي إىل جمتمع املعرفة. من هنا جاء التأكيد 
إذ  والّتوطني،  الّتعريب  بني  التوأمة  على  احلالية  اخلطة  يف 
املرور  دون  للمعرفة  توطني  وال  يزول،  تعريب  من  فائدة  ال 
العربية.  البيئة  يف  تطبيقاتها  وممارسة  والتقنية  العلوم  بنقل 
يشكل التعريب بهذا التوجه اخلطوة األوىل حنو نشر املعرَّب 
وإشاعة استعماله يف التعليم واإلعالم واجملتمع، ثم االنتقال 
إىل تطبيقات العلوم يف جماالت حيوية مثل: الزراعة والصناعة 
لقد  االقتصادية.  الفعاليات  من  وغريها  الطبية  واخلدمات 
اختذت بعض الدول العربية خطوات عملية يف هذا اجملال، 
لكن الدورة االقتصادية الكاملة املبنية على التعريب مل تكتمل 
ومل تعمم حتى اآلن. يف كل األحوال يكون التعريب مصحوباً 
بانتشار املعرَّب وتطبيقه، فال تنفع كتب معربة تبقى أسرية 
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رفوف املكتبات وحلقات ضيقة، بل يكون بيئة اجملتمع هي 
احلاضنة والرافعة للتعريب يف آن واحد.  

9 - صناعة املعرفة:

من املأمول أن يكون للّتعريب، وفق الّرؤية احلالية دور حاسم 
فمن  كافة.  العربية  البيئات  يف  وتوطينها  املعرفة  صناعة  يف 
الّنتائج املهّمة للتعريب االخنراط يف عامل املعرفة؛ تعلماً وتعليماً 
وإنتاجاً هلا يف شتى اجملاالت، وصواًل إىل االنتقال إىل مستقبل 
واعد جلميع أفراد اجملتمع وللبيئة العربية اإلقليمية والناطقني 
بالعربية يف كل مكان. وليس اسهام العربية يف صناعة املعرفة 
تهدف  نتيجة  للمجتمع،  املنشود  للتطور  طبيعية  نتيجة  إال 
لتعزيز االرتقاء اجملتمعي واإلقليمي، إذ ال يكون األمن كاماًل 
مع اجلهل والتبعية املعرفية اليت جتعل اجملتمع رهينا مبصري 
املعرفة استقالل  األمم األخرى وصراعاتها وأزماتها. فصناعة 
العامل ودوله، وصواًل  التناغم مع باقي جمتمعات  وإسهام يف 

للتقدم والعيش بسالم.

العربّية  توطني  خلطة  االسرتاتيجّية  األهداف   -  10

)الرّتمجة والّتعريب(:

 تسعى األهداف العاّمة للخّطة إىل حتقيق هدفني اثنني هما: 
األول حتقيق األهداف املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية 
أهداف  وضع  والثاني  التعريب،  حركة  تعضيد  يف  للمعهد 
اسرتاتيجية وفرعية تؤدي إىل مشاريع التعريب ضمن جدول 

والفرعية  االسرتاتيجية  األهداف  بأن  علماً  حمدد.  زمين 
املرجوة هي مقاصد مرحلية قابلة لإلجناز واملالحظة والقياس، 
االسرتاتيجية ضمن جمال  ورسالته  املعهد  وتعرب عن سياسة 

التعريب. 

وميكن إجياز األهداف االسرتاتيجية يف أربعة أهداف تتداخل 
للمعهد.  العامة  الرسالة  وختدم  التطبيق  جمال  يف  وتتكامل 
املتصور  من  حمددة  ومشاريع  فرعية  أهداف  عنها  ويتولد 
املتاحة  املوارد  وفق  تدرجيي  بشكل  عليها  العمل  أن جيري 
مبا  سنوات  إىل مخس  منها متتد  كل  مراحل،  ثالث  وعلى 
حيقق التعليم بالعربية )مع تعليم اللغة األجنبية واملصطلحات 
حبلول  اجلامعة  كليات  يف  املعرفة  فروع  مجيع  يف  العلمية( 

.2030

واألهداف األربعة العامة وفق األوليات هي:

1 - توفري املراجع والكتب يف التخصصات اجلامعية باللغة 

العربية.

2 - احلوار عرب الرتمجة واملثاقفة. 

3 - اإلسهام يف توطني املعرفة وصناعتها.

4 - إسهام التعريب يف رسالة اجلامعة وخدمة اجملتمع.    

10. 1 - األهداف الفرعية:

االستثمار في اللغة العربية: خطة التعريب بمعهد الملك عبداهلل للترجمة والتعريب أنموذجًا

1 - تعريب مراجع علمية أساسية وتشمل األعمال املنشورة يف 

وحدة النشر العلمي يف املعهد

توفري املراجع والكتب 
للتخصصات اجلامعية باللغة 

العربية

2 - تعريب الكتب الدراسية للسنة األوىل والثانية وفق خطة 
كل كلية تّدرس باللغة اإلجنليزية 

3 - تعريب املوسوعات املتخصصة مبا يف ذلك املتخصصة بعلوم اهلدف االسرتاتيجي األول

الرتمجة وتقنياتها

4 - إعداد املعاجم املزدوجة اللغة 

5 - تعريب الكتب املعرفية والثقافية الداعمة للنشاط األكادميي
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5 يقوم الربنامج عىل التدريب يف جماالت التعريب املستهدفة، ويكون 

باللغات  املختصني  مع  بالتعاون  متخصصة  تدريب  وبيئة  منهاج  له 
والتخصصات األكاديمية العلمية 

لدهيم  املستهدفة  باللغات  متخصصني  أكاديميني  إىل  حاجة  هناك   6

وهي:  املستهدفة  اخلمسة  املجاالت  يف  والتعريب  الرتمجة  يف  خربة 
الطب   -3 اهلندسة،   -2 واملعلوماتية(،  التقنية  فيها  )بام  العلوم   -1

 -5 اإلسالمية،  والثقافة  الرشعية  العلوم   -4 الطبية،  واخلدمات 
برنامج  ويقوم  واآلداب.  اإلدارة(  فيها  )بام  اإلنسانية  الدراسات 
املستشار الزائر بدور اجلرس العريف واملهني بني املعهد وجهات اخلربة 

يف جماالت التعريب من مؤسسات وأفراد. 
7 برنامج التوطني يف صناعة التعريب يبدأ بعدد بسيط )اثنني من كل 

ختصص من التخصصات اخلمسة( ثم ينتهي بخمسة يف كل ختصص 
وذلك وفق خطة تتضمن ثالث خطط مخسية أو وفق مقتىض احلاجة. 

10. 2 - املشاريع املستهدفة: 

ترمي املشاريع املستهدفة إىل حتديد املشاريع الفعلية املرّشحة 
ألن تكون املضمون العلمي الذي حيقق األهداف الفرعية خلطة 
التعريب يف املعهد. وهي مرتبة وفق أولويات قد تتداخل فيما 
تعريب  إىل  وصواًل  التعريب،  رفد  يف  تتكامل  لكنها  بينها، 
املعرفة  لتوطني  وتأسيساً  العلمي،  والبحث  والّتعليم  الّتعلم 
يف  خطوات  عدة  املعهد  اختذ  ولقد  صناعتها.  يف  وإسهاما 
املشاريع  أّن  إال  الرتمجة،  وخدمات  العلمي  الّنشر  جماالت 
وعملّية  علمّية  وتضعها يف خّطة  الّتعريب  عملّية  تقنن  اآلتية 
يف آن واحد. وختضع عملّية اختيار الكتب يف تعريب الكتب 

الدراسّية لشرطني أساسيني:

1 - ترمجة وثائق حول احلوار من اللغات األجنبية إىل العربية

احلوار عرب الرتمجة 
واملثاقفة 

2 - تعريب كتب متخصصة وثقافية حول احلوار من اللغات األجنبية إىل العربية

3 - ترمجة كتب متخصصة وثقافية تساهم يف تشجيع احلوار الفكري والثقايف من العربية إىل اهلدف االسرتاتيجي الثاني
اللغات األجنبية

4 - ترمجة رؤية اململكة واجلامعة للحوار مع اآلخر يف شتى اجملاالت 

1 - إقامة برنامج توطني الرتمجة والتعريب لألهداف التخصصية5  

اإلسهام يف توطني املعرفة 
وصناعتها

2 - تعيني أكادمييني يتخصصون يف اجملاالت األربعة الرئيسة للتعريب وتفعيل برنامج 
املستشار الزائر6

3 - القيام بأحباث يف جماالت الرتمجة والتعريب، تستهدفها خطة التعريب احلالية اهلدف االسرتاتيجي الثالث

4 - استقطاب اخلربات والكفاءات يف جماالت التعريب 

مع  دائمة  بصفة  املعهد  يف  وتوظيفهم  والرتمجة  اللغات  من خرجيني  املتميزين  استقطاب   -  5

تدريبهم يف جماالت الرتمجة والتعريب التخصصية يف اخلارج ويف املعهد7 

1 - إقامة محالت توعوية بأهمية الرتمجة والتعريب ونشر رسالة املعهد واجلامعة يف اململكة 

وخارجها

إسهام التعريب يف رسالة 
اجلامعة وخدمة اجملتمع    

2 - إقامة الشراكات واملشاريع املشرتكة مع كليات اجلامعة ومعاهدها يف جماالت الرتمجة 

والتعريب

3 - توفري الدعم باملراجع واخلربات واالستشارات ألعضاء هيئة التدريس وغريهم ممن يقومون اهلدف االسرتاتيجي الرابع

بالرتمجة والتعريب 
4 - تدريب املختصني بشكل مستمر يف جماالت الرتمجة والتعريب 

5 - إقامة برامج خاصة بالتعريب لكل كلية أو معهد باجلامعة تقوم على الشراكة والعمل 

املشرتك 
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الّسنة  الدراسّية لكتب  الكتب  1 - تكون األولوّية يف تعريب 

الّتحضريية واألوىل. 

2 - تكون األولوّية بني الكلّيات إذ للكلية اليت تبادر بالشراكة 

هيئة  املؤقت ألعضاء  النقل  الدرايس وضمن  التفرغ  برامج  8 ضمن 

التدريس. 

مع املعهد بوضع خطة للتعريب تتضمن عدد الكتب واملرتمجني 
واجلدول الزمين لإلجناز.

10. 3 - أهم املشاريع:

9 دمج مشاريع التعريب يف برامج الدراسات العليا، وجذب املتفوقني 

من طلبة الدراسات العليا للبحث والعمل عىل مشاريع التعريب.

توفري املراجع والكتب للتخصصات اجلامعية باللغة العربيةمشاريع لتحقيق اهلدف األول
تعريب 300 مرجع علمي حتى عام 2030 بواقع 20 مرجًعا سنوياً.1 - تعريب املراجع العملية اهلدف الفرعي األول
تعريب الكتب الدراسية بدءاً من السنة األوىل خالل اخلطة2 - تعريب الكتب الدراسيةاهلدف الفرعي الثاني
تعريب موسوعة علمية واحدة - يف األقل - من كل ختصص مستهدف3 - تعريب املوسوعات العلمية اهلدف الفرعي الثالث

4 - إعداد املدونات والبيانات والقواميس املزدوجة اهلدف الفرعي الرابع

اللغة املتخصصة باملصطلحات

إنشاء مدونات يف اللغات املستهدفة تشمل التخصصات اليت جيري 
تعريبها وعمل قواعد بيانات للمصطلحات ومسارد مشتقة من قواعد 

البيانات وقواميس املصطلحات 

5 - تعريب الكتب املعرفية والثقافية الداعمة للنشاط اهلدف الفرعي اخلامس

تعريب مخسة عشر كتاباً يف علم اللغة والثقافة واجملتمع تدعم التعريب األكادميي

احلوار عرب الرتمجة واملثاقفةمشاريع لتحقيق اهلدف الثاني

تعريب وثائق دولية وأممية حول مبادئ وأهداف وتاريخ احلوار بني ترمجة وثائق حول احلوار من اللغات األجنبية إىل العربيةاهلدف الفرعي األول
الثقافات واحلضارات من لغات أوروبية

ترمجة كتب متخصصة وثقافية حول احلوار من اللغات اهلدف الفرعي الثاني
األجنبية إىل العربية 

ترمجة كتب )6-10( تدعو إىل احلوار أو تؤسس له على املستويات الثقافية 
أو التقنية أو التارخيية

ترمجة كتب متخصصة وثقافية تساهم يف تشجيع احلوار اهلدف الفرعي الثالث
الفكري والثقايف من العربية إىل اللغات األجنبية 

ترمجة كتب ختصصية فكرية )6-10( تشجع الفكر وتعزز ثقافة احلوار )إذ 
تنمو الثقافة والرتمجة يف ظل التعريب(.

ترمجة رؤية اململكة واجلامعة للحوار مع اآلخر يف شتى اهلدف الفرعي الرابع
اجملاالت

ترمجة وثائق وأحباث وكتيبات )عدد يتناسب مع حجم الوثيقة أو 
البحث( توضح رؤية اململكة للحوار مع اآلخر بشكل عام )حيث التوطني 

والتطوير والتعريب تدعم بعضها بعضاً(. 

مساهمة التعريب يف توطني املعرفة وصناعتهامشاريع لتحقيق اهلدف الثالث

1 - إقامة برنامج توطني الرتمجة والتعريب لألهداف اهلدف الفرعي األول
التخصصية 8

إقامة برامج دائمة لتدريب املهتمني بالرتمجة يف شتى التخصصات العلمية 
والعملية. 

2 - تعيني أكادمييني يتخصصون يف اجملاالت األربعة اهلدف الفرعي الثاني

الرئيسة للتعريب وتفعيل برنامج املستشار الزائر 
تعيني متخصصني يف البحوث يف جماالت املشاريع اليت تنص عليها 

اخلطة، وتعيني عدد من املستشارين لتنفيذ هذه اجملاالت.

3 - القيام بأحباث يف جماالت الرتمجة والتعريب اليت اهلدف الفرعي الثالث

تستهدفها خطة التعريب احلالية  
نشر عشرين حبثاً ختصصياً يف جمالت عاملية؛ بواقع حبث على األقل 

لكل باحث أو مستشار أكادميي.

4 - استقطاب اخلربات والكفاءات يف جماالت التعريب  اهلدف الفرعي الرابع
استقطاب األكفاء من اخلرباء واملختصني عن طريق التعيني والتعاقد والنقل 

)اثنان لكل مشروع رئيس(.

اهلدف الفرعي اخلامس
5 - استقطاب املتميزين من خرجيي اللغات والرتمجة 

وتوظيفهم يف املعهد بصفة دائمة مع تدريبهم يف جماالت 
الرتمجة والتعريب التخصصية يف املعهد وخارجه 9 

استقطاب عشرة من املتميزين من كافة اجلامعات والدوائر احلكومية كل 
سنة، وتدريبهم يف املعهد ويف خارجه وفق احلاجة.
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10. 4 - وصف املشاريع املستهدفة يف خطة التعريب: 

11 - معايري إقامة مشروع ترمجة:

تقوم مشاريع التعريب والرتمجة على املعايري اآلتية )على حدٍّ 
أدنى(: 

توجهات  ودعم  للخطة  الفرعية  األهداف  أحد  حتقيق   -  1

اخلطة وسياسة املعهد.
2 - حتديد البحث بالتعريب أو الرتمجة وما يتعلق بهما.

)طلب/ املعهد  استمارات  املوجودة يف  املكونات  3 - حتديد 

ترشيح مشروع حبثي أو ترمجة(.

واألنظمة  اللوائح  الرمسية وفق  املوافقات  4 - احلصول على 

والتعليمات.

11. 1 - املشاريع املستهدفة: 

ونظرا  ومتنوعة  كثرية  البحث  هذا  يف  املستهدفة  املشاريع 
واحد  مفّصل  بعرض منوذج  اكتفينا  فإّننا  بها  البحث  إلثقال 
آفاق  خلطة  داعم  علمي،  مرجع   600 تعريب  منوذج  وهو 
داعمة  وكلها  املشاريع  بقية  تليها  ثم   2030 اململكة  ورؤية 
بنفس  جداول  ضمن  ومنزلة   2030 اململكة  رؤية  آفاق  خلطة 
هي:  املشاريع  وهذه  التمشي  ونفس  العناوين  ونفس  املنهج 
تعريب الكتب الدراسية و تعريب املوسوعات و إعداد قواعد 
و  والثقافية  املعرفية  الكتب  تعريب  و  واملدونات  البيانات 
وثائق  ترمجة  و  الثقافات  حوار  حول  دولية  وثائق  تعريب 
تؤسس للحوار وتدعو له وترمجة كتب فكرية تشجع احلوار 
حلوار  اململكة  برؤية  املتعلقة  املواد  وترمجات  الثقافات  بني 
وتعيني  التعريب  جمال  يف  للتدريب  برامج  وإقامة  الثقافات 
متخصصني و مستشارين يف جمال اخلطة ونشر أعمال حول 
و  والتعريب  الرتمجة  حول  أعمال  ونشر  والتعريب  الرتمجة 
والكفاءات يف جمال اخلطة و استقطاب  استقطاب اخلربات 
حملياً  ونشرها  املعهد  رسالة  وعرض  متميزين  طلبة/متدربني 
وتطوير  والتدريب  البحث  يف  والتعاون  الشراكة  و  وخارجياً 
خدمات املكتبة ودعم املرتِجم والباحث وتدريب املتخصصني 

بالتعريب و إقامة ورشات عمل وعروض حول نشاط املعهد.

مساهمة التعريب يف رسالة اجلامعة وخدمة اجملتمعمشاريع لتحقيق اهلدف الرابع

1 - تدريب كوادر بشكل مستمر يف جماالت الرتمجة اهلدف الفرعي األول

والتعريب
تدريب الطلبة واملختصني واألكادمييني املهتمني بالرتمجة والتعريب بواقع 100 

متخصص على األقل يف السنة

2 - إقامة الشراكات واملشاريع املشرتكة مع كليات اهلدف الفرعي الثاني

اجلامعة ومعاهدها يف جماالت الرتمجة والتعريب
 تبادل قواعد البيانات والتعاون يف جمال األحباث والتدريب وإنتاج الرتمجات مع 

اجلامعات واملؤسسات املهتمة بالرتمجة؛ احلكومية واخلاصة.

اهلدف الفرعي الثالث
3 - توفري الدعم باملراجع واخلربات واالستشارات 

ألعضاء هيئة التدريس وغريهم ممن يقومون بالرتمجة 
والتعريب  

فتح مكتبة املعهد للمختصني واملهتمني خالل ساعات عمل املعهد صباحاً ومساًء 
)12 ساعة يومياً(، وختصيص رقم هاتف وعنوان بريد إلكرتوني لالستشارات 

السريعة يف جمال الرتمجة والتعريب. 

4 - إقامة محالت توعوية بأهمية الرتمجة والتعريب اهلدف الفرعي الرابع
ونشر رسالة املعهد واجلامعة يف اململكة وخارجها

إقامة عرض يف موقع اجلامعة الرئيس جلميع املختصني واملهتمني لنشر رسالة 
املعهد والتعريف بنشاطاته، ويف جامعات اململكة وبعض اجلامعات واملؤسسات 

خارجها.
اهلدف الفرعي 

اخلامس
5 - إقامة برامج خاصة بالتعريب لكل كلية أو معهد 

باجلامعة تقوم على الشراكة والعمل املشرتك  
إقامة ورشة عمل وعرض حول نشاطات ومنتجات املعهد يف كليات اجلامعة 

ومعاهدها بالشراكة مع الكليات كل سنة وفق خطة تغطي مجيع الكليات واملعاهد.
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وأسلوب  الّتعريب  مبهام  اخلاص  اإلداري  اهليكل   -  12

حتقيق األهداف واملشاريع:

يقوم عمل خطة الّتعريب من خالل وحدات املعهد على مبدأ 
إمتام املهمة وتسليم املشاريع ضمن مواصفات اجلودة واملواعيد 
التعريب  وأهداف خطط  املعهد  أهداف  احملّددة، مبا حيقق 
والرتمجة، وذلك باستخدام اإلمكانيات املتاحة وتفعيل اللّوائح 
واحلوافز الاّلزمة وتطويرها من حيث املضمون واإلدارة وأسلوب 

العمل واملردود اإلنتاجي.

وكاالت  لتخّصص  وفًقا  واملهام  املشاريع  بتوزيع  املعهد  يقوم 
ضرورّية  املعهد  يراها  هيكلة  أّية  وجتري  ووحداته،  املعهد 

لتنفيذ مشاريع اخلّطة.  

13 - متطلبات اخلّطة:

والدافعّية  اخلربة  لديهم  ممن  البشرّية؛  املوارد  استقطاب 
ملمارسة الرّتمجة واإلسهام يف الّتعريب. وتشمل:

محلة  من  واملمارسني  املختصني  من  الباحثني:   -  1  .1  .13

الدكتوراه يف اللغة اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية 
وغريها من الّلغات.

ذوي  من  املتفرغني  املرتمجني  من  املرتمجني:   -  2  .1  .13

املؤهالت والكفاءة )خمتصني يف أنواع نصية خمتلفة وجماالت 
خمتلفة(. وحيدد عددهم وفق متطلبات كل مشروع.

التعامل  يف جماالت  اخلربة  أصحاب  التقنيني:   -  3 .1 .13

برامج  إىل  باإلضافة  وبراجمها  الرتمجة  )تقنيات  اللغات  مع 
احلاسب املعروفة(.

النصوص  بتحرير  املختصني  اللغويون:  املدققني   -  4 .1  .13

العربية واألجنبية وتنسيقها وصفها.

13. 1. 5 - املوظفني: من املؤهلني باللغات )بكالوريوس على 

األقل(. 

13. 2 - تعزيز التقنيات من برامج ترمجة آلية وبرامج تصحيح 

اللغة املتوفرة آلياً.

13. 3 - تطوير قواعد البيانات للمصطلحات يف جماالت عمل 

املعهد. 

13. 4 - إثراء املكتبة باالشرتاك يف مواقع األحباث وامللخصات 

واملعاجم والدوريات اإللكرتونية.

تعريب 600 مرجع علمي / داعم خلطة آفاق ورؤية اململكة 2030  1 -رقم املشروع وعنوانه
الوصف

يقوم املشروع على تعريب مراجع علمية يف خمتلف اجملاالت املستهدفة يف اخلطة وفق األوليات املعتمدة. ويشكل إجناز تعريب املراجع دعماً للتعلم والتعليم 
بالعربية وتوحيداً ملصطلحات النصوص املعربة ضمن نطاق األقسام العلمية وإشراف املعهد. 

املسوغات
1 - حاجة الباحثني للمراجع املعّربة، 2 - حاجة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمراجع، 3 - حاجة املؤسسات واجملتمع ملراجع علمية

األهداف
تعريب 200 مرجع كل مخس سنوات، ونشر املراجع وإشاعة استعمال املصطلح املعرَّب 

املهام الرئيسة
1 - التكامل مع خطط التعريب بكليات اجلامعة، 2 - إجناز ترمجة املراجع وحتكيمها ونشرها، 3 - توسيع قواعد املصطلحات والبحث فيها.

جهات التنفيذ
- املعهد، 2 - الكليات، 3 - أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة )ترمجة وحتكيم وتدقيق(، 4 - العمادات املساندة والكراسي العلمية.

جهات اإلدارة واملتابعة والدعم
- املعهد، 2 - الكليات، 3 - اجمللس العلمي
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داخل  املشابهة  املؤسسات  مع  شراكات  إقامة   -  5  .13

اململكة وخارجها يف اجملاالت البحثية واإلنتاجية والندوات 
التقنية  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  طريق  عن  والتفاعل 

)مصطلحات وأحباث وخربات وتفاعل بشكل دائم(.

خاصة  وحوافز  لوائح  من  التنظيمية  البيئة  تطوير   -  6  .13

والتحكيم  اإلنتاج  خيص  مبا  والتعريب  الرتمجة  مبكافآت 
والتدقيق والتحقيق واملراجعة واإلخراج. 

اخلطة  مشاريع  لتنفيذ  مناسبة  ميزانية  ختصيص   -  7  .13

اجلامعات  يف  العلمي  البحث  الئحة  مواد  تشملها  ال  اليت 
السعودية. 

14 - اخلطة التنفيذية: األهداف االسرتاتيجية ومؤشرات 

األداء وفق املشاريع:

اهلدف 
املستوى املستهدفحساب مؤشر األداءمؤشرات األداء الربامجاهلدف الفرعياالسرتاتيجي

بية
عر

ة ال
للغ

ب با
لكت

ع وا
راج

ري امل
توف

 - 
1

1 - تعريب 

عدد املراجع: عدد تعريب 300 مرجعاملراجع العلمية
الصفحات والكلمات 

عدد املراجع على عدد املرتمجني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(واملراجعني

2 - تعريب الكتب 

الدراسية
تعريب الكتب من 

السنة األوىل 
عدد الكتب وعدد الكليات 

واملرتمجني املشاركني 
عدد الكتب واألقسام والكليات مقسماً على 

متزايد )لتحقيق اخلطة(عدد املرتمجني،اإلنتاج السنوي للمرتجم

3 - تعريب 

املوسوعات 
تعريب موسوعة من كل 

ختصص
عدد الصفحات )الفصول( 

على عدد املرتمجني 
عدد املوسوعات على عدد التخصصات 

متزايد )لتحقيق اخلطة(اإلنتاج السنوي للمرتجم 

4 - إعداد 

املدونات والبيانات 
ومسارد...

إنشاء مدونات وقواعد 
بيانات ومسارد وقواميس

عدد املشاريع وكمية التنفيذ 
على عدد الباحثني

عدد اجلهات واألشخاص املنخرطني على 
متزايد )لتحقيق اخلطة(كمية اإلنتاج السنوي

5 - تعريب الكتب 

املعرفية والثقافية
تعريب 15 كتاباً ثقافياً 
داعماً للمعرفة والتعريب

عدد الكتب: عدد 
متزايد )لتحقيق اخلطة(عدد الكتب على عدد املرتمجني واملراجعنيالصفحات والكلمات

اهلدف 
املستوى املستهدفحساب مؤشر األداءمؤشرات األداء الربامجاهلدف الفرعياالسرتاتيجي

قفة
ملثا

ة وا
مج

لرت
رب ا

ر ع
حلوا

- ا
 2

 
1 - ترمجة وثائق حول 

احلوار ...إىل العربية 
تعريب وثائق دولية 

وأممية ...
عدد املراجع: عدد 

الصفحات والكلمات 
عدد املراجع على عدد املرتمجني 

متزايد )لتحقيق اخلطة(واملراجعني

2 - ترمجة كتب ... 

حول احلوار ...
ترمجة كتب )10-6( 

تدعو للحوار ...

عدد الكتب وعدد 
الكليات واملرتمجني 

املشاركني 

عدد الكتب واألقسام والكليات مقسماً 
على عدد املرتمجني اإلنتاج السنوي 

للمرتجم
متزايد )لتحقيق اخلطة(

3 - ترمجة وثائق من 

العربية ...
ترمجة وثائق ومؤلفات 

تدعم احلوار ...
عدد الصفحات )الفصول( 

على عدد املرتمجني 
عدد املوسوعات على عدد التخصصات 

متزايد )لتحقيق اخلطة(اإلنتاج السنوي للمرتجم 

4 - ترمجة كتب 

متخصصة وثقافية تساهم 
يف تشجيع احلوار...

ترمجة كتب ختصصية 
فكرية )10-6(

عدد املشاريع وكمية 
التنفيذ على عدد 

الباحثني

عدد اجلهات واألشخاص املنخرطني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(على كمية اإلنتاج السنوي

5 - ترمجة رؤية اململكة 

للحوار...
ترمجة وثائق وأحباث 
حول رؤية اململكة ...

عدد الكتب: عدد 
الصفحات والكلمات

عدد الكتب على عدد املرتمجني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(واملراجعني
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15 - املتابعة والتقويم:

تنفيذ  يف  األداء  فعالية  حتسني  إىل  والتقويم  املتابعة  تهدف 
على  بناء  املتوخاة  النتائج  وحتديد  واملشروعات،  الربامج 
أساساً  توفر  مستمرة  عملية  فاملتابعة  موضوعية.  أهداف 
قاعدة  يوفر  مرحلية،  عملية  والتقويم  املرحلية.  للتقييمات 

جديدة للتخطيط واملتابعة املستقبلية. 

15. 1 - جتري املتابعة ملشاريع اخلطة وفق ما يأتي:

األصول  وفق  واعتمادها  املشاريع  طلبات  متابعة   -  1  .1  .15

)وحدة البحوث وامللتقيات، وكالة البحوث والتطوير واجلودة 
ثم عمادة املعهد وجملس املعهد(.

اهلدف 
املستوى املستهدفحساب مؤشر األداءمؤشرات األداء الربامجاهلدف الفرعياالسرتاتيجي

تها
ناع

وص
فة 

عر
ني امل

توط
 يف 

هام
إلس

- ا
 3

1 - إقامة برامج توطني 
...

إقامة برامج دائمة 
لتدريب املهتمني 

بالرتمجة ...

عدد املراجع: عدد الصفحات 
والكلمات 

عدد املراجع على عدد املرتمجني 
واملراجعني

متزايد )لتحقيق 
اخلطة(

2 - تعيني أكادمييني ...
تعيني متخصصني يف 
البحوث يف جماالت 

اخلطة

عدد الكتب وعدد الكليات 
واملرتمجني املشاركني 

عدد الكتب واألقسام والكليات 
مقسماً على عدد املرتمجني اإلنتاج 

السنوي للمرتجم

متزايد )لتحقيق 
اخلطة(

3 - القيام بأحباث 
يف جماالت الرتمجة 

والتعريب. 
عدد الصفحات )الفصول( على نشر عشرين حبثاً ...

عدد املرتمجني 

عدد املوسوعات على عدد 
التخصصات اإلنتاج السنوي 

للمرتجم 

متزايد )لتحقيق 
اخلطة(

4 - استقطاب اخلربات 
والكفاءات ...

استقطاب األكفاء من 
اخلرباء ...

عدد املشاريع وكمية التنفيذ 
على عدد الباحثني

عدد اجلهات واألشخاص املنخرطني 
على كمية اإلنتاج السنوي

متزايد )لتحقيق 
اخلطة(

5 - استقطاب املتميزين 
من طلبة اللغات والرتمجة

استقطاب املتميزين من 
الطلبة.

عدد الكتب: عدد الصفحات 
والكلمات

عدد الكتب على عدد املرتمجني 
واملراجعني

متزايد )لتحقيق 
اخلطة(

اهلدف 
املستوى املستهدفحساب مؤشر األداءمؤشرات األداء الربامجاهلدف الفرعياالسرتاتيجي

مع 
جملت

ة وا
امع

جل
ة ا

خدم
 يف 

يب
عر

 الت
- 4

1 - التدريب املستمر يف 
جماالت الرتمجة ...    

تدريب الطلبة واملختصني 
... )100( ...

عدد املراجع: عدد 
الصفحات والكلمات 

عدد املراجع على عدد املرتمجني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(واملراجعني

2 - إقامة الشراكات ... 
مع الكليات ...

تبادل قواعد البيانات ...
عدد الكتب وعدد 

الكليات واملرتمجني 
املشاركني 

عدد الكتب واألقسام والكليات 
مقسماً على عدد املرتمجني

اإلنتاج السنوي للمرتجم
متزايد )لتحقيق اخلطة(

3 - توفري الدعم باملراجع 
واخلربات ... ألعضاء هيئة 

التدريس

فتح مكتبة املعهد 
للمختصني )12 ساعة( 

...

عدد الصفحات 
)الفصول( على عدد 

املرتمجني 

عدد املوسوعات على عدد 
التخصصات 

اإلنتاج السنوي للمرتجم 
متزايد )لتحقيق اخلطة(

4 - إقامة محالت التوعية 
ونشر رسالة التعريب

إقامة عرض يف موقع 
اجلامعة ... لنشر رسالة 

املعهد

عدد املشاريع وكمية 
التنفيذ على عدد 

الباحثني

عدد اجلهات واألشخاص املنخرطني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(على كمية اإلنتاج السنوي

5 - إقامة برامج خاصة 
بالتعريب  

إقامة ورش عمل. 
بالشراكة مع الكليات ... 

عدد الكتب: عدد 
الصفحات والكلمات

عدد الكتب على عدد املرتمجني 
متزايد )لتحقيق اخلطة(واملراجعني
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15. 1. 2 - متابعة املشاريع ضمن آليات املتابعة واإلجراءات 

)اإللكرتونية والبصرية والورقية( املعتمدة ضمن ضوابط اجلودة 
املعمول بها يف املعهد؛ من خالل حتديد الربامج أو النشاط، 
مّت  وما  للتنفيذ،  النهائي  واملوعد  وآلياته،  التنفيذ  ووجهة 

تنفيذه واملتبقي منه.

مبدخالت  زمين،  جدول  وفق  املتابعة  جتري   -  3  .1  .15

املنجز،  التقدم  مدى  حتديد  أجل  من  مضبوطة  وخمرجات 
وبيان النتائج احملققة.

15. 2 - جتري علميات تقويم املشاريع وفق ما يأتي:

استبانات  من  إحصائية  أدوات  استعمال   -  1  .2  .15

واستطالعات ميدانية ومؤشرات األداء، مع حتديد األهداف 
العامة لالستبانة يف عالقتها مبوضوع التقويم. 

وجملس  والكليات  العلمية  األقسام  رأي  اعتماد   -  2  .2  .15

املعهد يف كل مشروع.

ضمن  النشر  أوعية  ومجيع  مشروع  كل  حتكيم   -  3  .2  .15

اجلامعات  يف  العلمي  البحث  الئحة  وفق  اخلطة  مشاريع 
السعودية.

املالحق: 

ملحق 1 - جدول زمين تنفيذي ملشاريع التعريب

ملحق 2 - جدول زمين تنفيذي ملشاريع التعريب

مرحلة أوىلتنفيذ املشاريع وفق األهداف الفرعية
)مخس سنوات(

مرحلة ثانية
)مخس سنوات(

مرحلة ثالثة
)مخس سنوات(

مشاريع اهلدف العام األول: توفري املراجع والكتب للتخصصات اجلامعية باللغة العربية
تعريب 600 مرجع علمي1
تعريب الكتب الدراسية للسنة األوىل والثانية2
تعريب موسوعة علمية من كل ختصص3
4)glossaries( ومسارد )corpora( إنشاء مدونات
وضع قواميس مصطلحات يعتمدها املعهد5

مشاريع اهلدف العام الثاني: احلوار عرب الرتمجة واملثاقفة
تعريب وثائق دولية حول مبادئ احلوار بني الثقافات11
ترمجة كتب عربية )6-10( حول احلوار 12
ترمجة وثائق عربية تعنى باحلوار 13

مرحلة أوىلتنفيذ املشاريع وفق األهداف الفرعية
)مخس سنوات(

مرحلة ثانية 
)مخس سنوات(

مرحلة ثالثة 
)مخس سنوات(

مشاريع اهلدف العام الثالث:مساهمة التعريب يف توطني املعرفة وصناعتها
إقامة برامج توطني لتدريب املرتمجني )ختصصات( 16
تعيني )استقطاب( متخصصني بالبحوث ومستشارين17
نشر حبث حول الرتمجة لكل باحث متفرغ )30 حبًثا(18
تعيني خرباء ومتخصصني واستقطابهم )2 للمشروع(19
استقطاب طلبة متميزين وتدريبهم )10 لكل مرحلة( 20

مرحلة أوىلتنفيذ املشاريع وفق األهداف الفرعية
)مخس سنوات(

مرحلة ثانية
)مخس سنوات(

مرحلة ثالثة 
)مخس سنوات(

مشاريع اهلدف العام الرابع: مساهمة التعريب يف رسالة اجلامعة وخدمة اجملتمع
تدريب 100 من الطلبة واملختصني واألكادمييني كل سنة 21
تبادل قواعد البيانات والتعاون يف جماالت التعريب 22
فتح مكتبة املعهد للمختصني واملهتمني )12 ساعة(23
إقامة عروض يف موقع اجلامعة للتعريف بالتعريب  24
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ملحق 3 - اهليكل اإلداري خلطة التعريب

ملحق 4 - جدول زمين إلجناز اهليكل اإلداري ومتطلبات اخلطة

العميد
وكيل املعهد للتعريب

املشرف العام على وحدات التعريب 
مشرف وحدة )هدف عام 4(مشرف وحدة )هدف عام 3(مشرف وحدة )هدف عام 2(مشرف وحدة )هدف عام 1(

منسقو األهداف الفرعية واملشاريعمنسقو األهداف الفرعية واملشاريعمنسقو األهداف الفرعية واملشاريعمنسقو األهداف الفرعية واملشاريع
1234567891011121314151617181920
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مرحلة ثالثة )مخس سنوات(مرحلة ثانية )مخس سنوات(مرحلة أوىل )مخس سنوات(اإلجناز املطلوب

1
إنشاء وحدات التعريب وفق األهداف 

العامة
تعيني مشريف الوحدات2
تعني منسقي املشاريع3
استقطاب الباحثني4
استقطاب املرتمجني املتخصصني 5
استقطاب التقنيني 6
استقطاب املوظفني املساندين 7

8
تعزيز الربامج اآللية والتقنيات اخلاصة 

بالتعريب

9
إنشاء شعبة خاصة بوثائق التعريب 

ومراجعه العلمية
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املراجع: 
التعريب  »التقرير اخلتامي ملؤمتر   .)2014( العربية  الدول  جامعة 
الثاني عشر “، اللسان العربي، العدد 73 املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الرباط.

وتطوير  التعريب  تعميم  ندوة   .)1998/1419( سعود  امللك  جامعة 
الرتمجة يف اململكة العربية السعودية. الرياض، جامعة امللك سعود.  

محدان، إبراهيم بن حممود )2007(. تعريب املصطلح بني الواقع 
والطموح، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. جملد 34، عدد 

2، اجلامعة األردنية.  

اخلطة االسرتاتيجية ملعهد امللك عبداهلل للرتمجة والتعريب 2022.

السعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعي  للتعليم  املستقبلية  اخلطة 
)مشروع آفاق( 2029/1450 م.إعداد معهد البحوث جبامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن؛ 1432 هـ.

أصوله  العالي:  التعليم  “تعريب   .)1999/1420( حممد  الربيِّع، 
ومناهجه ووضعه يف بعض البلدان العربية » يف: من وحي اجلامعة: 
حبوث وحماضرات وأوراق عمل ومقاالت متنوعة. الرياض، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

االسرتاتيجية  األهداف   .2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية 
وبرامج حتقيق الرؤية.

العالي،  التعليم  تعريب  إشكالية   )1996( أمحد  حممود  السيد، 
جملة جممع التعريب؛ عدد 12، دمشق.

العلم. بغداد،  الشمري، مهدي صاحل )2012(. يف املصطلح ولغة 
جامعة بغداد.

هاشم،  والتهتموني،  أمحد،  واهلياجنة،  عبداهلل،  الشيحة، 
العربية  اململكة  يف  العالي  التعليم   .)2013( غالب  والزامل، 
السعودية: اإلجنازات والتحديات، قراءة يف كتاب )رقم 9( مرصد 

.)www.mohe.gov.sa( .التعليم العالي

النمو  يف  خفي  عامل  القومية  »اللغة   .2012 حممد.  عبدالعظيم، 
االقتصادي«، جملة التعريب، العدد 43 دمشق.   

اللغة  بغري  الطب  لتدريس  الباهظ  »الثمن   .2012 قماري، حممد. 
العربية يف أوطانها«، جملة التعريب، العدد 43 دمشق.

مكتب تنسيق التعريب )د.ت(. إصدارات الكتب املعجمية واللغوية 
.)www.araization.org.ma(

يف  العربية  اللغة  جمامع  دور   .)2002( عبدالرمحن  النجدي، 
http://( اإلسالمية.  الدعوة  كلية  ليبيا،  طرابلس-  التعريب. 
ia600706.us.archive.org/17/items/ majame3/majame3.pdf

نظام جملس التعليم العالي واجلامعات. اململكة العربية السعودية. 
)1414 هـ(.

اجلامعي  للتعليم  املستقبلية  اخلطة  )د.ت(.  العالي  التعليم  وزارة 
.).www( 1450 هـ 2029 م )يف اململكة العربية السعودية: )آفاق
Daoud, Muhamed (1991). Arabization in Tunisia: The Tug 
of War, in Issues in Applied Linguistics, Vol. 2, No 1, pp. 
7-29.University of California, USA. 

Ghazala, Hasan S. (2013). Arabization Revisited in the 
Third Millennium, in Arab World English Journal, No. 2, pp. 
25-41.   

Hussain, Sazzad (2013). The Saudi Arabization of Islam. 
From https://themuslimtimes.info/2013/02/28/the-saudi-
arabization-of-islam/

Ismail, Hasan (2002). Are We Ready for Arabization in 
Medical Education, in Journal of Community Medicine. 
Vol. 9, Dammam University.   

Saudi Association of Languages and Translation 
(1431/2009). 3rd Languages and Translation Conference and 
Exhibition on Translation and Arabization in Saudi Arabia: 
Book of Papers. Riyadh, Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University. 

Tago, A. H. (2015). Move to Teach Medical Sciences in Arabic 
Hailed, From http://www.arabnews.com/saudi-arabia/
news/704626.
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املقدمة:

مل تعد اللغات يف العصر احلديث جمرد أدوات تواصل بني 
أبناء البلد الواحد أو املنطقة الواحدة، بل تعدت هذه السمة 
األصيلة فيها إىل وسيلة ال تقل أهمية عنها، تتمثل يف ابتكار 
القومية  الثروة  مصادر  من  مصدر  إىل  حتيلها  اليت  الوسائل 
لذلك البلد أو هذا، شأنها يف ذلك شأن أي مدخول اقتصادي 
اللغة،  يف  االستثمار  إنه  بالفائدة.  البلد  على  يعود  نفعي  أو 
احلديثة  والتكنولوجيا  املختلفة  واملعادن  الطاقة  كانت  فاذا 
مصدر  أمسى  اإلنسان  فإن  العصر  هلذا  اهلائلة  الثروات  من 
من  أغلى  أمسى  الذي  بالعقل،  يتمثل  أيضا،  مهم  استثمار 
احلديث  العصر  أدوات  فرضت  إذ  النفط،  برميل  استخراج 
احلديثة  االتصال  أجهزة  مثل  احلاضر،  على  بقوة  نفسها 
من هواتف ذكية وألواح اتصال وغريها، وبنظرة سريعة على 
ما  دليل  يتضح  الكربى  الشركات  هذه  تنتجه  ما  واردات 
ثرا  موردا  باإلنسان  يتعلق  فيما  االستثمار  وكذا أصبح  نزعم. 
اللغة واالقتصاد والسياسة  العاملون يف حقول  آخر تنبه إليه 
واملعارف العامة، فظهرت الدعوات إىل استثمار اللغة لتعود 
يدعم  ما  القدمية  اللغات  يف  ولعل  واملعنوي،  املادي  بالنفع 
أقدم  من  اليوم  كونها  العربية  لغتنا  ومنها  التوجه،  هذا 
رقعة  ازدياد  يف  الظاهر  األثر  هلا  كان  املعمورة،وقد  لغات 
الدولة القدمية، والسيما يف العصر العباسي، بدءا من القرن 
الثاني اهلجري إىل القرن السابع، قبيل غزو هوالكو لبغداد 
وسقوطها سنة)1258م(، وميكن عد ذلك تأصيال لالستثمار يف 

اللغة العربية، إذ متيزت هذه القرون الطويلة برخاء واضح يف 
جماالت املعرفة واالقتصاد على حد سواء. 

فلسفة  إعادة  إىل  نكون  ما  بأحوج  فنحن  اليوم،  عامل  يف  أما 
تستوجبها  دواع خمتلفة  بسبب  العربية،  اللغة  يف  االستثمار 
املرحلة الراهنة، اليت تعيشها منطقة دول اللغة العربية املمتدة 
من اخلليج شرقا إىل احمليط غربا اليت تسمى بالوطن العربي 
ومن هنا سأحاول إلقاء الضوء على التحديات اليت تقف بوجه 
هذا املطمح الكبري، مع حماولة التطرق اىل سبل املعاجلة ضمن 
يف  االستثمار  ) حتديات  العنوان  جاء  لذلك  البحث،  طيات 
اللغة العربية(، فبعد متهيد الدراسة الذي يتناول ايضاح مفهوم 
االستثمار يف اللغة، بوصفه مرتبطا دائما بقضايا املادة والصناعة 
والطاقة، وأنا شخصيا - بكل تواضع - كثريا ما أدعو إىل أن 
يكون التعليم األكادميي صناعة، مثل أي صناعة تكنولوجية 
حبوثا،  ذلك  يف  وكتبت  مهم،  قومي  اقتصادي  بنفع  تعود 
ومصر،  واألردن،  البحرين،  يف  عاملية  مؤمترات  يف  قدمت 
بعناوين خمتلفة حتمل يف جوهرها فكرة االستثمار والصناعة 
يف التعليم، فلماذا ال تكون اللغة ذاتها صناعة واستثمار أيضا. 
ومن هنا سأحصر هذه التحديات خبمسة أشكال متثل جوهر 

دراستنا هذه، مرتبة حبسب خطورتها ودرجات تعقيدها:

أوال: االختالف السياسي 

ثانيا: اللهجات احمللية 

تحديات االستثمار في اللغة العربية
د. عباس علي الفحام

رئيس قسم اللغة العربية 
كلية البنات، جامعة الكوفة، العراق 

د. عباس علي الفحام
رئيس قسم اللغة العربية 

كلية البنات، جامعة الكوفة، العراق 
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ثالثا: اإلعالم املعاصر 

رابعا: العلوم احلديثة 

خامسا: وسائل التواصل احلديثة 

فرعية،  تقسيمات  التحديات  هذه  من  لكل  أن  يف  ريب  وال 
مستعينني  ومعاجلة،  واستقصاء  حبثا  إشباعها  سنحاول 
إىل  منها  ومنتهني  املتنوعة،  واملراجع  املصادر  من  مبجموعة 
خامتة بأهم ما توصلت إليه الدراسة، علّنا نصل من ذلك كله 
اىل  النظر  ويلفت  األم،  للغتنا  الدارس  ينفع  تقديم جديد  إىل 
الطاقة الكامنة فيها، أمال يف توحيد بلداننا وتوجهاتنا، واهلل 

ولي التوفيق.

التمهيد: 

مفهوم االستثمار يف اللغة العربية:

)مثر(  مادة  من  مأخوذ  مصدر  اللغة  معجمات  يف  االستثمار 
وتعين التوظيف واالنتفاع واالستغالل األمثل1، أي كل ما يعود 
بالنفع، لذا أكثر استعماله يف عامل االنتاج املادي واالقتصادي. 
أما االستثمار يف اللغة فهو يعين عدها موردا اقتصاديا آخر ال 
يقل أهمية عن أي مدخول طبيعي جتتهد البلدان يف اكتشافه 
واستثماره وتطويره كالبرتول والصناعة والزراع. وهو ببعدين: 
مورد خفي  اللغة  إن  واحلقيقة  معنوي.  وآخر  مادي  استثمار 
استثمرته البلدان الصناعية الكربى وعاد عليها بالنفع الوفري. 
وميكن تصور مليار مسلم غري عربي كإيران وأندونيسيا واهلند 
وباكستان وغريها يتحدث العربية كيف سيحقق هذا املدخول 
اهلائل فيما لو تهيأت السبل لذلك وذللت العقبات.ويف ظل 
التطور العلمي اهلائل ظهرت احلاجة إىل استثمار عقل اإلنسان 
بدال من االعتماد على موارد الطبيعة اليت ستنضب يوما ما، 
والسيما يف ظل استخدامها بإفراط يف قضايا الطاقة يف العامل، 
استثماري  مورد  اإلنسان  عقل  أن  العملية  التجارب  وأثبتت 
موردا  جيعله  االجتاه  بهذا  العمل  واستمرار  مردوده،  عظيم 
استثماريا دائما ، مثلما هو حاصل فعال ، حني أصبح اجلهاز 

1 ابن منظور، لسان العرب: مادة )ثمر(

النقال - على سبيل املثال - جزءا من شخصية اإلنسان اليت 
جديد  عقلي  استثمار  طبعا  وهو  عنه،  االستغناء  يستطيع  ال 
يتفوق حتى على املورد الطبيعي للدول املنتجة للبرتول مثال. 
وعلى هذا األساس من الفكرة ميكن استثمار ما يتعلق باإلنسان، 
كاللغة مثال، أمل يصبح التعليم صناعة أنتجت اآلالت العصرية 
يف  أيضا؟  واستثمار  صناعة  اللغة  تكون  ال  فلماذا  اجلديدة، 
احلقيقة إن الدول اليت شهدت قفزات صناعية وتكنولوجية 
يف العصر احلديث اختذت ذلك املبدأ االستثماري الذي أتاح 
لغاتها موردا استثماريا آخر على صعيد فرض  هلا أن تكون 
واالقتصادية،  التجارية  التسهيالت  تقديم  تعّلمها، من أجل 
فتعُلم أي لغة يتيح التفاوض السهل بني الزبائن، وهو ما يعود 

بالنفع على الطرفني طبعا. 

فهل ميكن تطبيق هذا املبدأ االستثماري على اللغة العربية؟ 
وكيف؟ 

اليت  اآلتية  بالنقاط  السؤال  هذا  على  اإلجابة  إمجال  ميكن 
أفرزها من مقال )املثقفون والسلطة يف العامل العربي(2:

أوآل: حيقق التعريب أفضل فرص االستثمار يف اللغة ومنوها، 
وميكن فرضه يف جمال النفط وصناعته واالستثمار فيه، ودفع 
املستثمرين األجانب إىل تعلمها كونها ستغدو حاجة عمل ماسة.

واخلدمات  السفر  ومطبوعات  الوثائق  تعريب  فرض  ثانيا: 
إىل  القادمني  على  اإللكرتونية  واملراسالت  والربيدية  البنكية 

البالد العربية واخلدمات يف املواقع السياحية والفنادق.

العربية  الدول  بإمكان  التجاري،  التبادل  جمال  ويف  ثالثا: 
تسويقها  املراد  األجنبية  املستوردات  على  التعريب  فرض 
ونطًقا  كتابة  واإلشهار  واألمساء  العالمات  حيث  من  عندها 
وهو ما تفعله اآلن العديد من املصانع اآلسيوية من تلقاء نفسها 
األطفال  العربية يف جمال لعب  السوق  للمزامحة على  ضماًنا 
من  وغريها  الزينة  ولوحات  واملصابيح  احملمولة  واهلواتف 

عناصر التجهيز املنزلي واالستخدام اليومي.

العريب(،  العامل  والسلطة يف  مقال)املثقفون  السيد،  هباء  أمحد  ينظر:   2

http://www.m-a-arabia.com .موقع جممع اللغة العربية

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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تحديات االستثمار في اللغة العربية

رابعا: فرض اللغة شرًطا على العمالة الوافدة للدول العربية 
املستقبلة مثلما تفعل الدول األوربية مع املهاجرين إليها.

خامسا: دعم السياحة الثقافية، بإبراز اآلثار العربية خاصة 
العربية  املخطوطات  وكذلك  العربي،  باحلرف  منها  ة  احمُلالَّ
يف  وتوظيفها  العربي  اخلط  مجالية  استثمار  وميكن  القدمية. 

الرسم والعمران واملنسوجات والنقش واملنحوتات.

بوجه  البقاء  من  مكنتها  كثرية  قوة  عوامل  العربية  للغة 
احتالالت  من  اإلسالمية  بالبالد  عصفت  اليت  التحديات 
متتالية من غري الناطقني بها منذ القرن السابع اهلجري وانتهاء 
مدتها  أنساغا حية  العوامل  هذه  وشكلت  بالعصر احلديث، 
باحلياة والبقاء والثبات مثل:االشتقاق، واجملاز، والتعريب، 
واإلعراب. وتطور اللغات مرتبط بتطور الناطقني بها ،لذا على 
اإلنسان العربي تطوير ذاته أوال لتتطور لغته حتى يفكر بعد 
مشلكتنا  تكمن  ومعنويا،  ماديا  ملنفعته  يستثمرها  كيف  ذلك 
لغتهم  خالل  من  يفكرون  ال  الناس  أن  يف  العربية  الدول  يف 
الفصيحة، بل من خالل ما تعلموه من لغات أجنبية،واحلال 
يوما  العامل  قادت  العربية  اللغة  أن  أثبت  تراثنا  يف  الواقعي 
ما، وأنتج املتكلمون بها علوما خمتلفة أفادت اإلنسانية كثريا 
من خالهلا،  عقوهلم  يشحذون  كانوا  العلماء  ألن  بعد،  فيما 
يستثمرون   : معاصرة  وبعبارة  يف حبرها،  أفكارهم  وجييلون 
بها، يعرفون كيف يفجرون طاقتها، فأنتجوا نظريات لغوية 
مهمة كما الشيخ عبد القاهر اجلرجاني )ت 471 هـ( عندما 
أراد فهم اإلعجاز القرآني، ووضعوا مصنفات يف الطب والفلك 
معروف،  مشهور  هو  مما  والكيمياء  والرياضيات  واهلندسة 
وكل ذلك كان استثمارا عظيما للبلدان املتحدثة باللغة العربية 
واملعتقدة بالدين الواحد، عادت بالنفع العظيم يف صنع القرار 
إن  نعم  يومذاك.  االقتصادي  الرفاه  وتعزيز  اإلرادة  وفرض 
بلغته  العربي  اإلنسان  يؤمن  أن  هو  اليوم  حنتاجه  ما  أكثر 
استثمارها  بسبل  بعد ذلك  التفكري  من  يتمكن  لكي  وعمقها، 
معرفيا واقتصاديا. وحتى الشعر الذي هو ديوان العرب ميكن 
استثماره اليوم يف عاملنا املعاصر كأداة فنية إنسانية تقدم الفن 
القولي الناعم املشرق، وهو تراث ال تداني مكانته من جهة 
القدم واجلودة أمة من أمم األرض، أو لغة على هذه املعمورة. 

وإن ضخامة تراثه وسعته وامتداده رسغ مهم ميد اللغة باحلياة 
وجيددها كلما أخلق الزمن. وظل اخللفاء واألمراء على امتداد 
التاريخ قادة هذه اللغة يفكرون بها وحيتكمون إىل هذا الرتاث 
إنتاجها  يعيدون  بذلك  وهم  ما،  مشكل  عليهم  أشكل  كلما 
وحييون مآثرها، فمما نذكر إشكال اخلليفة العباسي أبي جعفر 
املنصور على تفسري قوله تعاىل )طلعها كأنه رؤوس الشياطني(3 
املوهوم  تشبيه  العرب  عادة  من  إذ  التخيلية،  الصورة  بهذه 
اللغوي  العامل  ففسره  آخر،  مبوهوم  تشبيهه  ال  باحملسوس 
البصري أبو عبيد جبواز ذلك، لشيوع الصورة يف أذهان الناس 
حتى كأنها حاضرة حمسوسة مستندا إىل تراث عربي زاخر 

بقول الشاعر اجلاهلي امرئ القيس4: 

أيقتلين واملشريف مضاجعي     ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

والشواهد كثرية ال يسع املقام لذكرها5. 

الصيغ  لتفسري  مهما  مصدرا  اليوم  هذا  إىل  اللغة  زالت  وما 
القانونية والفقهية والشواهد على ذلك كثرية. وهي بعد حمل 
اعتزاز لدى أبنائها املثقفني بشكل خاص والعامل بصورة عامة 
لعمق امتدادها التارخيي وحضورها يف عامل اليوم وهي لذلك 

تعد مورد قوة هلا. 

ولكن إذا كانت اللغة متلك ذلك كله فما الذي يعيق االستثمار 
فيها؟

سنحاول يف الصفحات الالحقة اإلجابة على ذلك.

أشكال التحديات:

وميكن حصر العقبات اليت حتول دون طوح استثمار اللغة العربية 
اآلتية:  باألشكال  العربية  للدول  الكبرية  املساحة  امتداد  على 
االختالف السياسي، واللهجات احمللية، واإلعالم املعاصر، 
والعلوم احلديثة، ووسائل االتصال االلكرتونية اجلديدة. ولكل 

منهما تفصيل يف الكالم سنحاول استقصاءه وتتبعه.

3 الصافات : 65

4 ديوان أمرئ القيس: 55

 5 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 294/33 
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أوال: االختالف السياسي:  

متتد اللغة العربية لتشمل مساحة هائلة من املنطقة اجلغرافية 
االمتداد  هذا  ولكن  اخلليج،  اىل  احمليط  من  احملصورة 
على  فاعل  غري  الواحد  والديين  التارخيي  باإلرث  احملكوم 
أساس الواقع، بسبب االختالفات السياسية للدول العربية، 
فعلى الرغم من أن دول الوطن العربي الكثرية جيمعها الدين 
الواحد واللغة الواحدة إال أن القرار السياسي مينع توحيدها 
الرمسية جلميع  اللغة  العربية  اللغة  جعل  إىل  الوصول  بغية 
التعامالت التجارية والثقافية والصحية وغريها من اجملاالت 
اقتصاديا. وميكن تصور حجم  اللغة  استثمار  اليت ميكن بها 
املردود االقتصادي اهلائل لو أن الكلمة كانت واحدة والقرار 
قوة  واحد، ألنها يف هذه احلالة ستشكل جمتمعة  السياسي 
الوارد  وتكثيف  املال  راس  اجتماع  بفضل  مؤثرة  اقتصادية 
والصادر بشكل منظم وغري مشتت،عندئذ، تكون اللغة عامال 
استثماريا آخر تفرضه القوة االقتصادية اجلديدة على العامل، 
أن  يف  ريب  ال  تشتته،  من  بدال  العربي  القرار  هيمنة  وتعزز 
يف  أكرب  خصوصية  ومتنح  جتاري  تعامل  أي  تسهل  اللغة 
لغة  أي  فانتشار  التفاوض.  على  القائمة  التجارية  التعامالت 
القوة االقتصادية والتكنولوجية اليت متنحها  اليوم قائم على 
من  )الرخوة(  املناطق  تلك  والسيما  العامل  دول  بني  السريورة 
اصقاع املعمورة، وهذا يفسر سر انتشار االنكليزية والفرنسية 
يف القارة االفريقية ودول أمريكا اجلنوبية يف مرحلة من الزمن 
شهدت قفزة صناعية الفتة. بل وميكن معرفة سر مقاومة هذه 
إن  معها.  وصراعها  العامل  لغات  من  لغريها  العاملية  اللغات 
توحيد القرار السياسي لدول اجلغرافية العربية حيقق مجلة 

من األهداف االستثمارية ومنها:

1 - تشكيل قوة اقتصادية كبرية بسبب اجتماع املوارد الطبيعية 

وغري الطبيعية يف الدول العربية، األمر الذي يتيح هلا فرض 
إرادتها يف صنع القرار العاملي. 

2 - على أساس ذلك، ستفرض اللغة العربية نفسها أساسا 

فرص  الذي حيقق  األمر  وهو  واالقتصادي  التجاري  للتعامل 
استثمارها موردا قوميا جديدا.

ثقافتها  ونشر  عامليا  العربية  اللغة  انتشار  سبل  تعزيز   -  3

بإرثها  املتمثل  اجلميل  الفين  والرتاث  التسامح  على  القائمة 
األدبي والشعري األصيل والضاربة جذوره يف التاريخ. 

4 - تنشيط الفرص االستثمارية السياحية بشكل مطرد بسبب 

ما تقدمه الوحدة السياسية املأمولة من تسهيالت عاملية لتعلم 
اللغة.

5 - عامل مهم لسيادة الثقافة وأمل بتوحيد األمة يوما ما.

ومتتلك العربية كثريا من مصادر القوة اليت جعلت منها لغة 
طويلة البقاء، وتؤهلها هذه املصادر لدميومتها وبقائها وإمكان 
استثمارها، فهي بالرغم من التحديات والصعاب اليت تعصف 

بها بقيت ثابتة قوية. 

ثانيا: اللهجات احمللية:

النطق  توحيد  أمام فرص  اللهجات احمللية عقبة كأداء  تعد 
باللغة األم لغة واحدة، فهي تطرح نفسها بقوة بديال عنها، 
املوحدة.  اللغة  يف  االستثمار  فرص  كثريا  يقوض  الذي  األمر 
العربية  للغة  حادا  انكفاء  العامية  اللهجات  ظهور  بل ميثل 
الفصيحة اليت وحدت اللهجات قبل أكثر من ألف ومخسمائة 
عام، وتدهورا رهيبا يف سلم تطورها، فهي أشبه باالبن غري 
الشرعي بالنسبة للغة الفصيحة األم، ومنوها املطرد سيشكل 
عن  ناهيك  وسريورتها،  العربية،  اللغة  لبقاء  جادا  تهديدا 
وال  فقط.  بها  املتخصصني  على  واقتصارها  سيادتها  احنسار 
اللغة  سيادة  تواجه  اليت  التحديات  أكثر  من  أن  يف  ريب 
العربية اليوم هي جمافاة أهلها هلا، وإحالل اللهجات العامية 
احمللية بديال عنها، مما يعين استبدال خصائص خبصائص 
اهلوية  عن  التخلي  إىل  ينتهي  الذي  األمر  بصورة،  وصورة 

اجلامعة للعرب.

اإلعجازي  القالب  تكون  ألن  أهلتها  اليت  مساتها  للعربية 
للقرآن الكريم، ولو مل تكن فيها تلك الطاقة ملا اختذ اهلل - 
جل وعال - منها مادة إعجاز لنبوة حممد )ص(، فهي اللغة 
فيها  كمن  ما  إىل  النظر  لفتت  البشر  لغات  بني  من  الوحيدة 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   134 01-03-18   11:14:02



135

من تركيب عجيب ومرونة يف األداء وقدرة على االستيعاب، 
واستبدال اللهجة احمللية بهايعين التخلي عن تلك السمات 

اإلبداعية كلها.

بكل  اليومي  احلوار  يف  لغة  العربية  اللغة  عن  التخلي  إن 
والطراز  الرفيع،  الذوق  عن  ابتعاد  املعاصرة  احلياة  تفاصيل 
األصيل، الذي تشكله خصيصة اإلعراب، وعمق االشتقاقات 
املتكلمني  اللغات حبياة  املعلوم أن حياة  وتنوعها فيها. ومن 
حواره  يف  العربي  الشارع  عرضنا صدود  ولو   ، وكثرتهم  بها 
احلديثة  االتصال  وسائل  يف  الرمسي  اإلعالم  وجتايف  اليومي 
الذي حلق  بفداحة احليف  العربية أليقنا  اللغة  عن ممارسة 
على  وقدرتها  ألفاظها  عمق  اخلسران جملافاة  وحجم  بلغتنا 
وسائل  تكون  أن  ميكن  الذي  الوقت  باملعنى،يف  اإلحاطة 
اإلعالم والدعاية املرئية يف عامل اليوم إسهامة عملية للرتويج 
بأنفسهم  نأوا  أبناءها  ذلك جند  من  بدال  لكن  العربية،  للغة 
عنها إىل بدائل من األلفاظ والرتاكيب ال متت إليها بصلة يف 
كثري من األحيان، حقا إن اخلطر يتهدد اللغة من داخلها. 
ومن هنا منشأ جدية اخلطر احملدق بلغتنا العربية، فأبناؤها 
استساغوا عقوقها واستعاضوا عنها بأم أخرى هجني، وبقاء 
هذا احلال يعين احنسار مستقبلها على ثلة من املتخصصني 
القرآن  قراءة  أجل  من  النجاة،  سبيل  على  املتعلمني  أو  بها 
أخطر  من  .ولعل  اخلمس  الصلوات  يف  الفاحتة  سورة  وقراءة 
ما حاولت هذه الدراسة رصده هو تشخيص هذا الداء العضال 
الذي ينخر يف جسد اللغة العربية املتمثل بلي ألفاظه الفصيحة 
ملا يناسب القالب احمللي تصريفا وداللة، إنها أشبه بعملية 
سطو وإغارة على األلفاظ األصيلة وإعادة صياغتها على وفق 
اللسان الدخيل الذي مل تعتده أصوات العربية األصيلة اليت 
كان الصوت القرآني منها يعد أرقى مناذج الصوت اإلنساني 

عامة والعربي بشكل خاص. 

ماذا تصنع اللهجات احمللية؟

واللهجات  األم  العربية  الصراع واقع حال خطري بني  أصبح 
اعتياش  يف  يكمن  الصراع  هذا  خطورة  أن  غري  احمللية، 
اللهجات احمللية على جسد اللغة العربية الفصيحة وروحها، 

والعبث  للغة  الداخلي  التشويه  على  تعمل  فاللهجة احمللية 
بألفاظها من حمورين خطريين هما: التغيري الصريف والتحول 
الداللي. إن مشكلة اللهجات العامية يف عموم البالد العربية 
أنها مساعية يف تشكيل املفردة والرتكيب، لذلك انبنى نظامها 
من هذه العشوائية اليت تشري إىل بدائية نشوء أي لغة تتخذ 
ستتشكل  السماع  هذا  أساس  وعلى  هلا.  أساسا  الشفوية  من 
املفردة تشكُّال مغايرا ألصلها الصريف، وهذا النمط يكثر يف أغلب 
األلفاظ اليت تتقارب خمارج حروفها إذ تفضل اللهجة العامية 
نطق احلرف يف اللفظ بدءا من مقدم الفم وانتهاء باحللق. أما 
التحول الداللي لأللفاظ الفصيحة يف اللهجات العامية فهو يعد 
منوا سلبيا يف عمرها، ألنها تستعمل بعيدا عن جماهلا الداللي 
الذي منت فيه، فهو - إذن - حتريف خطري ميس األلفاظ 
مبضمون  نفسه  الشكل  باستعمال  املرة  هذه  ولكن  الفصيحة، 
آخر، مثل لفظة )غرب( الفصيحة حنو قوله تعاىل )َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
َعلَْيَها َغرَبٌَة(6 .ويقال عز أغرب، أي ذاهبدارس7. ويبدو أن لفظة 
)أغرب( توحي باملسافر الذي يتحمل املشاق ومنه قول عمر بن 

أبي ربيعة مفتخرا8:

أخا سفر جواب أرض تقاذفت     به فلوات فهو أشعث أغرب 

وال ريب يف أن هذه الداللة معدول عنها يف االستعمال احمللي. 
وصفوة القول إن التحدي األكرب الذي يقف عقبة أمام حياة 
ألنهم  عنها  العازفني  بها  الناطقني  من  نابع  ومنوها  لغتنا 
يتكئون على ألفاظها وحيرفون بناها ودالالتها، وما مل نوقف 
هذا التدهور احلاصل فلن نستطيع االستثمار يف اللغة مستقبال. 

خمتصر املعاجلة: 

1 - ومهما قيل عن أسباب تدهور اللغة العربية وألفاظها فإن 

أهم ما ميكن القيام به اآلن من معاجلة إليقاف هذا التدهور 
وصوال إىل فرص االستثمار األمثل هو:

2 - وضع حد لزحف اللهجات العامية عليها.

6 عبس: 40

7 ينظر: ابن منظور،لسان العرب: 5 / 5 - 6 )غرب(

8 ديوان عمر بن أيب ربيعة : 45

تحديات االستثمار في اللغة العربية

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   135 01-03-18   11:14:02



136

إجياد السبل الكفيلة لتحبيب أبنائنا ونشئنا اجلديد باللغة، 
بعد  إظهارها  ثم  للغتنا  الداخلية  اجلبهة  تقوية  ثانية  بعبارة 

ذلك لغة موحدة تليق بعامليتها. 

ولست اشك يف أن هذا اهلم من أكرب التحديات اليت تستعصي 
هذه  قوة  حياة  ألن  تستعصي  وأقول  اللغة،  سيادة  على 
التحديات وضعفها يف أيدي أبناء هذه اللغة، فإذا استطاعوا 
وقف معاول اللهجات احمللية وهدها ألسوار لغتهم الفصيحة 
طرية  غضة  حية  دميومتها  يف  ذلك  بعد  شك  فال  وألفاظها 

وإمكان استثمارها معرفيا واقتصاديا. 

التحدي الثالث: اإلعالم املعاصر:

ال ريب يف أن اإلعالم اليوم مادة ثرية ميكن أن تكون عامل 
مثلما  سليم،  على حنو  استثماره  أمكن  لو  العربية  للغة  قوة 
ميكن أن يكون مورد ضعف هلا ميكن أن تؤتى من جانبه. 
وعقبة  اليوم  للغة  ضعف  مصدر  اإلعالم  وسائل  نعد  وحنن 
وتساهلهم  الفصيحة  باللغة  املتكلمني  ضعف  بسبب  كأداء 
أسباب  حصر  وميكن  اللغوية،  وتراكيبها  ألفاظها  باستعمال 

الضعف مبا يأتي:

1 - سعة وسائل اإلعالم وقوة انتشارها.

2 - ضعف استعمال اللغة لعدم مهنية اإلعالميني عامة.

3 - استعمال اللهجات احمللية بديال سيئا للغة األم. 

أصال،  والضعيفة  الركيكة  اإلعالم  بلغة  التأثر  سهولة   -  4

األخطاء  إنتاج  وإعادة  والصغار  السن  حديثي  من  والسيما 
اللغوية.

لذلك كله يعد اإلعالم واحدا من أكرب التحديات اليت تقف 
بوجه لغتنا كعنصر استثمار واعد،ما مل نعد العدة له، ونعمل 
استعمال  على  اإلعالمي  للعمل  املتصدين  لتدريب  جمتمعني 
اللهجات  استعمال  بعدم  وإقناعهم  العربية،  للغة  صحيح 
املختلفة.  اإلعالن  وسائل  أو  التثقيفية  الربامج  يف  احمللية، 
إن مجال العربية ونعومة حروفها ميكنها من أن تكون مادة 

إعالم وإعالن جتارية عاملية لو أحسن أبناؤها املثقفون تقدميها 
تقدميا عصريا يواكب احلداثة بسبب املرونة اليت تتمتع بها 
اللغة العربية وما تستبطن من رقة تصلح للموسيقى وخماطبة 
ما يؤيد  املعاصر  القديم والفين  الرتاث األدبي  الوجدان، ويف 
ذلك، مثل كتاب األغاني الذي حفل باملوسيقى اللغوية اليت 
أتاحت للمغنني جتسيدها موسيقيا وتنغيميا، وحنو ما نشهده 
اليوم من األناشيد احلماسية والوجدانية اجلميلة اليت اختذت 
امللحنني  مثلما صنع كبار  مادة هلا،  الفصيحة  العربية  اللغة 

واملطربني العرب. 

التحدي الرابع: العلوم احلديثة:  

تتهم العربية اليوم بأنها ليست لغة املعرفة احلديثة، بسبب 
واالتكال على  والعلوم احملضة،  املعريف  اإلنتاج  ابتعادها عن 
التاريخ واألدب. ويرون ذلك دليال  اجرتار اللغة الرتاثية من 
على احنسارها ووجوب تبديلها بلغات أخرى مواكبة لسريورة 
هذه  مثل  يتبنى  من  زعم  حد  على  احلديث  والعصر  الزمن 
احلقائق  من  جمموعة  على  الوقوف  من  البد  وهنا  األفكار. 

ومناقشتها: 

أوال:إن من األسباب الرئيسة لسيادة لغات أخرى يف العامل 
العلمية  النهضة  إن  هو  والفرنسية  كاإلنكليزية  العربية  غري 
احلديثة كانت من نتاج أبناء هذه اللغات من الغربيني. فمنذ 
القرن التاسع عشر إىل هذا اليوم من األلفية الثانية ما زالت 
والتجريبية  احملضة  للعلوم  حيوية  انتاج  مادة  اللغات  هذه 
والرياضية  والكيميائية  والفيزيائية  الطبية  يف شتى اجملاالت 
الفائدة  واقتباس بسبب  اقتداء  وغريها، وهي أصبحت حمل 
العظيمة اليت قدمتها لإلنسانية وما فعلته من نقلة نوعية يف 
سلم التطور والرقي يف تاريخ احلضارات البشرية. ومن الطبيعي 
األصلية  بأفكارها  وتنقل  مناشئها  املعارف يف  هذه  تدرس  أن 
ولغاتها األجنبية، ألنها ليست من نتاج العربية أصال. وهو من 
جهة خطرية يشري إىل تراجع أبناء العربية يف مواكبة العصر 
واإلنتاج املعريف فاللغة وعاء الفكر. وهذا شأن احلضارات، يتم 
هذه  مثل  إنتاج  كان  ماضية  قرون  فإىل  بعض،  نقص  بعضها 
املعارف يتم باللغة العربية على أيدي علماء من خمتلف بقاع 
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العامل كجابر بن حيان واحلسن بن اهليثم وابن سينا والفارابي 
والرازي وغريهم من القائمة الطويلة، اليت ال أشك يف أن علماء 
العربية، وترمجوا  تعلموا  أوروبا قد  الغرب، والسيما جارتنا 
هذه املعارف، وأفادوا منها يف ثورتهم العلمية، يف الوقت الذي 

كنا مشغولني باالنقسامات ولوك التاريخ.

نعم حنن نقر بأن املعرفة اليوم متثل مصدرا من مصادر الضعف 
الذي يواجه لغتنا ويقوض فرص االستثمار فيها، وقد أضعفها 
إىل حد كبري حبيث بدت وكأنها ال تصلح إال إىل لغة الشعر 
حبيث  احلديثة  للمعرفة  لغة  تكون  أن  ميكن  وال  واألدب، 
له  شأن  ال  والكيميائي  والفيزيائي  واملهندس  الطبيب  أصبح 
لغة  من  العلوم  يتلقى  دام  ما  تفكريه  مادة  وليست  بالعربية، 
نرجو  للداء،  تشخيص  ذلك  ولكن  كله،  بذلك  نقر  أجنبية، 
النهوض  وجوب  ببساطة  وهو  معاجلته،  إىل  الوصول  منه 
العقلية  الطاقات  وتفجري  بلغتنا،  والتفكري  بلداننا  يف  العلمي 
أوروبا  فعلت  مثلما  نفعل  باختصار:  اللغة.  هذه  تربة  على 
معنا، نقل العلوم وترمجتها، وعدم االكتفاء بذلك، بل العمل 
بعض  ويف  املعريف.  اإلنتاج  وتوظيفها يف خدمة  تطويرها  على 
األقسام  على  فرض  العراقية  كاجلامعات  العربية  اجلامعات 
مناهجها  يف  وأدخلها  العامة  العربية  تعليم  احملضة  العلمية 
بوصفها حال لعدم االبتعاد عن اللغة األم، وهو إجراء ترقيعي 
ال ميضي أبعد من الشكل وال ينفذ يف اللباب، فنحن نبتغي أن 

تكون اللغة مادة اإلنتاج العقلي هلذه األقسام وتفكريه.

هل  أنفسنا:  نسأل  أن  ميكن  مستقبلية  نظرة  يف  ثانيا: 
العربية  للعقلية  املعريف  باملستوى  بالنهوض  كفيل  املستقبل 
وهو السبيل لنهوض السيادة الطبيعية للغة؟ أميتلك العرب 
أن  العربية  اجلامعات  أتستطيع  املقومات؟  هذه  مثل  اليوم 
الرائدة  العاملية  العلمي إىل مصاف اجلامعات  باملستوى  تقفز 
يف اإلنتاج املعريف العقلي؟ هل وضعت الدول العربية مثل هذه 

االسرتاتيجيات؟

إن امتالك اإلجابة حيدد لنا مصري لغتنا يف املستقبل سيادة 
واستثمارا،ما دمنا قد أقررنا بأن تطور اللغات وضعفها وقوتها 

أصبح مرتبطا باآللة املعرفية اإلجرائية واإلنتاجية.

ملاذا تسود العامل اللغة االنكليزية والفرنسية؟ أألنها سهلة كما 
يزعم؟ وهل جربنا لغات البشر يف شرق األرض وغربها حتى 
األقوياء  بسيادة  مرتبطا  األمر  أليس  ؟!  األسهل  من  نعرف 
العقل،  وقوة  واالنتفاع،  واالستثمار  االقتصاد  قوة  بها  وأعين 

وقوة القيادة، وقوة الفكر، وقوة إدارة ذلك كله.

 social( االجتماعي  التواصل  اخلامس:وسائل  التحدي 
:)media

أصبحت اليوم شبكات التواصل االلكرتونية وسيلة مهمة من 
 - مدار حبثنا   - العربية  أبناء  بني  اللغوي  االتصال  وسائل 
 twitterو  face book الـ  مثل  والتحيات،  األفكار  وتبادل 
العامل يف  الذي جعل   inter net الـ  نتاج عصر  من  وهي   ،
االلكرتونية حتديا  الشبكات  قرية واحدة فعال . ومتثل هذه 
كبريا بسبب سهولة استعماهلا لغة، وانتشارها سريعا. ويبدو 
يرجع  االلكرتوني  اللغوي  التداول  يف  الضعف  تشخيص  إن 

لألسباب اآلتية:

1 - التساهل باستعمال اللغة واخلطأ يف تشكيل ألفاظها

2 - إعادة االستعمال املغلوط بسبب سهولة انتشاره 

3 - غياب النخب عامة عن هذه الوسائل االلكرتونية اجلديدة.

4 - أنها بوابة كبرية لنشر العاميات املختلفة.

5 - غري خاضعة لضوابط الكتابة الصحيحة.

ويرجع حصر هذه األسباب إىل إجراءات مسحية للمشرتكني 
معنا يف صفحات الـ face book بعد أن أحصيت طبيعة األغالط 
اإلمالئية ودراستها من النشر أو التعليقات. بعض الناس يرى 
يف تساهل اللغة أمرا طبيعيا ما دامت الفكرة تصل وأن ال داعي 
للبحث يف قضية اإلمالء السليم أو الرتكيب الصحيح، وهذه 
القناعة السلبية هي اليت سهلت شيوع العاميات وأنبتتها من 
داخل لغتنا األم. وال ريب يف أن هذه التحديات املعقدة متنع  
العمل على  وإن  توحيدها،  اللغة فضال على  باستثمار  األمل 
تذليلها حيتاج إرادة حقيقية من الناطقني باللغة واالميان بها 

حكومات وأفرادا. 

تحديات االستثمار في اللغة العربية
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اخلامتة:

مما سبق من الدراسة،ميكن حصر نتائجها مبا يأتي:

أوال: يعد االستثمار يف اللغة استثمارا يف طاقة اإلنسان وعقلهن 
بوصفها من حاجاته اليومية. 

ثانيا: ال يقل االستثمار يف اللغة عن أي مورد قومي للثروات 
الطبيعية إن مل يكن أهمها. 

ثالثا: للغة العربية مصدر قوة هائل ميكنها من الثبات بوجه 
األزمنة املختلفة ويؤهلها ألن تكون مادة استثمار مثلى.

التحديات اليت تقف بوجه  الدراسة أشكال  رابعا: حصرت 
فرص االستثمار يف اللغة العربية خبمسة أشكال رتبت حبسب 
االختالف  اآلتي:  النحو  على  وتعقيدها  خطورتها  درجة 
والعلوم  املعاصر،  واإلعالم  احمللية،  واللهجات  السياسي، 

احلديثة، وشبكات التواصل االجتماعي.

ووضع  باللغة  االستثمار  وجوب  الدراسة  أظهرت  خامسا: 
الربامج الالزمة حلل مشكلة تدهور اللغة العربية على لسان 

أهلها ويف طبقاتهم االجتماعية والثقافية كافة.

املراجع:
القرآن الكريم 

أمحد بهاء السيد، مقال)املثقفون والسلطة يف العامل العربي(، موقع 
http://www.m-a-arabia.com .جممع اللغة العربية

اجلوهري،الصحاح،حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط 4، دار 
العلم للماليني - بريوت - لبنان، 1987 م.

ابن حبان، صحيح ابن حبان،حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط 2، 
مؤسسة الرسالة، 1993 م.

بريوت،   - الفكر  عليشريي،  حتقيق:  العروس،  الزبيدي،تاج 
1994 م.

شوقي ضيف، حتريف العامية للغة الفصحى يف القواعد والبنيات 
واحلروف واحلركات، دار املعارف - مصر .

الطبعة  ابراهيم،  الفضل  أبو  حتقيق حممد  القيس،  امرئ  ديوان 
الرابعة - دار املعارف، القاهرة 1984 م.

ديوان عمر بن أبي ربيعة،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد 
مطبعة املدني القاهرة - 1965م.

املتعال  عبد  الفصاحة، حتقيق  اخلفاجي،سر  سنان  بن  اهلل  عبد 
الصعيدي، مطبعة حممد علي صبيح،مصر، 1372 هـ -1953 م.

عثمان بن جين، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، الطبعة 
الثانية، دار اهلدى للطباعة، بريوت - لبنان.

والنشر  للطباعة  الفكر  دار  دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن 
والتوزيع - بريوت - لبنان، 1415 هـ.

حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،دار صادر ودار بريوت ، 
لبنان 1379 هـ - 1955 م.

 - بريوت  الكتب،  عامل  اللغوية،  األصوات  علم  مهدي،  مناف 
لبنان، الطبعة األوىل 1419 هـ - 1998 م.

املوصلي أبو يعلى، مسند أبي يعلى، حتقيق:حسني سليم أسد،ط 
1-، دار املأمون للرتاث بغداد، 1992 م.
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ملخص الدراسة: 

َتشهد اللغة العربّية حضورا الفتا يف عاملنا املعاصر، وهذا املشهد 
نتيجة طبيعية ملكانتها ووضعها يف مجيع السياقات، غري أن 
هذا احلضور يستوجب ختطيطا لغويا قائما على رؤية موحدة 
حنو التأصيل لسياسات لغوية تستشرف مستقبل اللغة العربية 
الدولية.  واملنظمات  اهليئات  ويف  بها  الناطقة  غري  الدول  يف 
يف  ومستقبلها  العربية  اللغة  واقع  احلالية  الدراسة  وتتناول 
اإلحصائية  الدراسات  تشري  الدولية.  واملنظمات  اهليئات 
لوجود أكثر من 422 مليون ناطقا باللغة العربية حول العامل، 
كما يستخدمها أكثر من مليار ونصف املليار مسلم عرب القاّرات 
اخلمس، حبسب إحصائيات منظمة اليونسكو1. وهذا ما يعين 
انتشاراً  األكثر  العاملّية  اللغات  إحدى  هي  العربية  اللغة  أّن 
وتوسعا جغرايف. ووفقا هلذه املعطيات، فإن حال السياسات 
اللغة  أهمية  ملستوى  ترتقي  مل  العربية  باللغة  املعنية  اللغوية 

العربية.

مقدمة:

لقد ساهمت اللغة العربية، عرب كّتابها وعلمائها وفنانيها، يف 
صياغة الثقافة على املستوى الكوني، وهي اليت أتاحت نقل 
املعارف اإلغريقية إىل اللغة الالتينية يف القرون الوسطى، مما 

1 Discours de la Directrice générale de l’UNESCO, à 
l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, 
UNESCO, 18 décembre 2012, Paris.

مّهد لعصر النهضة يف أوروبا. وهكذا كانت اللغة العربية صلة 
وصل بني الثقافات واحلضارات املختلفة، ومل يقتصر دورها 
العرب يف اجملاالت  والكّتاب  الفالسفة  به  قام  ما  على  فقط 
ومعرفية  علمية  حقواًل  أيضاً  مشلت  بل  واألدبية،  الفكرية 
أخرى، ومنها الطّب والفلك والرياضيات والعمارة والفنون ...

الدولية؟  اليوم يف اهليئات  العربية  اللغة  واقع حضور  ما هو 
كيف حتضر وما هي الصعوبات والتحديات اليت تواجهها؟

رمسياً  املُعتمدة  الستِّ  اللغات  من  واحدة  هي  العربية  اللغة 
املتفرِّعة  واملنظمات  اهليئات  وكلِّ  املتحدة  اأُلمم  هيئة  يف 
عنها، مثل »جملس األمن« و«اجمللس االقتصادي« و«منظمة 
اليونسكو« و«منظمة الصحة العاملية« و«منظمة التجارة العاملية« 
املتحدة،  األمم  إحصائيات  وحبسب  اهليئات.  من  وغريها 
 %  42 نسبة  ّت  السِّ اللغات  بهذه  املتحدثني  جمموُع  يبلغ 
ُتَعّد اللغُة العربّية لغًة  من سّكان العامل2. باإلضافة إىل ذلك، 
اإلسالمي«،  املؤمتر  »منظمة  مثل  إقليمية،  هيئات  رمسية يف 
مثل  املتفرِّعة عنها،  اإلفريقية«، اهليئات  الوحدة  »منظمة  و 
»املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم« )األلكسو(، و«املنظمة 
اإلسالمّية للرتبية والعلوم والثقافة« )اإليسيسكو( وغريهما من 

املنظمات الدولية.

2 Programme des Nations-Unis pour le développement, 
Rapport sur le développement humain dans le monde arabe 
2003, https://www.un.org/en/aboutun/languages.shtml

حضور الّلغة العربّية في المنظمات الدولية
أ. د إبراهيم بن يوسف البلوي
أستاذ يف كلية اللغات والرتمجة 

جامعة امللك سعود، الرياض

أ. د إبراهيم بن يوسف البلوي
أستاذ يف كلية اللغات والرتمجة 

جامعة امللك سعود، الرياض

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   139 01-03-18   11:14:03



140

وإذا ما رصدنا استعمال اللغات الرمسية السّت، يف الفرتة املمتدة 
ما بني 1992 و1999 م، يتبنّي لنا أّن استعمال اللغة العربّية 
يف األمم املتحدة َتراجَع بنسبة ضئيلة )10.9 إىل 9.5%) مقارنًة 
مع لغات أخرى تراجعت هي أيضاً وإن ِبِنَسب خمتلفة. وهذا 
يعين أّن الرتاجع مل يكن خاصاً بالعربية وحدها وإمنا مَشل 
اللغات األربع األخرى، وذلك مقابل َتَقدُّم اللغة اإلجنليزية. 
فعلى سبيل املثال لقد تراجعت اللغة الفرنسية بنسبة كبرية 
قلق  الرتاجع  هذا  واستدعى   ،)%13.8 إىل   %18.9 )من 
احلكومات املعنية ودعوتها ملراجعة سياساتها اللغوية، واللغة 
اإلسبانية )من 12 إىل 10%(، واللغة الروسية )من 4.2% إىل 
2.1%(، وإن كانت لغيَت العمل يف األمانة العامة لألمم املتحدة 

تظّل ُمقَتَصَرة على اإلجنليزية والفرنسية 3.

اللغات،  لكل  العامِّ  االستعمال  الرتاجع يف  هذا  تفسري  يكمن 
َتزايد  أهّمها  من  أسباب  عّدة  يف  اإلجنليزية،  اللغة  باستثناء 
عدد الدول املُنَخِرطة يف األمم املتحدة يف تلك الفرتة األخرية، 
حبيث انتقَل العدُد من 164 ليصل اليوم لــ 193 دولة، وأيضا 
لتفضيل هذه الدول اجلديدة استعماَل اإلجنليزية على غريها 

من اللغات األخرى.

لغًة  بصفتها  العربية  اللغة  تستعمل  اليت  الدول  عدد  يبلغ 
ثانية، مخسًا وعشرين  لغة  أو  أوىل  كلغة  رمسية هلا، سواء 
إسرائيل  من  كلٌّ  إليها  تضاف  عربية،  دولة   22( دولة 

وأريترييا وتشاد(.

واللغة العربية حتتلُّ املرتبَة الثالثة كأكرب لغـة، ويأتي ترتيُبها 
 30( والفرنسية  دولة(،   45( اإلجنليزية  اللغة  بعد  مبـاشرًة 

دولة(، والعربية )25 دولة(4.

1- نبذة تارخيية عن حضور اللغة العربية يف اليونسكو:

الدولية،  اهليئات  بعض  يف  اليوم  العربية  اللغة  واقع  ملعرفة 
نستعرض ما هي عليه اللغة العربية يف كّل من »منظمة األمم 

3 Benrabah M. (2009), Devenir langue mondiale dominante, 
un défi pour l’arabe, Paris, Ed. Librairie Droz,Genève. 300p.
4 http://www.unesco.org/new/fr/unesco/resources/history-
of-the-arabic-language-at-unesco/

يف  وكذلك   ،)UNESCO( والثقافة«  والعلم  للرتبية  املتحدة 
.»)OMS( منظمة الصحة العاملية«

أعلن املؤمتر العاّم لليونسكو يف دورته الثالثة اليت انعقدت يف 
العمل  لغة  العربية  اللغة  اعتبار  1948م  عام  )لبنان(  بريوت 
الرمسية للمؤمتر العام يف دورته تلك إىل جانب كل من اللغة 

اإلجنليزية والفرنسية5.

مايور:  فديريكو  للمنظمة  العام  املدير  أعلن  1978م،  عام  يف 
تستطيع  ال  فإنها  ثقافية،  رسالة  من  املنظمة  ملا هلذه  »نظراً 
أداة  تعتربها  بل  حبتة،  نفعّية  زاوية  من  اللغات  اىل  النظر 
ووسيلة  والشعوب  لألمم  الثقافية  الذاتية  تعكس  اليت  للثقافة 

للتعبري عن شخصيتها«.

تدافع »منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة« )اليونسكو( 
عن تعزيز التنّوع اللغوي من خالل حضور اللغة العربية كلغة 
الوثائق  من  جمموعة  الغرض  هلذا  اختارت  ولقد  رمسية. 
واملؤلفات واملنشورات املهّمة الصادرة عنها لرتمجتها إىل لغات 

غري لغات العمل الرمسية وطباعتها وتوزيعها.

فمنذ الدورة السابعة للمجلس التنفيذي، تستخدم اللغة العربية 
خالل  الفورية  الرتمجة  تأمني  عرب  اليونسكو  يف  عمل  كلغة 
دورات العمل وتوفري الرتمجة التحريرية للدوريات والوثائق، 
باعتبار اللغة العربية هي لغة مشرتكة بني عدد كبري من الدول 

األعضاء يف املنظمة وهي اثنتني وعشرين دولة.

دورته احلادية عشرة6  العام يف  املؤمتر  أقّر  م،   1960 عام  يف 
بأهمية اللغة العربية، واختذت منظمة اليونسكو بالتالي قراراً 
اليت  اإلقليمية  املؤمترات  يف  العربية  اللغة  باستخدام  يقضي 
م يف البلدان الناطقة بالعربية، وبرتمجة الوثائق واملنشورات  ُتنظَّ

األساسية إىل العربية.

ويف عام 1966 م، مّت االعتماد على قرار يقضي بتعزيز استخدام 
الفورية  الرتمجة  خدمات  وتأمني  اليونسكو  يف  العربية  اللغة 

5 Conférence générale de l’UNESCO 1948.
6 Conférence générale de l’UNESCO 1966.
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إىل العربية، ومن العربية إىل لغات أخرى يف إطار اجللسات 
وسعى  العربية.  اللغة  إىل  املهمة  الوثائق  ترمجة  مع  العامة، 
املدير العام إىل االرتقاء باللغة العربية إىل مستوى لغات العمل 
لتعزيز  برناجماً  املنظمة  اعتمدت  كما  اليونسكو،  يف  الرمسية 
استخدام اللغة العربية، مع التشديد على أهميتها بوصفها أداة 

للتعبري ووسيلة حلفظ حضارة اإلنسان وثقافته.

دورته  يف  العام  املؤمتر  اعتمد  املرحلية،  اإلجراءات  هذه  بعد 
الداخلي حبيث  نظامه  تعديَل  م(   1974 )سنة  الثامنة عشرة 
هي:  العام  املؤمتر  يف  العمل  لغات  »إّن  يلي:  ما  على  نصَّ 
كما  والفرنسية«،  والعربية  والروسية  واالجنليزية  اإلسبانية 
الدولية  االجتماعات  يف  عمل  لغة  العربية  اللغة  اعتبار  تقّرر 
فيها  وتشارك  اليونسكو  منظمة  إليها  تدعو  اليت  واحلكومية 
الدول العربية«7. ومنذ هذا التاريخ ُقّرر إعطاء العربية املكانة 

نفسها اليت تتمّتع بها لغات العمل األخرى يف املنظمة.

جعلت  قد  نيويورك  يف  املتحدة  األمم  كانت  جهتها،  من 
اللغة العربية، وابتداًء من 18 ديسمرب 1973 م، لغة رمسية، 
اللغات  من  كواحدة  العربية  اللغة  األممية  املنظمة  واعتربت 
الرمسية الست، وقّررت وضعها يف املكانة نفسها اليت حتظى 
بها اللغات العاملية األخرى. ومّت استخدام اللغة العربية كلغة 

عمل املنظمة األممية منذ ذلك التاريخ.

منظمة  يف  العربية  اللغة  استعمال  ترّسخ  الوقت،  مرور  مع 
االتفاقيات  ونصوص  الوثائق  معظم  وأصدرت  اليونسكو 
الوفود  بإمكان  أصبح  وهكذا،  العربية،  باللغة  واملعاهدات 
العربية االعتماد على النصوص العربية، كما أصبح باستطاعة 
الوفود واملمثلني الرمسيني للحكومات العربية، من خمتصني 
العربية  اللغة  استعمال  على  كلّية  يعتمدوا  أن  وخرباء، 
لذلك،  ونتيجة  وأمانة.  بدقة  آرائهم  لتبليغ  بها  ويتحدثون 
توّسع استعمال الوثائق العربية خارج نطاق اليونسكو لتصبح 
لكّل املتابعني لنشاطات املنظمة من خمتصني  أساسياً  مرجعاً 
وباحثني ودارسني وإعالميني، ولكّل الذين يهّمهم جمال عمل 

هذه املنظمة.

7 Conférence générale de l’UNESCO 1974.

منوذج الرتمجة يف اليونسكو:

يف إثر اعتماد اللغة العربية كلغة عمل يف اهليئتني الرئاسيتني، 
اللغة  مكانة  تعّززت  التنفيذي،  واجمللس  العام  املؤمتر  أي 
الرمسية  الوثائق  كرتمجة  املؤسسي  الصعيد  على  العربية 
واحملاضر إىل اللغة العربية، وتوفري خدمات الرتمجة الفورية 
إىل العربية خالل االجتماعات واملؤمترات، كما حتّققت زيادة 
كبرية يف عدد الوثائق اهلامة املرتمجة إىل العربية ومن العربية 

إىل اللغات أخرى.

مقّر  يف  السّت  الوحدات  إحدى  العربية  الرتمجة  َوحدُة  ُتَعّد 
اليونسكو ومهّمتها ترمجة ومراجعة الوثائق والنصوص واملواد 
اإلعالمية مبا فيها اخلطة اإلسرتاتيجية املتوسطة األجل ووثيقة 
واملراسالت  العام  املدير  وامليزانية إىل جانب خطب  الربنامج 

اليت توّجه إىل اهليئات العربية.

تسعى اليونسكو إىل تعزيز استخدام اللغة العربية يف أنشطتها 
على  اليـونسكو  ملوقع  العربية  النسخة  كتطوير  ومشاريعها، 
عمان،  )بريوت،  اإلقليمية  املكاتب  ذلك  يف  مبا  اإلنرتنت، 
العربية  إىل  املنظمة  مصطلحات  وترمجة  والعراق(،  القاهرة 
اليت  والعلوم  واملعارف  التخصصات  كتنّوع  تنّوعها  على 
تشملها قطاعات الرتبية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتنوع 

البيولوجي والعلوم اإلنسانية والرتاث الثقايف وغريها.

املرتمجني  عمل  تسهيل  من  احلديثة  التقنيات  وقد مسحت 
باستعمال قاعدة بيانات متعّددة املخارج نذكر منها:

- قاعدة النصوص UNESDOC اليت تسمح باستخراج املراجع 
والوثائق املرتمجة سابقاً.

.UNESCOTERM  الرجوع إىل برنامج املصطلحات -

.MULTITRANS تصّفح برنامج -

تساهم هذه األدوات احلديثة لقسم الرتمجة يف أداء أفضل، مع 
توفري الدقة والسرعة واملهنّية، وهذه الطرق احلديثة مستخدمة 

يف مجيع اهليئات الدولية.
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يف عام 2007 م، ومن خالل مبادرة من األمري سلطان بن عبد 
العزيز آل سعود الرامية إىل حتسني »حضور اللغة العربية يف 
اليونسكو« وهو املشروع الذي مّولته اململكة العربية السعودية 
مببلغ 3 ماليني دوالر أمريكي8 أعطي هذا املشروع دفعاً جديداً 
الستعمال اللغة العربية يف منظمة اليونسكو، سواء عرب الرتمجة 
الفورية أو النصوص أو احلضور اإلعالمي عرب شبكة االنرتنت. 
كما قّدمت ليبيا عام 2010 م للمنظمة مساهمة مبليون دوالر 
أمريكي للغرض نفسه، وال يزال العمل مستمراً على تنفيذ هذا 

املشروع9.  

على صعيد آخر، وحبسب بيانات اليونسكو، تستعمل املنظمة 
اللغَة العربية عرب وسائل التواصل االجتماعي منذ عام 2011م، 
الدولي  والبنك  املتحدة  األمم  بعد  الرابعة  املرتبة  وهي حتتّل 

ومنظمة اليونيسيف.

:)OMS( 2- حضور اللغة العربية يف منظمة الصحة العاملية

ُتَعّد منظمة الصحة العاملية السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن 
اجملال  خيّص  ما  بكل  مكلّفة  وهي  املتحدة،  األمم  منظومة 
الصحي. واملنظمة مسؤولة عن معاجلة املسائل الصحية العاملية 
واملعايري  القواعد  ووضع  الصحية  البحوث  برنامج  وتصميم 
وتوضيح اخليارات السياسية وتقييمها. وقد أصبحت الصحة، 
تنطوي على  والعشرين، مسؤولية مشرتكة  القرن احلادي  يف 
األساسية  الرعاية  خدمات  على  احلصول  يف  املساواة  ضمان 

وعلى الوقوف بشكل مجاعي ملواجهة األخطار الصحية.
لغة عمل يف منظمة  العربية  اللغة  م، أصبحت   1975 يف عام 
الصحة العاملية، ُتستخدم يف مجعية الصحة العاملية واجمللس 
يف  ُتستخدم  .كما  والفرعية10  الرئيسة  واللجان  التنفيذي 
املراسالت مع الدول العربية، وقد بدأ العمل بتعريب وثائق 
مجعية الصحة العاملية والتقارير الفنية اليت تصدرها املنظمة. 
ومنذ الثمانينات من القرن املاضي، استضاف املكتب اإلقليمي 

8 http://www.unesco.org/new/fr/unesco/partners-donors/
the-actions/programme-support/improvement-of-the-
presence-of-the-arabic-language-in-unesco/

9 املرجع السابق

10 http://www.emro.who.int/ar/health-topics.html

للشرق األوسط الربنامج العربي ملنظمة الصحة العاملية. ُيعَنى 
هذا الربنامج بتقديم صورة صحيحة وواضحة للقارئ العربي 
بالوضع  للنهوض  جهودها  وعن  العاملية  الصحة  منظمة  عن 
الصحي يف العامل. يتمحور عمل هذا القسم يف ترمجة الوثائق 
األساسية للمنظمة وعرض أنشطتها باللغة العربية، إىل جانب 
تلبية احتياجات البلدان من املعلومات املستجّدة واملوثوقة يف 
شتى اجملاالت الصحية. وكذلك العمل على وضع املصطلحات 

العلمية وتوطني التكنولوجيا الصحية يف البلدان العربية.

فاملنظمة حترص يف عملها هذا على احرتام ما لكّل جمتمع من 
األفراد واجلماعات  قبول  لضمان  وتارخيية  ثقافية  خصوصية 
فيه للرسائل الصحية اليت ترسلها املنظمة والعمل بها ونقلها 
إىل األجيال الالحقة وترسيخها بينهم، وتعزيز التعليم والتعلّم 
على  املنظمة  تعمل  وهكذا  الوطنية.  باللغات  الصحية  للعلوم 
نشر الوعي الصحي وترسيخ املمارسة الطبية بالطرق والوسائل 
اليت يسهل تناوهلا وباللغة اليت يفهمونها ويتعاملون بها يف 
حياتهم العملية وأنشطتهم اليومية. إّنعالقة التعريب مبنظمة 
هي  اليوم  العربية  واللغة  وثيقة،  عالقة  هي  العاملية  الصحة 
إحدى لغات العمل الثالث يف املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، 

إىل جانب اإلجنليزية والفرنسية.

لقد تطّور القسم العربي يف منظمة الصحة تطوراً مّطرداً حتى 
أصبح يضم اليوم ما يقرب من 200 مرتجم ومصطلحي ولغوي 
حبسب إحصائياتها. وتعمل منظمة الصحة العاملية بالتعاون 
مع احتاد األطباء العرب، ومع جملس وزراء الصحة العرب 
املهنية  واالحتادات  العربية  البلدان  يف  اللغوية  واجملامع 
واملمرضات  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء  )من  الصحية 
واجملامع  الصحية  للعلوم  التعليم  ومعاهد  واجلامعات 
اللغوية(11، على توضيح دور الربنامج العربي ملنظمة الصحة 
العاملية يف تطوير اللغة العربية بني أوساط العاملني يف الطّب 

والصحة بوجه عام.

تعمل املنظمة انطالقاً من دورها كوكالة متخصصة ضمن منظومة 
عام  دستورها  بوضوح  حّددها  اليت  ورسالتها  املتحدة،  األمم 

11 املرجع السابق

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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1948 م هي: »البلوغ جبميع الناس، أفراداً ومجاعاتٍ، أرفع 

مستوى صحي ممكن«. ولتحقيق تلك الرسالة، تعمل املنظمة 
على قيادة العمل الصحي الدولي والتنسيق بني البلدان بوضع 
والتصنيفات  والتسميات  الرواميز  وتوحيد  الصحية  املعايري 

واملصطلحات، وفرض استعماهلا وإشاعتها كوكالة.

العربية  اللغة  يف جمال  العاملية  الصحة  منظمة  منجزات  من 
ما يلي:

- إعداد معجم للمصطلحات الطبية العربية، واعتماد ترمجة 
املادة األوىل من دستور املنظمة، وتثبيتها بعد ذلك على واجهة 
مبنى املقّر الرئيسي للمنظمة يف جنيف، ثم ترمجة واعتماد نّص 
عربي لدستور املنظمة كنّص قانوني له نفس حجية النصوص 
اخلمسة باللغات األخرى عام 197712 م. وقد اعُتمد هذا النص 
التنفيذي  اجمللس  ومن  املتوسط  لشرق  اإلقليمية  اللجنة  من 
احلادية  العاملية  الصحة  ومن مجعية  العاملية  الصحة  ملنظمة 
والثالثني يف أيار 1978 م ليصبح النص العربي الرمسي معاجلة 
الصحية،  البحوث  برامج  وتصميم  العاملية،  الصحية  املسائل 
ووضع القواعد واملعايري، وتوضيح اخليارات السياسية املسندة 
االجتاهات  ورصد  للُبْلدان،  التقين  الدعم  وتوفري  بالبّينات، 

الصحية وتقييمها.

- يف عام 1979 أنشئ يف املكتب اإلقليمي برنامج عربي لتعزيز 
والتواصل، وال سيَّما  للتفاهم  العربية كوسيلة  اللغة  استخدام 
فيما يتصل خبدمات الرعاية الصحية األولية وإعداد العاملني 
األولوية  للمنظمة  العربي  الربنامج  أعطى  وقد  الصحيِّـني. 
األهمية  ذات  العملية  واإلرشادات  التدريبية  الدالئل  لرتمجة 
العاملني الصحيني، ولرتمجة ما  التطبيقية ألعداد كبرية من 
يصدر من املنظمة من دوريات مثل جملة وقائع منظمة الصحة 
العاملية وجملة الصحة العاملية وجملة دراسات الصحة العامة، 
كما  التعليمية،  واملواد  الدراسية  املرجعية  الكتب  من  وعدد 
ترجم الربنامج العربي للمنظمة عشرات املنشورات تلبية لطلب 
األقطار العربية، هذا باإلضافة إىل عنايته بإعداد املعجم الطيب 

د واملعاجم الطبية املتخصصة. املوحَّ

12 املرجع السابق

أنشئ  العاملية  الصحة  ملنظمة  العربي  الربنامج  ألهمية  ونظراً 
الصحي،  لإلعالم  برنامج  اإلقليمي  املكتب  يف  م   1986 عام 
كذلك توسيع مسؤوليات الربنامج العربي ليكون برناجماً عاملياً 
املكتب  من  يتخذ  العاملية(  الصحة  ملنظمة  العربي  )الربنامج 
اإلقليمي لشرق املتوسط )ومقّره القاهرة( مقراً له، وتواُفر خربات 
الرتمجة بتكاليف أقّل ويف وقت أقصر، ومراجعة الرتمجات 
وتصحيح التجارب الطباعة يف داخل املكتب اإلقليمي، األمر 
واملصطلحات،  األسلوب  توحيد  ويضمن  النفقات  يوفِّر  الذي 

واالستفادة من رخص تكاليف الطباعة يف اإلقليم.

دور الربنامج العربي ملنظمة الصحة العاملية يف صياغة وتوحيد 
املصطلحات الصحية وإعداد وتطوير املعجم الطيب املوحد.

بدأ املعجم الطيّب املوّحد مببادرة من احتاد األطباء العرب يف 
سنوات ستينيات القرن املاضي، ليكون تتوجياً جلهود سلسلة 
متصلة احللقات، بدأت منذ العصور األوىل للتدوين وال تزال 

مستمّرة حتى اليوم.

لقد صدرت الطبعة الورقية األوىل للمعجم يف بغداد عام 1973م، 
وصدرت الطبعة الثالثة من املعجم الطيب املوّحد عام 1983م يف 
سويسرا. وتتابع العمل املنهجي يف املكتب اإلقليمي للمنظمة 
يف خدمة املعجم الطيب املوحد، ويف عام 1998م تأسست وحدة 
للمصطلحات الطبية اليت أصدرت بدورها إخراجات إلكرتونية 
املعجم، بدأت أوالها عام 1998م، ووزِّعت على  سنوية من 
أقراص حاسوبية للمهتّمني، ثم ُنِشَرت على صفحات الشبكة 
وهي  للمنظمة،  اإلقليمي  املكتب  موقع  وعلى  )اإلنرتنت( 
حصيلة ما يرد من املهتمني بأمور املصطلح الطيّب وما أقرَّته 
أن  بعد  وعّمان،  وبغداد  والقاهرة  كّل من دمشق  اجملامع يف 
يف  العربية  اللغة  جممع  مع  للمنظمة  العربي  الربنامج  عمل 
أصدرها اجملمع  اليت  املصطلحات  القاهرة على جتميع هذه 

منذ إنشائه عام 1934م وحتى اليوم.13

يدلي  ما  بأحسن  األخذ  العاملية  الصحة  منظّمة  وُتواِصل 
الرتاسل  خدمة  عرب  اقرتاحات  من  املعجم  مستخدمو  به 

13 املرجع السابق

حضور الّلغة العربّية في المنظمات الدولية
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اإللكرتونية لشبكة تعريب املصطلحات الصحية »أحسن« اليت 
املراسالت  وعرب  م،   2003 عام  اإلقليمي  املكتب  يف  أنشئت 
اخلّطية واإللكرتونية اليت ترد إىل وحدة املصطلحات يف املكتب 
والكتب حول  الدوريات  ينشر يف  ما  اإلقليمي عرب رصد كل 
مؤسسة  تصدرها  اليت  العلوم  جملة  سيما  وال  املصطلحات، 
األمريكية  العلمية  للمجلة  ترمجًة  العلمي  للتقّدم  الكويت 

.”Scientific American“

املوّحدة  املعاجم  لبعض  ورقّية  إخراجات  ظهرت  وقد 
صية أو الفرعية املستفردة من املعجم الطيب املوّحد األّم،  التخصُّ
م، ومعجم طّب   2004 املوّحد عام  التشريح  كما ظهر معجم 
د بإصداَريه العربية-اإلجنليزية واإلجنليزية -  األسنان املوحَّ
صدرت  ثم  م،   2005 عام  د  املوحَّ الصيدلة  ومعجم  العربية، 
الطبعة الورقية الرابعة عن »مكتبة لبنان ناشرون«، بريوت، 

لبنان عام 2006 م.

د قرابة مئة  واليوم تضّم قاعدة املعطيات للمعجم الطبـي املوحَّ
اإلجنليزية  املقابالت  معظمها  توّفر  مصطلح،  ألف  ومخسني 
والفرنسية واإلسبانية واألملانية، والشروح، والصور، والبحث 
التعاون والتنسيق مع  الصريف يف املصطلحات ويف الشروحات 

املؤسسات العربية املهتمة بالتعريب.

كان للربنامج العربي إسهام كبري يف التعاون وبناء الشراكات 
حضور  لتعزيز  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع 
وشبكة  واملطبوعات  احملافل  يف  وإغنائها  العربية  اللغة 
اإلنرتنت، وخنص بالذكر جملس وزراء الصحة العرب الذي 
كان شريكًا فاعاًل يف إعداد الطبعة الثالثة من املعجم الطيب 
املوّحد، اىل جانب جملس وزراء التعليم العالي العرب الذي 
التعريب،  املتعاقبة حول  املؤمترات  اختذته  ملا  مسانداً  كان 
املختلفة  املهنية  واملنظمات  اجلمعيات  إىل  باإلضافة  هذا 
واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة اليت رعت بعض 
اإلقليم،  يف  العربية  باللغة  والتثقيفية  التعليمية  املشروعات 
ومعهد املخطوطات العربية يف القاهرة، واجمللس الربيطاني 

عرب فرعه يف دمشق.

3- جوانب الضعف والصعوبات اليت تعرتض اللغة العربية 

يف هذه اهليئات:

إذا كان قياُس مدى ُحضور اللغة العربية يف اهليئات الدولية 
ما ذكرناه سابقًا،  اللغات األخرى، وهو  ببقية  مقارنة  صعباً 
الدقيقة  العلمية  واإلحصائيات  الدراسات  انعدام  نتيجة 
حضور  على  احُلكم  يف  املعتَمدة  املؤّشرات  أّن  إاّل  واحلديثة، 
هذه اللغة أو تلك، وتقويم وضعها ومكانتها وحيويتها وتكيُّفها 
اللغة  مع املستجّدات العصرية، يسمح لنا بالقول إن حضور 
العربية ليس يف املستوى املرجو. فبالرغم مما سَبَق إيراُده من 
أرقاٍم ومعلوماٍت، تظّل اللغة العربية تعاني من ضعف احلضور 
العامل، وتظّل هناك أشواٌط أخرى كبرية  بني ُكربيات لغات 
يف هذا اجملال مل تستطع لغُتنا بعُد أن تقَطعها. ولعّل من بني 
الصعوبات اليت تعرتض طريق استعمال اللغة العربية وبروزها 
يف املكانة اليت تليق بها يف هذه اهليئات ما ميكن تلخيصه 

فيما يلي:

- مما ال لبس فيه أّن اللغة العربية يف املرحلة الراهنة تعاني 
اللغات الغربية، كما هو احلال يف كل اجملاالت  من هيمنة 
االقتصادية والثقافية واإلعالمية واللغوية، فضاًل عن اجملاالت 

العسكرية، وكّل ما جاءت به العوملة من حتدِّّيات.  

املتحدثني  طرف  من  األجنبية  اللغات  استعمال  استمرار   -
الدولية،  اهليئات  يف  العربية  اللغة  بدل  العرب  الرمسيني 
اللغة العربية من مرجعية ورمزية للسيادة  متناسني ما متّثله 

واهلوية والثقافة الوطنية.

- استعمال اللغة االجنليزية أو الفرنسية يف مراسالت وتقارير 
اللغة  حساب  على  الرمسية  اهليئات  هلذه  العربية  الدول 

العربية.

- التخّبط يف دمج اللغة العربية باللغة األجنبية حيث تستخدم 
سياق  يف  األجنبية  والتعابري  واملصطلحات  واملفاهيم  املفردات 

اجلمل العربية وكأنها جزء منها.

قواعد  توحيد  إىل  اهليئات  هذه  يف  العربية  اللغة  تفتقُر   -
معلوماتية وقواميس وذخرية إلكرتونية.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   144 01-03-18   11:14:03



145

اخلالصة:

مطلباً  الدولية  اهليئات  هذه  يف  العربية  اللغة  استخدام  ُيَعدُّ 
اسرتاتيجياً وحيوياً وسيادياً يف غاية األهمية، وال بّد، أّواًل، 
العربية  اللغة  تهميش  عن  العربية  مؤسساتنا  تكّف  أن  من 
والوثائق  اإلدارية  األعمال  يف  أجنبية  باللغة  واستبداهلا 
الرمسية، وهذه املمارسات تنطوي على خرق للدستور والسيادة 

الوطنية.

ولئن كان استمرار استعمال اللغة األجنبية من طرف عدد من 
له  العاملية  واهليئات  الدولية  املنصات  يف  العرب  املسؤولني 
تربيرات، فإّنه ال يعفي من املسؤولية، وهو يرتك آثاراً سلبية 

جتاه اللغة العربية وآليات استخدامها.

إىل ذلك، ينبغي تنمية اللغة العربية والربط بينها وبني الثقافة 
ألّن  أساسي  أمر  فهذا  اجلاري،  احلضارّي  والتطّور  العربية 
النهوض باللغة العربية وتطويرها من خالل االستخدام الصحيح 
هو  واملعريف  احلضاري  والتواصل  العلمي  والبحث  التعليم  يف 
اليت  العربية  اللغة  أّن  العربية. غري  النهضة  أهّم عناصر  من 
دخلت أروقة اهليئات الدولية، كما رأينا يف هذا العرض، من 
قطعت  وإن  العاملية،  الصحة  ومنظمة  اليونسكو  منظمة  مثال 
إىل  املاضي  القرن  من  األربعينات  سنوات  منذ  كبرية  أشواطاً 
يومنا هذا، إاّل أنها ما تزال حتتاج إىل فرض نفسها بصورة 
أفضل، لذا ال بّد من احلرص على حتسني ُحضورها ليس من 
حيث الَكّم، وإمنا من ناحية الكيف والنوعية، وألجل ذلك 
حيتاج استعمال العربية إىل ُمبادرات جّدية لكي يكون هلذا 
اجلانب دوُره اإلجيابي يف النهوض باللغة العربية، ليس فقط 
يف املراسالت واخلطب والنصوص الداخلية، بل أن حيرص 
رجال السياسة، وقادة الرأي، إىل استخدامها يف تصرحياتهم، 
واعتمادها دوماً يف أعماهلم داخل املؤمترات والندوات اإلقليمية 

والدولية.

- إعطاء كل العناية للرتمجة، من وإىل اللغة العربية، إلثراء 
أجل  من  العامل،  يف  واحلضاري  والفكري  الثقايف  احلوار 
التقريب بني األمم والشعوب وتدعيماً للقيم املشرتكة. وحيتاُج 

الدوُل واملؤسسات  ُتقدِّمها  هذا املشروع إىل بذل أموال سِخّية 
العلمية واملختصة لتمويل مشاريع ضخمة تتوىلَّ تطويَع العربية 
إحداث  وكذلك  واملَعلوماتي،  التكنولوجي  للتطور  وإخضاَعها 

بنوك للمعطيات والبيانات قادرة على تلبية كّل الطلبات.
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باملعنى احلريف  اللغات ميكن أن تعد مشروعات استثمار رأمسالي  »إن 
وليس باملعنى اجملازي«.

)فلوريان كوملاس(

ملخص:

اللغوية  للقضايا  املباشرة  النظرة  اللغوي  التخطيط  يتجاوز 
ودراسة اللغة يف ذاتها إىل دراسة القضايا اللغوية مع عالقتها 
اللغوي  الواقع  فهم  يف  رغبة  حميطها  يف  املعطيات  بكافة 
وتوجيهه والتخطيط ملستقبله. ومن اجلوانب اليت أمثرت عنها 
اقتصاديات  دراسة  اللغوي؛   التخطيط  يف  البينية  الدراسات 
لإلفادة  عدة  لغات  تشهده  الذي  احلراك  من  وبالرغم  اللغة. 
من عالقة االقتصاد باللغة خدمة للجانبني كليهما؛ فإن اللغة 
العربية مل تستثمر من تلك الزاوية االستثمار األمثل. وحتاول 
الورقة البحثية احلالية إلقاء بعض األضواء على بعض املفاهيم 
اللغوي،  واالستثمار  اللغة،  اقتصاديات  مثل  الصلة  ذات 
والسياسة  اللغوي  بالتخطيط  وعالقتها  اللغوية،  والصناعة 
الراهنة  احلاالت  بعض  استعراض  إىل  تسعى  كما  اللغوية، 
لالستثمار اللغوي يف بيئات خمتلفة من العامل مثل بريطانيا، 
اللغوية  االستثمارات  بعض  إىل  باإلضافة  وكندا،  وفرنسا، 
املمكنة لالستثمار يف  الرائدة رغبة الستخالص بعض األوجه 
اللغة العربية مع االنطالق من األبعاد اإلسرتاتيجية للعربية. 
أبرز معوقات االستثمار يف  الورقة احلالية باستعراض  وختتم 
اللغة العربية واليت تتمثل يف ضعف الوعي، والبيئة التنظيمية 

واالستثمارية غري احملفزة، واألوضاع غري املستقرة يف املنطقة 
باإلضافة إىل الصورة النمطية جتاه العربية يف البالد الغربية، 

لتتم مناقشتها وطرح بعض آليات التعامل الفاعل معها.

متهيد:

أضحت الدراسات البينية مسة بارزة ملختلف العلوم اإلنسانية 
يف العصر احلاضر. وحني النظر يف اللغويات التطبيقية كمثال 
يتضح جبالء اإلثراء املعريف، والثروة العلمية اليت ساهمت يف 
ازدهار جمال اللغويات التطبيقية من خالل اإلفادة من خمتلف 
القريبة  العلوم  على  البينية  العالقة  تلك  تقتصر  ومل  العلوم. 
االجتماع،  وعلم  النفس  وعلم  كالرتبية  املباشرة  الصلة  ذات 
مثة ختصصات  بل  مساره؛  وأثرت  التخصص  رفدت  واليت 
أخرى كان هلا تأثري يف توجيه مسارات حبثية وختصصات 
فرعية مثل اللغويات اجلنائية )forensic linguistics( واليت 
كانت نتيجة للدراسات البينية املتمثلة يف التقاء اللغويات بعلم 
اجلرمية، والقانون، والقضاء. ومن اجملاالت البينية احلديثة 
اقتصادي؛  منظور  من  اللغوية  القضايا  دراسة  عن  الناجتة 
اقتصاديات اللغة )economics of language( وخرجت تلك 
امليادين البينية لتليب حاجات حاضرة، وتسهم يف اإلجابة عن 
وألن  قائمة.  إشكاالت  حل  يف  وتساعد  مطروحة،  تساؤالت 
دراسة  إىل  يهدف  اللغوية  والسياسة  اللغوي  التخطيط  ميدان 
املستقبل  ذلك  وتوجيه  مبستقبله  والتنبئ  اللغوي  الواقع 

اللغة العربية واقتصاديات اللغة 
د.حممود بن عبداهلل احملمود

قسم  املشارك،  اللغوي  التخطيط  أستاذ 
اللغويات  معهد  التطبيقية،  اللغويات 

العربية جبامعة امللك سعود، الرياض

د.حممود بن عبداهلل احملمود
قسم  املشارك،  اللغوي  التخطيط  أستاذ 
اللغويات  معهد  التطبيقية،  اللغويات 

العربية جبامعة امللك سعود، الرياض
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اللغة  باقتصاديات  االهتمام  أضحى  فقد  له1؛  يراد  ما  حنو 
اللغوي  التخطيط  ضمن  واالستقصاء  البحث  جماالت  إحدى 
والسياسة اللغوية. يف الورقة البحثية احلالية يناقش الباحث 
اللغة،  اقتصاديات  وخصوصا  الصلة،  ذات  املفاهيم  بعض 
بالتخطيط  وعالقتها  اللغوية،  والصناعة  اللغوي،  واالستثمار 
اللغوي والسياسة اللغوية من خالل استخالص أبرز املمارسات 
العملية ذات الصلة. ثم يتناوال لبحث أوجه االستثمار اللغوي 
التقارير  بعض  على  بناء  العاملية  املمارسات  بعض  من خالل 
واإلحصاءات حيال بعض الدول وبعض املبادرات واملؤسسات 
الرائدة ليعّرج احلديث بعد ذلك على اجلوانب اإلسرتاتيجية 
احملفزة لالستثمار يف اللغة العربية، ثم أبرز املعوقات وآليات 

التعامل معها.

مفهوم »اقتصاديات اللغة« و »االستثمار اللغوي« و »الصناعة 
اللغوية«:

ميكن  بل  حديثة،  ليست  واالقتصاد  اللغة  بني  العالقة  إن 
اللغوي  ناقش  وقد  واالقتصاد.  اللغة  قدم  قدمية  إنها  القول 
 )Florian Coulmas( كوملاس  فلوريان  األملاني  االجتماعي 
النظري2. اللغة واالقتصاد من خالل بعدها  العالقة بني  تلك 
حيث استعرض كوملاس تلك العالقة التبادلية بني »الكلمات« 
العمالت،  ُتسّك  مثلما  ُتسّك  الكلمات  أن  و«العمالت« وكيف 
والرصيد اللغوي ال يقل عن الرصيد املادي، فالكلمات عصب 
أداة  واملفردات  لالستثمار،  عصب  النقد  أن  مثلما  للتفكري، 
السلع  لتبادل  أداة  العملة  أن  مثلما  املعنوية  السلع  لتبادل 
املادية. ويستطرد كوملاس يف نقاش تلك الثنائية اجملازية بني 
الكلمة والعملة مشريا إىل أنهما كليهما ال يستمدان قيمتهما من 
طبيعتهما املادية ولكن بناء على املضمون والوظيفة؛ فالكلمات 
تنقل املضمون غري املادي، والنقود تؤدي وظيفة لتبادل السلع. 
مناقشة  خالل  من  العالقة  تلك  مستعرضا  كوملاس  ويستطرد 
ما طرحه الكثري من املفكرين السابقني مثل ستيفانو جواتسو 

1 Almahmoud, Mahmoud. Language Planning through 
Investigating Language Attitudes. Saarbrucken: Lambert 
Academic Publishing, 2013.
2 Coulmas, F. Language and Economy. Oxford: Blackwell, 
1992.

وفيجون  نيش،  وتوماس  عشر(،  السابع  القرن  بدايات  )يف 
لوك، وديفد هيوم وغريهم. وبعد املناقشة النظرية املستفيضة 
خيلص كوملاس إىل أننا لن نفهم اخلريطة اللغوية للعامل ما مل 
نفهم اقتصاديات اللغة، وأن تعاملنا مع اللغة ميكن أن يكون 

بوصفها عامال اقتصاديا مستقال بذاته.

عدد  يرى  واالقتصاد  اللغوية  التعددية  بني  العالقة  إطار  ويف 
من  إحصاءات عدد  مقارنة  من خالل  اللغوين  املخططني  من 
الدول من حيث عدد السكان، ودخل الفرد، وعدد اللغات يف 
اجملتمع؛ أن مثة عالقة ترابطية بني التعددية اللغوية املفرطة 
من جانب؛ وحمدودية  االقتصادية  يف اجملتمع واحملدودية 
التعددية اللغوية والتقدم من جانب آخر3، وإن كان التسليم 
بذلك متاما يصعب لوجود أمثلة واقعية لدول تشهد تعددية 
لغوية كبرية نسبيا وتتمتع باقتصاديات قوية.كما أن تقليص 
التعددية اللغوية لن حيل اإلشكاالت االقتصادية اليت تشهدها 
األحادية  بأن  ذلك  تفسري  كوملاس  وحياول  النامية.  الدول 
طبيعيا  وضعا  الغالب  يف  ليست  اللغوية  واحملدودية  اللغوية 
قائما بذاته، ولكنها نتيجة لعدد من املؤثرات؛ كما أن طبيعة 
بقدر  مرتبطة  الشفوية  فاللغات  ختتلف،  ومكانتها  اللغات 
للقراءة  تعلما وتعليما  اللغات اليت تشهد  بينما  البدائية،  من 

والكتابة ُتسهم يف تعزيز اقتصاديات اجملتمع.

اللغة«  »اقتصاديات  مفهوم  حيال  السابق  النظري  الطرح  إن 
يستخدم املصطلح باعتباره دائرة واسعة تتناول العالقة بني اللغة 
واالقتصاد، واالقتصاد واللغة، وجماالت تقاطع كل منهما مع 
اآلخر وما تتطلبه من تأثري وتأثر. وبناء على ما سبق فمفهوم 
اللغوي«؛  »االستثمار  مفهوم  من  أوسع  اللغة«  »اقتصاديات 
من  اللغة جوانب  اقتصاديات  قضايا  الباحثون يف  يتناول  إذ 
االقتصادية،  وانعكاساته  اجملتمع  يف  اللغوي  التنوع  قبيل 
والرخاء  االقتصادي،  ومردودها  وكلفتها  اللغوية  والسياسات 
واهلوية  اللغة  بني  والعالقة  اللغوية،  وانعكاساته  االقتصادي 
الوطنية واالقتصاد، واملوارد اللغوية واستثمارها، وأثر معرفات 

Coulmas 3, 1992 (مرجع سابق)
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اللغة العربية واقتصاديات اللغة

الدخل  يف  اللغة  وتأثري  الفرد4،  دخل  على  معينة  لغات 
القومي للدول،...إخل5 .لذلك ميكن تعريف اقتصاديات اللغة 
واستعمال  الرائجة،  النظرية  االقتصاديات  من  »اإلفادة  بأنها 
تسم  اليت  العالئق  لدراسة  االقتصاد  علم  وأدوات  مفاهيمها، 
تلك  على  أساسية  بصورة  الرتكيز  مع  اللغوية،  املتغريات 
وقد  فيها«6.  دورا  االقتصادية  املتغريات  تؤدي  اليت  العالئق 
1965م  العام  يف  مرة  ألول  اللغة«  »اقتصاديات  مصطلح  ظهر 
قضية  استقصاء  حاول  والذي   ،)Marschal( مارشال  لدى 
وحبث  اهلدف،  لتحقيق  األكثر صالحية  االتصالية  األنظمة 
ملاذا تأخذ لغة/ لغات معينة مكانها، وفقا لسمات معينة يف 
مدة زمنية معينة، وقدم منظورا اقتصاديا لبحث تلك القضايا، 

مؤكدا العالقة بني اللغة املثلى واالقتصاد7.  

من  االنطالق  يف  فينحصر  اللغوي«  »االستثمار  مفهوم  أما 
زاويتني؛ إحداهما هي اللغة واألخرى هي االستثمار. وبناء 
على تلك النظرة يعرف أحد الباحثني االستثمار اللغوي بأنه 
»نشاط اقتصادي موضوعه اللغة«، وهو بالتالي ال خيرج عن 
هلا.8  موضوعا  اللغة  من  تتخذ  اليت  االقتصادية  املمارسات 
غري أن تلك النظرة إىل االستثمار اللغوي رمبا تكون مغرقة يف 
اللغوية  للطرف عن اجلوانب  االقتصادي مع غض  اجلانب 
بعدا  عائداتها  متثل  واليت  اللغوي  باالستثمار  الصلة  ذات 
االقتصاد  بني  تبادلية  إغفاله.فالعالقة  ميكن  ال  اسرتاتيجيا 
جماالت  وميّكن  اللغة  يثري  اللغوي  فاالستثمار  واللغة، 
ترسيخ  يف  ويسهم  مستخدميها،  عدد   ويزيد  استخدامها، 
له  شك  بال  وذلك  مهمة،  ونطاقات  ميادين  يف  استعماهلا 

4 Gazzola, M., and B.A. Wickström. The Economics of 
Language Policy. Cambridge: MIT Press, 2016.
5 Hogan-Brun, Gabrielle. Linguanomics. London: Bloombury 
Academic, 2017.
6 Grin, F. Economic considerations in language policy. In 
An introduction to language policy: Theory and method, 
edited by T. Ricento. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

7 الفهري، عبدالقادر. السياسة اللغوية يف البالد العربية: بحثا عن بيئة 

طبيعية عادلة ديموقراطية وناجعة. الصنائع: الكتاب اجلديد، 2013.
اقتصاديات  العربية من خالل  اللغة  الزراعي حسني. االستثامر يف   8

أبوملحة(.  حممد  )حترير:  العربية  اللغة  يف  االستثامر  ضمن:  اللغة. 
الرياض: مركز امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 2015.

اللغوية الكبرية مثلما أن له انعكاسات اقتصادية  انعكاساته 
كبرية.

وجتدر اإلشارة إىل أن هنالك مفهوم له حضه من االنتشار يف 
عامل اليوم وهو »الصناعة اللغوية« (language industry) وقد 
وجد الباحث غلبة استخدامه يف البيئات اليت تشهد تعددية 
لتيسري  اللغوية  األنشطة  إىل  لغوية على وجه أخص لإلشارة 
التواصل بني أصحاب اللغات املختلفة كما يف االحتاد األوربي 
مثل:  اللغوية  للصناعة  روابط خمتلفة  أنشئت  وقد  كندا،  أو 
رابطة الصناعة اللغوية الكندية9، والرابطة األوربية للصناعة 
اللغوية10 ويدخل ضمن أنشطة الصناعة اللغوية الرتمجة بكافة 
للغات،  احلاسوبية  واملعاجلة  اللغوية،  والتقنيات  أنواعها، 
وتعليم اللغات. وسنشري يف مبحث الحق لبعض التقارير اليت 

تناولت الصناعة اللغوية.

إن النظر يف قضايا اقتصاديات اللغة ولد االهتمام بها كجانب 
تنطلق  املستدامة  فالتنمية  املستدامة.  التنمية  يف  ومؤثر  مهم 
من زوايا ثالث هي: النمو االقتصادي باالعتماد على املعرفة 
ووعاؤها اللغة، والتنمية اجملتمعية البشرية وقوامها االهتمام 
البيئة  على  احلفاظ  وثقافة  والرتبية،  والقيم  والثقافة  باللغة 
يف  وجوهري  حاسم  اللغة  فدور  ثم  ومن  لألجيال11.  وضمانها 
للغة  رئيسيني  جانبني  بني  مرياتي  يفرق  إذ  املعرفة  جمتمع 
األول:  اجلانب  املعرفة:  االقتصادية يف جمتمع  الناحية  من 
االقتصادية  التنمية  عملية  ويف  االقتصاد  يف  كأداة  للغة  النظر 
واالجتماعية لألمم. فاستعمال اللغة يوفر نقل املعرفة واخلربة 
بني أفراد اجملتمع ومؤسساته، وهي وسيلة التواصل يف داخل 
منظومة العلم، كما أن إجادة اللغة من قبل القوى العاملة ييسر 
نقل املعرفة والتقنية للمجتمع، فتلقي العلم والتقنية والتدريب  
تلك  لتأدية  استثمارها  مت  لغة  من خالل  إال  يكون  ال  عليها 

https://ailia.ca :9 انظر موقع رابطة الصناعة اللغوية الكندية

10 انظر موقع الرابطة األوربية للصناعة اللغوية:

/http://elia-association.org 
11 مرايايت، حممد. اللغة والتنمية املستدامة: دور اللغة يف التحول إىل 

امللك  مركز  الرياض:  املعرفة.  وجمتمع  املعرفة  عىل  القائم  االقتصاد 
عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.2014.
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األدوار، وحتى يكون ذلك فاعال من قبل اجملتمع فالبد من 
أن يكون باللغة الوطنية. أما اجلانب الثاني: اللغة كصناعة 
وسلعة من خالل االعتماد على الصناعة الثقافية واليت تشهد 
اهتماما متزايدا يف االقتصاد العاملي، وعملية التنمية، والناتج 
اإلمجالي احمللي للدول، من خالل مساهمتها الفاعلة يف خلق 
الفرص الوظيفية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات، 
حتى أضحت واردات الصناعة الثقافية يف بعض الدول مثل: 
هولندا والسويد وبولندا والدمنارك أكرب من مساهمة قطاعات 
صناعية كبرية كالصناعات الغذائية، وقطاع البناء، والصناعة 

احلاسوبية12. 

يزال  ال  العلمية؛  واملنشورات  املبذولة،  اجلهود  من  وبالرغم 
ميدان اقتصاديات اللغة حتى اآلن مل ينل االهتمام املطلوب، 
االقتصادية  التنمية  بوصفها عامال من عوامل  اللغة  تقدر  ومل 
يف احمليط الوطين والدولي، مع اختالف بطبيعة احلال بني 
الدول يف ذلك كما يقرر ذلك كوملاس 13، والواقع يشهد أن مثة 
أضحت  حتى  اللغة  باقتصاديات  واضحة  عناية  أولت  دول 
ذلك  تستثمر  مل  الدول  جل  بينما  القومي،  دخلها  يف  مؤثرة 

اجملال بصورة فاعلة ومنها البلدان العربية بصورة عامة.

العالقة بني اقتصاديات اللغة والسياسة اللغوية والتخطيط:

اللغوية  اللغة بالسياسة  اقتصاديات  قبل احلديث عن عالقة 
السياسة  مصطلحي  مفهوم  تقرير  من  البد  اللغوي  والتخطيط 
اللغوية والتخطيط اللغوي ولو بصورة مقتضبة. فحداثة ميدان 
الفلسفة  اختالف  إىل  إضافة  جانب؛  من  اللغوي  التخطيط 
النظرية والتكوين العلمي للباحثني األوائل يف السياسة اللغوية 
اللغوي جعل هذان املصطلحان يردان بصورة غري  والتخطيط 
منضبطة حتى يف الكتابات الغربية، ويغلب عليهما أنهما إذا 
اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا14. وما نعنيه هنا بالتخطيط 
اللغوي هو: اجلهود املنظمة من قبل احلكومات أو اهليئات 

12 املرجع السابق.

Coulmas, 1992 13 ، )مرجع سابق(.

السياسة  يف  البحث  طرائق  كتاب  استعراض  حممود.  املحمود،   14

الثانية،  السنة  اللغوية.  والسياسة  التخطيط  والتخطيط. جملة  اللغوية 
العدد الثالث 2016.

أو األفراد للتأثري يف وظيفة اللغة وبنيتها واكتسابها يف جمتمع 
ما15، أما السياسة اللغوية فهي: املنطلقات واملوجهات الرئيسة 
اليت يضعها صاحب القرار لتوجيه الشأن اللغوي يف جمتمع ما 

وتنبثق منها أنظمة وقوانني ولوائح ومبادرات لغوية16.

وحني النظر يف أدبيات السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي جند 
احلضور الواضح القتصاديات اللغة منذ بواكري السياسة اللغوية 
والتخطيط اللغوي. ففي السبعينيات امليالدية من القرن العشرين 
ساهم عدد من االقتصاديني يف وضع السياسات اللغوية يف بلدان 
خمتلفة منطلقني من رؤاهم االقتصادية حيال الواقع اللغوي17 
واليت  االستعمارية  اللغوية  السياسات  يف  ذلك جبالء  ويظهر 
السياسات  رئيسا، مما جعل  فيها  االقتصادي  كان احملرك 
اللغوية والتخطيط اللغوي يوظفان خلدمة اجلوانب االقتصادية 
تلك  توظف  الزالت  االستعمار  فرتة  انتهاء  وبعد  للمستعمر، 
الروابط االستعمارية السابقة لتحقيق هيمنة اقتصادية من خالل 
حديثة  مدنية  دول  وقيام  املستعمرات  استقالل  وبعد  اللغة18. 
كان التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية حمكومان بالنظر إىل 
العديد من املفاهيم االقتصادية وبعض املنطلقات الفكرية مثل: 
االرتباط املادي باللغة، والنظر إليها بوصفها مصدرا من مصادر 
الثروة والدخل القومي املادي، وتطبيق نظرية حتليل الكلفة 
والفائدة عند رسم السياسات ووضع اخلطط اللغوية من خالل 
املخرجات،  ومعرفة  العمليات،  ومعرفة  املداخالت،  حتديد 
النظرة  تلك  أن  إال  اقتصادي19.  منظور  من  النتائج  وقياس 
االقتصادية الّصرفة أضحت أكثر عقالنية واتسمت بشيء من 
من  بعدها  وما  امليالدية  التسعينات  يف  وذلك  النقدية  الرؤية 

15 Cooper, Robert Leon. Language Planning and Social 
Change.  Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
16 Lo Bianco, J. Language Policy and Planning. In: 
Sociolinguistics and Language Education, edited by N. 
Hornberger & S. McKay. Clevedon Hall: Multilingual 
Matters, 2010.
17 Gazzola, M., and B.A. Wickström. The Economics of 
Language Policy. Cambridge: MIT Press, 2016.
18 Phillipson, Robert. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford 
University Press, 2003.

جملة  ونقد.  عرض  اللغوي  التخطيط  مرئيات  فواز.  العبداحلق،   19

جممع اللغة العربية األردين. املجلد 20، العدد 51. 1996.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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السياسة  يف  البحثية  املمارسة  اتسمت  حني  العشرين  القرن 
اللغوية والتخطيط بتبين املنهجيات اإلثنوغرافية ومنهجيات 
امليادين  يف  البحثية  املمارسات  من  واإلفادة  اخلطاب  حتليل 

ذات العالقة كالقانون واالقتصاد والعلوم السياسية20.

اللغوية والتخطيط  ومن خالل االطالع على أدبيات السياسة 
واقتصاديات اللغة واليت أشرنا إىل بعضها آنفا ميكن أن جند 
املمارسات العملية الرئيسية التالية يف سياق اقتصاديات اللغة 

وعالقتها بالتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية:

منه  تفيد  أن  بالدولة  استثماري جيدر  كمورد  للغة  النظر   .1

بصورة فاعلة لتحقيق عائدات مهمة تدعم بها الدخل القومي. 
وذلك يتحقق من خالل مشاريع عديدة مثل: تعليم اللغة لغري 
الناطقني بها يف الداخل واخلارج، واإلفادة من التقنية إلقامة 
العائد  بهدف  ذلك  وغري  التعليمي،  والنشر  لغوية،  مشاريع 
املادي وخلق الوظائف... وسنستعرض بعض األمثلة الواقعية 

يف مبحث قادم.

2. النظر لالقتصاد كداعم للشأن اللغوي من حيث استغالل 

لدعم   - اقتصاديا  القوية  الدول  وخصوصا   - الدولة  مكانة 
االقتصاد  وزير  مقولة  نورد  هنا  ولعلنا  ومتكينها.  لغتها 
ليس  منا؛  تشرتي  أن  تريد  »حينما  يقول:  حيث  األملاني 
أن  تريد  حينما  لكن  األملانية؛  تتحدث  ألن  حاجة  هنالك 
إىل  واضحة  إشارة  وهي   ، ذلك«21  عليك  علينا جيب  تبيع 
استغالل البعد االقتصادي لدعم مكانة اللغة األملانية، وتعزيز 
متكينها، وذلك يف املبادالت التجارية اليت تكون أملانيا فيها 
النظر  تلك  أن  غري  للثمن؛  الدافع  للبضائع  املتلقي  الطرف 
الرباغماتية ميكن أن تتغري حينما تكون أملانيا الطرف املسّوق 

املصدر لبضائعه القابض للثمن.

20 Hult, F. and Johnson, D. The Practice of Language 
Policy Research. In Research Methods in Language Policy 
and Planning: A Practical Guide, edited by Hult, F. and 
Johnson, D. Hoboken: John Wiley & Sons. 2015.
21 Djite, Paulin. From Language Policy to Language 
Planning: An Overview of Languages other than English 
in Australia. Deakin: National Languages and Literacy 
Institute of Australia, 1994.

3. اإلفادة من املعطيات االقتصادية الختاذ قرارات السياسة 

اللغوية والتخطيط اللغوي. فالنظرة االقتصادية هنا من خالل 
والعائد  توفريها،  وآلية  كالتكلفة،  الرئيسية  املفاهيم  بعض 
يف  قرارات  من  اختاذه  سيتم  ملا  حتقيقه  املتوقع  االقتصادي 
السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي تكون ضمن املوجهات لبناء 

سياسة لغوية وختطيط لغوي.

اللغوية  السياسة  لتقييم  االقتصادية  املعطيات  من  اإلفادة   .4

والتخطيط اللغوي. فالنظرة إىل املعطيات االقتصادية هنا تكون 
منجز،  لغوي  وختطيط  قائمة  لغوية  سياسة  تقييم  بهدف 
لتعديالت  موجها  االقتصادية  املعطيات  تلك  تكون  ما  وعادة 
يف السياسة اللغوية، كما ميكن أن جند يف السياسة اللغوية يف 

أسرتاليا، وكندا، وغريهما22.

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف املمارسة الثالثة والرابعة فإن الرؤية 
تقييمها تكون يف األصل من  أو  القرارات  االقتصادية الختاذ 
خالل دراسة األبعاد االقتصادية املادية. فمثال: الختاذ قرار 
فإنه  اللغة؛  ثنائي  تعليمي  لنظام  التقييم  أو  التخطيط  حيال 
املغاير  بالواقع  وتقارن  النظام،  يؤخذ يف احلسبان كلفة ذلك 
يتم حتديد  ثم  اللغة،  أحادي  تعليمي  نظام  كلفة  من خالل 
والكلفة،  التعليمي،  النظام  يف  اللغة  ثنائية  تكون  مدى  إىل 
والعوائد املرتبطة بذلك، ثم يتم حساب العوائد املتوقع حتققها 
النتائج املستخلصة قيمة  القريب والبعيد؛ ومتثل  على املدى 
الربنامج. غري أن العوائد الرمزية املتحققة ميكن النظر إليها 
كذلك يف حال قابلية حتويلها إىل عائد نقدي ميكن إضافته 
إىل القيمة اإلمجالية؛وإذا ما كانت الفوائد أعلى من التكلفة، 
فإن ذلك يشكل أساسا مفاهيميا قويا للتوصية باعتماد السياسة 

وتنفيذها أو استمرار العمل بها23.

22 املحمود، حممود. التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية يف أسرتاليا: 

 /1436  ،1 العدد   ،17 املجلد  اللغوية،  الدراسات  دراسة حالة. جملة 
.2015

23 Grin, F & Vaillancourt, F. The Economics of Language 
Policy: An Introduction to Evaluation Work. in Research 
Methods in Language Policy and Planning: A Practical 
Guide, edited by Hult, F. and Johnson, D. Hoboken: John 
Wiley & Sons. 2015.
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أوجه االستثمار اللغوي:

تتعدد أوجه االستثمار اللغوي وميكن تقسيمها من زوايا عدة. 
بني  التفريق  ميكن  اللغوي  االستثمار  هدف  إىل  النظر  فحني 
قسمني رئيسيني24. القسم األول: استثمارات لغوية تسهم يف 
حتسني االنتفاع اللغوي. وهي تلك االستثمارات اليت حتقق 
عوائد ماليه لكنها ليست هي املستهدف يف املقام األول؛ بل 
األمثلة  ومن  اللغوي.  االنتفاع  حتقيق  خالهلا  من  يستهدف 
املعجمي  فالعمل  املعجمي.  العمل  االستثمارات؛  تلك  على 
)املعاجم أحادية اللغة أو ثنائية أو متعددة اللغة( يتسم بأنه 
طويل األمد، ويستغرق الكثري من الوقت واجلهد والتكاليف، 
وعوائده املادية املباشرة والقريبة ليست مشجعة، بل حمبطة.

 The Random House معجم  يف  عمل  املثال  سبيل  فعلى 
Dictionary of the English Language هيئة حترير مكونة 

من 130 عضوا مفرغا، باإلضافة إىل أكثر من 1200 استشاري. 
للغة  أكسفورد  معجم  مثل  شهرة  املعاجم  أكثر  وحتى  بل 
واجه حمرر  الصعوبات، حيث  من  الكثري  واجه  اإلجنليزية 
املعجم )جيمس مواري( أزمات مالية طوال 53 عاما من العمل؛ 
غري أن العوائد على اللغة من خالل إصدار املعاجم الرصينة 
ال ميكن حصرها25 وليس املقام هنا إلسهاب احلديث حوهلا.

تسهم  اليت  اللغوية  االستثمارات  فهو  الثاني:  القسم  أما 
اللغة  يف  االستثمارات  بها  ويقصد  االقتصادي.  االنتفاع  يف 
بهدف حتقيق العائد املادي. ومن األمثلة الرئيسة على ذلك 
ومتثل  بها،  الناطقني  لغري  اللغات  تعليم  يف  االستثمارات 
بعض  يف  القومي  الدخل  يف  أثر  هلا  كبرية  اقتصادية  صناعة 

الدول. وسيأتي استعراض بعض احلاالت الدولية الحقا.

تبادلية؛  القسمني عالقة  العالقة بني  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
فاالستثمارات اللغوية اليت تسهم يف حتسني االنتفاع اللغوي 
يف  تسهم  اليت  اللغوية  االستثمارات  دعم  على  إجيابا  تؤثر 
اليت  اللغوية  االستثمارات  أن  كما  االقتصادي.  االنتفاع 
االستثمارات  على  إجيابا  تؤثر  االقتصادي  االنتفاع  يف  تسهم 

24 انظر Coulmas, 1992، )مرجع سابق(.

Coulmas, 1992 25، )مرجع سابق(

اللغوي. فعلى سبيل  اللغوية اليت تسهم يف حتسني االنتفاع 
املثال ينظر لالستثمار يف املعاجم على أنه يف األصل لتحقيق 
انتفاع لغوي، ولكنه يسهم على املدى البعيد يف خلق فرص 
من خالل  تبنى  واليت  اآللية  كالرتمجة  اقتصادية  استثمارية 
قواعد بيانات معجمية. كما أن تعليم اللغة لغري الناطقني بها 
يعد  االقتصادي؛  النفع  ذات  االستثمارات  يعد ضمن  والذي 
حمركا للمشاريع واالستثمارات ذات النفع اللغوي مثل إعداد 
املدونات اللغوية اخلاصة مبتعلمي اللغة من غري الناطقني بها، 

وتأليف السالسل التعليمية.

وما  اللغوي  االستثمار  يف  العاملية  املمارسات  يف  النظر  وحني 
استخالص  ميكن  اللغة26  اقتصاديات  يف  الباحثون  تناوله 
املمارسات االستثمارية الرئيسية التالية واليت تتالءم مع واقع 

اللغة العربية:

- الصناعة املعجمية، وكما أسلفنا فالصناعة املعجمية ركيزة 
يف  إسهاماتها  إىل  باإلضافة  وحفظها،  اللغة  لتوثيق  أساسية 
الناطقني  لغري  اللغة  كتعليم  األخرى  االستثمارات  تسهيل 
املالحظ  ومن  وغريها.  اللغوية،  والتقنيات  والرتمجة،  بها، 
املعجمية،  الصناعة  يف  التارخيية  ريادتها  رغم  العربية  أن 
وتنوع املعاجم الرتاثية، وتعدد تصنيفاتها؛ إال أن تلك الريادة 
املعجمية  الصناعة  مقارنة  ميكن  وال  تستمر،  مل  التارخيية 
كاإلجنليزية،  األخرى،  باللغات  للعربية  الراهن  الوقت  يف 
واألملانية، والفرنسية، واليت تشهد أعماال معجمية مؤسسية 

مؤثرة.

- تعليم اللغة لغري الناطقني بها: وهي صناعة استثمارية ضخمة 
هلا آثار اقتصادية مباشرة، وأضحت ضمن الواردات املعتربة 
يف الدخل القومي لبعض الدول كما سيمر معنا يف استعراض 
اللغة  تعليم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  الراهنة.  احلاالت  بعض 
لغري الناطقني بها يرتبط بعدة جوانب استثمارية مؤثرة مثل: 
الطريان، والسكن، واملعيشة، باإلضافة إىل ما يتم حتصيله من 

مرجع   ،2014 )مريايت،  سابق(،  مرجع   ،2015 )الزراعي،  انظر:   26

  Gazzola and) سابق(،  مرجع   1992  ,Coulmas) سابق،  سابق(، 
Wickström, 2016 مرجع سابق(، )العنايت، وليد. أسهم العربية يف 

السوق اللغوية. جملة أفكار. العدد 207، 2006(.
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قبل املؤسسات املعنية بتعليم اللغة وما يرتبط بها من وظائف 
رئيسية وخدمية. كما أن هنالك جوانب استثمارية عديدة ذات 
صلة بتعليم اللغة لغري الناطقني بها مثل االختبارات اللغوية 
ما  سنويا  )مثال:جٌيرى  وارداتها ضخمة جدا  أضحت  واليت 
يزيد على 4500 اختبار توفل، ويتجاوز عدد املمتحنني 30 
مليون شخص وترتاوح رسوم االختبار من 160 - 250 دوالر 
الصلة  ذات  االستثمارية  اجلوانب  ضمن  أن  كما  أمريكي(27. 
بتعليم اللغة لغري الناطقني بها ما يتعلق باملواد التعليمية سواء 
كانت سالسل تعليمية متكاملة أو ملحقات تعليمية. وجتدر 
اإلشارة إىل أن هنالك نشاطا كبري يف التعليم اإللكرتوني سواء 
من خالل املنصات التعليمية أو من خالل تطبيقات اهلواتف 
الذكية )من التطبيقات الشهرية لتعليم اللغات Babbe ويبلغ 
مليون   50 ما يقرب من  اآلندرويد  عدد مستخدميه يف منصة 
مستخدم، علماً أنه يقدم اخلدمات التعليمية برسوم مالية(28.

اللغوي  االستثمار  أوجه  أحد  الرتمجة  تعد  الرتمجة:   -
وحضاريا  ثقافيا  تقاربا  يشهد  الذي  اليوم  عامل  يف  وخصوصا 
املختلفة  وأنشطتها  الرتمجة  وتربز  احلياة.  طبيعة  فرضته 
كجانب استثماري يف الدول اليت تشهد تعددا لغويا، باإلضافة 
إىل الدول اليت لديها حراك جتاري أو اقتصادي، كما تنشط 
املعرفة29. ويف  العلمي وتوطني  حركة الرتمجة إلثراء اجلانب 
دراسة تناولت االحتاد األوربي أظهرت وجود عالقة مباشرة 
بنسبة  املبيعات  وزيادة  اللغوية  اإلدارة  يف  االستثمار  بني 
لغوية،  %45 وذلك من خالل تبين إسرتاتيجية  إىل  وصلت 
موظفني  وتعيني  املستهدفة،  باللغة  أصليني  ناطقني  وتوظيف 
يتمتعون مبهارات لغوية،واستخدام املرتمجني30. وتظهر بعض 

https://www.ets.org/toefl :27 انظر موقع االختبار عىل اإلنرتنت

يف  التطبيق  صفحة  خالل  من  املستخدمني  عدد  عىل  احلصول  تم   28

./https://play.google.com متجر جوجل بالي
تداعيات  العربية:  يف  استثامر  الرتمجة،  يف  االستثامر  زينب.  جابر،   29

الدويل  املؤمتر  سجل  واقتصادها.  اللغة  عىل  الرتمجة  اسرتاتيجيات 
الوطني  ومستقبلها  العربية  اللغة  يف  االستثامر  العربية:  للغة  الثالث 

والعريب والدويل. ديب، 2014.
30 Gâz, Roxana-Maria. Foreign Languages for Economic 
Development. European Universities Network on 
Multilingualism Symposium, Barcelona. 2011.

اإلحصاءات املتعلقة بالصني منو وكاالت الرتمجة بالتزامن مع 
النمو االقتصادي والدخول على أسواق جديدة حيث زاد عدد 
وكاالت الرتمجة من 109 يف العام 1998 إىل أكثر من 800 يف 

العام 2002 31.

العامل  أبرز مسات  إحدى  التقنية  تعد  اللغوية:  التقنيات   -
من  تتنوع  لغوية ضخمة  استثمارات  تزال  وال  اليوم وشهدت 
تستخدم  تعليمية  تقنيات  فثمة  واجملاالت.  األهداف  حيث 
إىل  باإلضافة  وتقوميهم،  املتعلمني  لتوجيه  الصناعي  الذكاء 
خدمية  تقنيات  هنالك  أن  كما  التعليمية،  التطبيقات  بعض 
والتفاعل  البشري  الكالم  اآللي على  التعرف  ومن ذلك  عامة 
معه والذي تنفق عليه الشركات مبالغ طائلة32. واملالحظ أن 

العربية مل تواكب ذلك التطور املشاهد يف عدد من اللغات.

جتارب دولية يف االستثمار اللغوي:

االستثمار  يف  الدولية  التجارب  من  بعدد  اليوم  العامل  حيفل 
واستعراض  الفاعلية،  حيث  من  بينها  فيما  تتفاوت  اللغوي 
كل تلك التجارب يتعذر يف مثل هذا املبحث؛ لذلك سيقتصر 
بعض  استقراء  خالل  من  التجارب  بعض  على  احلديث 
التعقيب  ثم  العالقة،  ذات  الرمسية  واإلحصاءات  التقارير 
االستثمار  من حاالت  أن كل حالة  علما  عام.  بشكل  عليها 
اللغوي تتطلب دراسة مستفيضة للوقوف عليها بشكل تفصيلي 
دقيق، ودراستها بعمق، واستخالص أبرز ما فيها من جتارب 

وخربات.

متثل التجربة الربيطانية ريادة يف االستثمار اللغوي من أوجه 
اللغة  تعليم  االستثمار يف  الريادة  تلك  مظاهر  أبرز  ومن  عدة. 
تقرير  استعراض  خالل  ومن  بها.  الناطقني  لغري  اإلجنليزية 
من  الربيطاني  االقتصاد  دعم  تقييم  حول  حديث  اقتصادي 

31 Ding, Z. G. Translation and Interpreting Industry and 
Regional Economic Development. Proceedings of 2008 
Conference on Regional Economy and Sustainable 
Development. 2008

املساعد  مقابل  دفعت  آبل  رشكة  أن  إىل  التقارير  أحد  يشري   32

الشخيص للهاتف )سريي( مايقرب من 200 مليون دوالر، باإلضافة 
https://techcrunch. انظر:  العمل،  لتطوير  سنوية  ميزانية  إىل 

/com/2010/04/28/apple-siri-200-million
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خالل تدريس اللغة اإلجنليزية33 ميكن أن نستخلص البيانات 
املهمة التالية:

- يدرس اللغة اإلجنليزية يف اململكة املتحدة حوالي 650.000 
املرحلة  طالب  العدد  هذا  ضمن  يدخل  )ال  وطالبة  طالب 

اجلامعية(.

- يبلغ عدد املؤسسات املعتمدة لتعليم اإلجنليزية 550 مؤسسة 
حبسب إحصائيات العام 2014.

- ال تتوقف القيمة االقتصادية ملراكز تعليم اللغة اإلجنليزية يف 
أنشطتها املباشرة، بل تعد حمفزا للنشاط االقتصادي من خالل 

مقتنياتها من املوردين احملليني لدعم أنشطتها التعليمية.

- يدعم تعليم اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني بها يف بريطانيا 
االقتصاد الربيطاني حبوالي 26500 وظيفة.

- يبلغ مضاعف العمالة لتلك الوظائف 1.9، وذلك يعين أن 
بشكل  االقتصاد  يف  أخرى  وظائف   9 تدعم  وظائف   10 كل 

عام34.

- يبلغ إمجالي ما تنفقه مؤسسات تعليم اإلجنليزية وموظفيها 
يف بريطانيا حوالي 500 مليون جنيه إسرتليين، وما يقرب من        

350 مليون من القيمة املضافة35.

- يدعم تعليم اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني بها يف بريطانيا 
االقتصاد الربيطاني حبوالي 1.1 مليار جنيه إسرتليين سنويا.

33 Chaloner, J. Evans, A. & Pragnell, M. Supporting the 
British economy through teaching English as a foreign 
language: An assessment of the contribution of English 
language teaching to the United Kingdom economy. 
London: Capital Economics, 2015.

34 مضاعف العاملة )Employment multiplier( مصطلح اقتصادي 

يشري إىل معدل األثر الذي يمكن أن حتدثه وظائف معينة يف وظائف 
أخرى يف االقتصاد العام.

أو  الربح  إىل  يشري  اقتصادي  مصطلح   )Value Added( املضافة  القيمة   35

اخلسارة الذي يتبقى بعد طرح مثن تكلفة مجيع أنواع رأس املال املستعمل، 
وهي تقيس الربح االقتصادي وليس الربح احملاسيب.

- يبلغ جمموع ما ينفقه متعلمي اللغة اإلجنليزية يف بريطانيا 
الدراسة،  رسوم  يتضمن  وذلك  إسرتليين  جنيه  مليار   1.2

وتكاليف اإلقامة، واملعيشة، وغريها.

- ما ينفقه متعلمي اللغة اإلجنليزية على اخلدمات احلكومية 
ويسهمون  حكومية،  خدمات  من  عليه  ما حيصلون  يتجاوز 
اخلزينة  عائدات  من  إسرتليين  جنية  مليون   194 حبوالي 

العامة للدولة.

الربيطاني  االقتصاد  يف  الواضحة  املساهمة  إىل  باإلضافة   -
من خالل األرقام املذكورة أعاله، فإن متعلمي اإلجنليزية يف 
الربيطاني بعد عودتهم  بريطانيا يسهمون كذلك يف االقتصاد 

إىل بلدانهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة.

وإذا ما انتقلنا إىل إحدى أشهر املؤسسات الربيطانية املعنية 
بالعالقات الدولية الثقافية والتعليمية باللغة اإلجنليزية ونشرها 
الربيطاني  الثقايف  وهي اجمللس  ؛  املتحدة  اململكة  خارج  يف 
)British Council( فيمكن أن نستخلص من التقرير السنوي 

األخري ما يلي:36

من  تأتي  الربيطاني  الثقايف  اجمللس  ميزانية  من   %  14.7  -

احلكومة الربيطانية، بينما 85.3 % تأتي من خالل واردات 
خدماته يف تعليم اإلجنليزية واختبارات اللغة.

املالية  السنة  يف  الربيطاني  الثقايف  اجمللس  واردات  تبلغ   -
2017-2016 ما يقرب من 1077 مليون جنيه إسرتليين، وذلك 

بزيادة قدرها 97 مليون جنيه إسرتليين عن دخل السنة املالية 
السابقة 2015-2016.

التدريس  مليون(   650(  %  60 كالتالي:  العائدات  تقسم   -
 %  14 ماحنة،  مليون( جهات   158(  %  15 واالمتحانات، 
)156 مليون( عقود، 8 % )84 مليون( شراكات، 3 % )29 

مليون( جهات أخرى.

الربيطاني  الثقايف  للمجلس  واردات  تبلغ  أن  املخطط  من   -
36 British Council. Annual Report and Accounts 2016–17. 
Manchester: British Council, 2017

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   154 01-03-18   11:14:04



155

مليار جنيه   1.5 اإلسرتاتيجية:  للخطة  وفقا   2020 العام  يف 
إسرتليين.

- هنالك منو سنوي يف الواردات يسري وفق ما هو خمطط له 
بنسبة 8.5 % سنويا.

- أنشطة اجمللس الثقايف الربيطاني يف العام 2015، وّلدت 1.8 
مليار جنيه إسرتليين من القيمة املضافة اإلمجالية لالقتصاد 

الربيطاني. 

لالقتصاد  اإلمجالية  املضافة  القيمة  تبلغ  أن  املخطط  من   -
الربيطاني يف العام 2020 ما يتجاوز 2.5 مليار جنيه إسرتليين.

- عمل اجمللس يف االختبارات اللغوية واملهنية مع 140 هيئة 
من  يقرب  ما  االختبارات  أدى  بلدا، حيث   124 يف  ماحنة 

مليوني شخص.

- وبالشراكة مع كامربيج و آي دي بي، ُعقد امتحان اآليلتس 
مليون   2.9 حلوالي  اإلجنليزية(  اللغوية  الكفاية  )اختبار 

مستفيد.

- مت تدريب أكثر من 210،000 شخص.

- مت تنفيذ أكثر من 7800 مشروع للعمل االجتماعي والثقايف.

- بلغ العدد اإلمجالي للمستفيدين من خدمات اجمللس خالل 
مليونا   12 مليونا؛   731 من  يقارب  ما   2017  -  2016 العام 
مستفيدا من اخلدمات املباشرة وجها لوجه، 17 مليون زائر 
للمعارض واملؤمترات، 36 مليونا لوسائل التواصل االجتماعي، 
27 مليون مستفيد من التعليم اإللكرتوني )معلمني وطالب(، 

باإلضافة إىل 504 مليون مستفيد من النشر الورقي والصوتي. 

إىل  مباشرة  تعزى  واليت  األجانب  الطالب  نفقات  تقدر   -
اجمللس الثقايف الربيطاني حبوالي 1.3 مليار جنيه إسرتليين.

وظيفة،   20300 بإجياد  الربيطاني  الثقايف  أسهم اجمللس   -
منها 1200 وظيفة يف بريطانيا.

- القيمة املضافة لالقتصاد الربيطاني من قبل أنشطة اجمللس 
الثقايف الربيطاني 1.8 مليار جنيه إسرتليين.

من  الربيطانية  والشركات  املؤسسات  على  اإلنفاق  بلغ   -
ميزانية اجمللس 333 مليون جنيه إسرتليين.

وإذا ما انتقلنا إىل سياق آخر وهو سياق اللغة الفرنسية فسنجد 
الفرنسية  اللغة  تعزيز  شأنها  من  اليت  اخلطوات  من  العديد 
تلك  رأس  وعلى  واالقتصادية.  الثقافية  فاعليتها  وإبقاء 
 OIF )Organisation الفرانكوفونية  املنظمة  اخلطوات جند 
أسستها  واليت   )Internationale de la Francophonie

دولة   84 عضويتها  يف  حاليا  وتضم   ،1970 العام  يف  فرنسا 
املنظمة  وتقوم  ثانية،  لغة  أو  أم  كلغة  الفرنسية  يف  تشرتك 
بأربعة أهداف كربى حددها اإلطـار االسـرتاتيـجي العشري 
للـفرانكوفونـية ) 2005 – 2014( وعلى رأسها النهوض باللغة 
الفرنسية والتنوع الثقايف واللغوي، كما أنشأت عدة صناديق 
املرئي،  اإلنتاج  يف  متخصص  صندوق  ومنها  املشاريع  لدعم 
تستثمر  الصناديق  تلك  بأن  الرتمجة،والشك  يف  وصندوق 
ومن  الدولي.  املستوى  على  فاعل  بشكل  الفرنسية  اللغة  يف 
اإلجنازات ذات الصلة واليت حققتها املنظمة الفرانكوفونية: 
دعمت أكثر من 1400 مشروع إعالمي باللغة الفرنسية، بلغ 
مركزا   295 بها  الصلة  ذات  واللغوية  الثقافية  املراكز  عدد 
غري  دولية  منظمة   67 مع  والتعاون  بلدا،   12 على  موزعة 

حكومية، وتدريب أكثر من 10.000 معلم37.

وإذا ما انتقلنا إىل الداخل الفرنسي فنجد أحد التقارير الصادرة 
عن وزارة اخلارجية الفرنسية بعنوان نشر الفرنسية يف العامل38 

ومن أبرز ما فيه التالي:

- التأكيد على مكانة الفرنسية كلغة عاملية، حيث يتحدث 
بها أكثر من 220 مليون.

www.francophonie.org 37 انظر موقع املنظمة عىل اإلنرتنت

38 French Ministry of Foreign Affairs and International 
Development. Promoting French Worldwide. Directorate-
General of Global Affairs, Development and Partnerships. 
Paris: 2014.

اللغة العربية واقتصاديات اللغة

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   155 01-03-18   11:14:05



156

حيث  الدولي،  لالقتصاد  لغة  الفرنسية  أن  على  التأكيد   -
يعترب االقتصاد الفرنسي اخلامس على مستوى العامل، ومتثل 

الدول الناطقة بالفرنسية 12 % من التجارة الدولية.

- مت إجياد 30 ألف وظيفة يف فرنسا نتيجة للحراك االقتصادي 
مع الدول الناطقة بالفرنسية.

- منذ العام 2013 انطلق مشروع تأهيل 100 ألف معلم للغة 
الفرنسية يف أفريقيا.

- 494 مدرسة يف 131 دولة يتم اإلشراف عليها ودعمها. 

- أكثر من 700 مليون يورو من امليزانية السنوية الفرنسية يتم 
ختصيصها لنشر اللغة الفرنسية.

- يتم تدريب أكثر من 10 آالف دبلوماسي أجنيب سنويا يف 
فرنسا، ويتضمن ذلك دورات لغوية، وتعليم للفرنسية ألغراض 

خاصة.

االقتصاد  على  األجانب  الطالب  تأثري  حول  تقرير  ويف 
الفرنسي39 ميكن استخالص املعلومات التالية:

- يف العام 2014 يدرس يف فرنسا 084 295 طالب أجنيب.

- يساهم الطالب األجانب يف االقتصاد الفرنسي مبا يقارب 
واملعيشة،  الدراسة،  رسوم  )تتضمن  سنويا  يورو  مليار   4.65

والطريان..إخل(.

يف  الفرنسية  تعليم  ملعاهد  الدراسية  الرسوم  إمجالي  يبلغ   -
فرنسا 86 مليون يورو سنويا.

النظر.  تستحق  أخرى  حالة  فيمثل  الكندي  السياق  أما 
فكندا تعيش تعددية لغوية إذا تهيمن فيها اإلجنليزية ويتم 
تقرير  ويف  البلد.  عموم  يف  ثانية  كلغة  بالفرنسية  االعرتاف 
اقتصادي  تقرير  بعنوان:  الكندية  الصناعة  وزارة  عن  صادر 

39 Campus France. Beyond Influence: The Economic Impact 
of International Students in France. les notes de. N 45, 2014

النقاط  نلحظ  أن  40ميكن  كندا  يف  اللغوية  الصناعة  لتقييم 
التالية41:

- حيدد التقرير اجملالت الرئيسة للصناعة اللغوية يف كندا 
يف ثالثة جماالت هي: الرتمجة، التدريب اللغوي، التقنيات 

اللغوية.
 2.7 الكندي حبوالي  االقتصاد  يف  اللغوية  الصناعة  تسهم   -

مليار دوالر كندي.
يف خمتلف  وظيفة   51700 بتوفري  اللغوية  الصناعة  تسهم   -

أرجاء كندا، أغلبها يف القطاع التجاري.

اللغوية لقطاع الرتمجة حيث  - املساهمة األكرب يف الصناعة 
تسهم حبوالي 1.2 مليار.

- يسهم جمال تعليم اللغة حبوالي 432.2 مليون دوالر كندي 
سنويا بصورة مباشرة، وميكن تقدير ما ينفقه الطالب األجانب 

من متعلمي اللغة حبوالي مليار دوالر سنويا.
واحلكومي  اخلاص  القطاع  يف  اللغة  تعليم  جمال  يسهم   -

حبوالي 1.5 مليار دوالر سنويا.
- يسهم قطاع الرتمجة يف توفري 25200 وظيفة.

بصورة  وظيفة   14600 توفري  يف  اللغة  تعليم  قطاع  يسهم   -
ثم  ومن  مباشرة،  غري  بصورة  وظيفة   11900 و  مباشرة، 

فمساهمة القطاع اإلمجالية يف التوظيف هي 26500 وظيفة.

- رغم أهمية قطاع التقنيات اللغوية إال أن اإلحصاءات املتعلقة 
به ليس متوافرة بصورة دقيقة.

ويف تقرير صادر عن املديرية العامة للرتمجة باملفوضية األوروبية 
حول سوق اخلدمات اللغوية يف أوربا يف العام 2009؛ يظهر أن 

40 The Conference Board of Canada. Economic Assessment 
of the Canadian Language Industry. Industry Canada. 2007

41 جتدر اإلشارة إىل أن التقرير ليس بحديث إذ صدر يف العام 2007، 

العرش  السنوات  خالل  األرقام  يف  مطرد  نمو  حدوث  املتوقع  ومن 
تقرير  إىل  الوصول  للباحث  يتيرس  ومل  التقرير،  صدور  منذ  املاضية 
مهم  مؤرش  أنه  إال  قدمه  رغم  التقرير  هذا  لكن  حديث،  شمويل 

للصناعة اللغوية.
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حجم الصناعة اللغوية بلغ 8.4 مليار يورو، ويتوقع أن تتجاوز 
الصناعة اللغوية يف العام 2015 أكثر من 20 مليار يورو42.

بأحد  املتعلقة  املعلومات  بعض  باستعراض  خنتم  ولعلنا 
وهو  اإلنرتنت  على  اإلجنليزية  اللغة  تعليم  مواقع  أشهر 
 EF English( والذي تغري امسه حديثا إىل )Englishtown(
املستمر ليعكس أن اخلدمات اليت  التطوير  Live( كجزء من 

يقدمها املوقع مباشرة وتفاعلية43. أسس املوقع األمريكي بيل 
فيشر يف العام 1996، واستطاع من خالل املوقع تقديم برنامج 
متكامل لتعليم اللغة اإلجنليزية وفقا لإلطار املرجعي األوربي 
بوجود  املوقع  وميتاز  شهرية،  لرسوم  وفقا  للغات،  لتعليم 
دروس تفاعلية مسجلة وفقا ملستويات عدة، باإلضافة إىل فصول 
افرتاضية حيضرها املتعلم مع مدرسيني حقيقيني وطالب من 
خمتلف بلدان العامل، وحسب إحصاءات عام 2010 فقد جنح 
وعقد  مستفيد،  مليون   51 من  يقرب  ما  استقطاب  يف  املوقع 
شراكات مع ما يزيد على 1200 شركة ومؤسسة بعضها من 
كربيات املؤسسات والشركات يف العامل مثل نوكيا، و آي بي 
إم، وبعض وزارت السياحة، وبعض الفعاليات مثل أوملبيات 
بكني 2008 44. ومن خالل عدد املستفيدين يتضح أن العائدات 

على املوقع كبرية جدا.

من خالل استعراض األرقام السابقة من دول خمتلفة من العامل 
والذي  اللغوية  الصناعة  مبوضوع  الكبري  االهتمام  لنا  يتبني 
السنوية من بعض املؤسسات احلكومية،  التقارير  يتجلى يف 
يعكس  مما  البحثية  املراكز  وبعض  االعتبارية،  واهليئات 
يف  تعد  مل  األرقام  أن  كما  املستمر.  والرصد  الدقيقة  املتابعة 
خانة اآلالف واملاليني بل دخلت يف خانة املليارات بعمالت 
هلا ثقلها االقتصادي الكبري مما يؤكد أهمية الصناعة اللغوية. 
العديد  حرص  الباحث  استعرضها  اليت  التقارير  تظهر  كما 
من الدول على التوثيق والرصد واستقصاء آراء املستفيدين يف 

42 Rinsche, A. & Portera-Zanotti, N. The size of the language 
industry in the EU. European Commission Directorate-
General for Translation. 2009

https://englishlive.ef.com :43 انظر موقع الرشكة عىل اإلنرتنت

44 http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/efeducationfirst 

انظر املوقع / 46282 /

واحلرص  االقتصادية  السوق  حال  ودراسة  اللغوية  الصناعة 
على االستمرار مع قدر جيد من النمو، بناء على رؤية واضحة 
احلاالت  تظهر  كما  العمل.  الستدامة  إسرتاتيجية  وخطط 
السابقة أن احلراك يف الصناعة اللغوية وتلك العوائد الكبرية 
العائدات  فضخامة  قوية؛  أموال  رؤوس  ضح  لوال  تكن  مل 

نتيجة لضخامة اإلنفاق واستدامته.

األثر  السابقة  اإلحصاءات  تعكسها  اليت  القضايا  أبرز  ومن 
االقتصادية  العائدات  اللغوية من حيث  املباشر لالستثمارات 
املباشرة؛ باإلضافة إىل تعزيز اللغة وترسيخ مكانتها، وزيادة 
واحلضارية  الثقافية  فاعليتها  وترسيخ  بها،  املتحدثني  عدد 
على  سواء  املباشرة  غري  اآلثار  نلحظ  كما  اليوم؛  عامل  يف 
املستوى االقتصادي مثل احلراك االقتصادي غري املباشر فمثال 
إىل مساهمتهم  باإلضافة  بريطانيا  اللغة اإلجنليزية يف  متعلمو 
املباشرة من خالل الرسوم الدراسية فإنهم يساهمون يف تعزيز 
احلركة االقتصادية مبختلف مناحي احلياة كتذاكر الطريان، 
والسكن، واملطاعم، والتسوق، واالتصاالت ..إخل.  كما متثل 
العمالة املضافة أثرا اقتصاديا غري مباشر، فكما أشرنا سابقا 
كل 10 وظائف من الوظائف اليت أوجدها تعليم اإلجنليزية 
يف بريطانيا )يبلغ عددها 26500 وظيفة(، تسهم يف دعم 9 
وظائف أخرى يف االقتصاد بوجه عام. كما أن األثر الثقايف يعد 
ضمن أبرز املكاسب غري املباشرة وهو بطبيعة احلال متداخل 
تأثري  إىل  التقارير  إحدى  تشري  االقتصادي، حيث  األثر  مع 
بلد الدراسة على الطالب حتى بعد عودتهم إىل بلدهم األم، 
وبقاء نوع من الصلة العاطفية جتاه بلد الدراسة، والذي رمبا 
ينعكس على اجلوانب االقتصادية مثل تفضيل منتجات ذلك 

البلد على غريه أو احلرص على تكرار زيارته45.

إن التقارير املختلفة تظهر تنوع اجلهات املستثمرة وتعدد منافذ 
الدخل  ثقلها يف  لغوية هلا  أصبحت صناعة  االستثمار حتى 
تعليم  على  املمارسات  تقتصر  مل  إذ  الدول.  لبعض  القومي 
اللغة لغري الناطقني بها، أو النشر رغم أهميتهما االقتصادية؛ 
واالختبارات،  اإللكرتونية،  إىل اخلدمات  بل جتاوزت ذلك 
التنسيق  من  نوع  وجود  السابقة  التقارير  تظهر  كما  وغريها. 

Chaloner, J. Evans, A. & Pragnell, M 45 )مرجع سابق(
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والتجارية  والتعامل مع خمتلف اجلهات احلومية  والتكامل 
ومؤسسات اجملتمع املدني لرتسيخ الصناعة اللغوية.

اجلوانب اإلسرتاتيجية لالستثمار يف العربية:

مثة جوانب إسرتاجتية تعد حمفزا لالستثمار يف اللغة العربية 
الدميوغرايف  والبعد  واحلضاري،  الثقايف  البعد  أبرزها  ومن 
واجلغرايف، والبعد االقتصادي. وكل جانب من تلك اجلوانب 
العربية.  اللغة  يف  لالستثمار  قويا  وحافزا  كبريا  ثقال  ميثل 
لغات  تتوافر يف  ال  مقومات  اللغات متتلك  فالعربية يف سوق 
خمتلفة مما جيعلها جديرة باالهتمام وقادرة على املنافسة متى 

ما منحت هلا الفرصة املناسبة.

فمن الزاوية الثقافية واحلضارية فإن العربية موغلة يف التاريخ، 
اليوم  نستخدمها  اليت  اللغة  أن  يف  شكا  الباحثون  جيد  وال 
أقدم  وضمن  سنة،  ومخسمائة  ألف  على  يزيد  ما  أمضت 
النصوص اليت عثر عليها نقش النمارة والذي كتب يف العام 
328 م، مع أن األصول األوىل لبدايات العربية ليست معروفة 

بدقة ألن ما يتوفر من مواد ال يسمح بتصور واضح حيال هذا 
املوضوع، وتظهر اإلشارات األوىل إىل العرب يف بعض النقوش 
التارخيية اليت مت اكتشافها وتعود للعام 850 قبل امليالد46. 
انتشرت  جديدة  مرحلة  العربية  دخلت  اإلسالم  ظهور  وبعد 
يف اآلفاق مع انتشار الدين، وأضحت لغة عاملية مسيطرة من 
العديد  ذلك  غربا، وصحب  األندلس  أوزبكستان شرقا حتى 
العربية باعتبارها  اللغوية االجتماعية كاستخدام  الظواهر  من 
لغة تعامل مشرتكة، واالزدياد املطرد يف أعداد متعلميها من 
غري الناطقني بها، والتعريب التدرجيي لعدد من األمصار اليت 
العربية  آثار  اليوم  تزال حتى  وال  العربية47.  القبائل  سكنتها 
حاضرة يف كثري من البلدان غري العربية. أما االزدهار العلمي 
والثقايف وما صحبه من حركة تأليف يف عصور االزدهار فغنية 
ساهمت  العربية  احلضارة  أن  أحد  ينكر  وال  التعريف،  عن 

واآلفاق.  احلصيلة  احلارض:  الوقت  يف  العربية  عقيل.  الشمري،   46

حممود  )حترير:  للفهم  حماولة  وازدهارها:  اللغات  انقراض  ضمن: 
املحمود(، الرياض: مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية. 

.2015

47 املرجع السابق

ما  وإذا  واملعارف.  العلوم  ونقل  ركب احلضارات  بفاعلية يف 
انتقلنا إىل اجلانب الديين فغين عن القول إن العربية متثل 
ملصادر  ومفتاحا  وهوية،  دين  لغة  مسلم  مليار  على  يزيد  ملا 
التشريع اإلسالمي. وال تزال العربية حتى اليوم متثل إحدى 
أهم لغات العامل وهلا وجودها يف املنظمات الدولية واحملافل 

العاملية.

إن البعد الدميوغرايف للغة العربية ميثل جانبا بالغ األهمية. 
فتلك القوة العددية كما يسميها كوملاس48 متثل بعدا اسرتاتيجيا 
للعربية. فكما أسلفنا متثل العربية لغة حتظى مبكانة شرعية 
وعاطفة دينية ملا يزيد على مليار مسلم. وإذا ما انتقلنا إىل عدد 
بني  ترتاوح  اإلحصاءات  فإن  أوىل  كلغة  بالعربية  املتحدثني 
237 - 467 مليون شخص، وتعد من أكثر اللغات انتشارا بعد 

اإلجنليزية  من حيث عدد الدول املستخدمة هلا، وواحدة من 
لغات األمم املتحدة الرمسية الست، وهي اللغة الرمسية يف 22 
دولة تسيطر على مساحات جغرافية  واسعة يف آسيا وإفريقيا 

باإلضافة إىل كونها إحدى اللغات الرمسية لعدد من الدول49.

خالل  من  للعربية  مهما  جانبا  االقتصادي  البعد  ميثل  كما 
فالدول  مؤثرة.  اقتصادية  قوة  من  العربية  البلدان  متتلكه  ما 
العربية من أبرز الدول يف سوق النفط، وتقدر بعض اإلحصاءات 
الصادرة من أوبك بأن احتياطيات الدول العربية تقارب 58 % 
من إمجالي النفط العاملي، كما أن الصادرات العربية النفطية 
الغاز  إىل  باإلضافة  االقتصادي،  السوق  على  ومؤثرة  مهيمنة 
آخر  جانب  ومن  الطبيعية.  الثروات  من  والعديد  واملعادن 
تعد الدول العربية من أبرز الدول املستهلكة، وينظر لألسواق 
العربية أنها ضمن املنافذ املهمة للتسويق لكربيات الشركات 

على اختالف اهتماماتها. 

إن كل تلك العوامل ساهمت يف الزيادة املطردة لإلقبال على 
كبريا يف  الطلب  أضحى  البيئات، حتى  العربية يف خمتلف 
ظل عرض شحيح. وتشري إحصاءات اجلمعية األمريكية للغات 
احلديثة إىل زيادة أعداد متعلمي العربية يف أمريكا بشكل مطرد 

Coulmas .1992 48 )مرجع سابق(.

49 )الشمري، 2015( مرجع سابق.
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من العام 2002 حتى 2009 متفوقة بذلك على كافة اللغات 
تعليم  شهد  االهتمام  لذلك  وتبعا   .50  %  126 قدرها  وبزيادة 
العامل العربية حراكا إجيابيا،  الناطقني بها يف  العربية لغري 
ودافعية عالية من قبل املتعلمني. وتشري إحدى الدراسات حول 
متعلمي العربية يف األردن إىل أن 83.1 % من الطالب األجانب 
يف األردن يدرسون اللغة العربية على حسابهم اخلاص، بينما 
9.2 % يدرسون من خالل منح جامعية، و 7.7 % يدرسون 

من خالل ابتعاث من مؤسسات خاصة، ويرى جل املشاركني 
بأن دراسة اللغة العربية ستوفر هلم دخال ممتازا، وتتيح هلم 
فرص احلصول على أكثر من وظيفة، ويرون أن دراسة اللغة 
العربية جمدية جدا ماليا واجتماعيا، بل وتسهم يف بناء مكانة 

اجتماعية هلم 51.

معوقات االستثمار اللغوي يف اللغة العربية:

بعد أن استعرضنا بعض التجارب العاملية يف االستثمار اللغوي 
وما حتققه من عوائد ضخمة، باإلضافة إىل احلديث السابق 
العربية  يف  لالستثمار  اإلسرتاتيجية  األبعاد  حول  املقتضب 
اليت حتول دون  العوائق  أبرز  ما  اآلن:  املطروح  السؤال  فإن 
األبعاد  تلك  تستثمر  مل  وملاذا  العربية؟  اللغة  يف  االستثمار 
اإلسرتاتيجية للعربية يف صناعة استثمارية ناجحة رغم الطلب 

الكبري والعرض احملدود؟
حباجة  اللغوي  االستثمار  عوائق  حول  احلديث  تفصيل  إن 
إىل دراسة ميدانية متكاملة يقف فيها الباحث على خمتلف 
أوجه  االستثمارية،  البيئة  )املستثمر،  الصلة  ذات  اجلهات 
االستثمار( ويستقرئ تلك املعوقات بدقة؛ رغبة يف الوصول إىل 
تشخيص دقيق. وقام الباحث مبقابلة بعض األشخاص الذين 
لديهم جتارب استثمارية يف اللغة العربية وخصوصا تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني بها يف بعض البالد العربية وغري العربية 
وخلص إىل وجود عدد من املعوقات الرئيسية تتمثل يف التالي:

https:// :50 انظر التقرير يف موقع اجلمعية األمريكية للغات احلديثة

apps.mla.org/pdf/release11207_ma_feb_update.pdf

االقتصادية.  اجلدوى  دراسة يف  واالقتصاد:  العربية  إيامن.  51 خالد، 

رسالة ماجستري غري منشورة. البرتاء: جامعة البرتاء. 2014.

- ضعف الوعي لدى أصحاب القرار وأصحاب رؤوس األموال 
بأهمية االستثمار يف اللغة العربية وعوائده املباشرة وغري املباشرة 
على اجلانب االقتصادي والثقايف واحلضاري بل وحتى اجلانب 
السياسي. وأدى ذلك الضعف يف الوعي إىل عدم إدراك األبعاد 
املختلفة لالستثمار يف اللغة العربية، وختّوف أصحاب رؤوس 

األموال من االستثمار يف جمال اللغة العربية.

- البيئة التنظيمية االستثمارية، ففي العديد من الدول العربية 
حتول اإلجراءات البريوقراطية دون وجود استثمارات يف اللغة 
العربية. كما أن التعقيدات يف األنظمة واللوائح جتعل املستثمر 
مادية  استثمارات  إىل  االستثمار  من  النوع  هذا  عن  ينصرف 
تعقيدات  مثة  الدول  بعض  ففي  جاذبية.  أكثر  هي  أخرى 
تعليمية  مؤسسة  إلنشاء  الرمسية  التصاريح  على  للحصول 
جتارية، ويف بعضها اآلخر صعوبات تتعلق مبنح التأشريات 
ومتطلباتها  التوظيف  إجراءات  أن  كما  األجانب،  للطالب 

الرمسية متثل عائقا.

انعكست  حيث  العربية،  البالد  يف  السياسية  األوضاع   -
االضطرابات الواقعة يف العديد من بلدان العامل العربية سلبا 
كانت  املثال  سبيل  فعلى  العربية.  اللغة  يف  االستثمار  على 
ملتعلمي  الوجهات  أبرز  إحدى  وتونس  ومصر  ولبنان  سوريا 
اللغة العربية يف املعاهد التجارية غري أن االضطرابات السياسية 

حجمت إقبال الدارسني واملستثمرين بطبيعة احلال.

- وإذا ما انتقلنا إىل البيئات غري العربية وخصوصا البيئات 
الغربية فتربز لنا الصورة النمطية اليت حياول ترسيخا اإلعالم 
ذلك  يصحب  وما  باإلرهاب  العربية  اللغة  ربط  خالل  من 
لدى  سلبية  ومشاعر  املعنية  اجلهات  لدى  أمين  هاجس  من 

املواطنني جتاه كل ماله صلة باللغة العربية.

القرار  أصحاب  لتوعية  تتطلب عمال جادا  املعوقات  تلك  إن 
بأهمية االستثمار اللغوي يف اللغة العربية وعائداته اإلسرتاتيجية 
على املستوى االقتصادي والثقايف والسياسي؛ وتلك التوعية من 
جاذبة  واستثمارية  تنظيمية  بيئة  إجياد  يف  تسهم  أن  شأنها 
ألصحاب االستثمارات، وحمفزة لضخ رؤوس األموال الالزمة 
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لتحريك عجلة االستثمار يف اللغة العربية. أما يف البيئات غري 
العربية والغربية منها خصوصا فمن املهم ربط االستثمارات يف 
تكون  املتخصصة حبيث  األكادميية  باجلهات  العربية  اللغة 
تلك املشاريع حتت غطاء أكادميي يضمن هلا النهج العلمي 
بناء  يف  ويسهم  اجملتمع  يف  استدامتها  وحيقق  جانب،  من 

اجتاهات إجيابية حنوها.

خامتة:

يف اخلتام يتبني لنا كيف أن كربيات الدول يف العامل تتسابق 
تنمية  يف  رغبة  اللغوي  لالستثمار  كبرية  أموال  رؤوس  لضخ 
يكون  لن  اللغوي  االستثماري  فاحلراك  واستثمارية،  لغوية 
دون ضخ استثماري كبري حيقق عائدات كبرية مباشرة وغري 
مباشرة. وبالرغم من األبعاد اإلسرتاتيجية لالستثمار يف اللغة 
للعربية إال أن العوائق التنظيمية والبيئية متثل إشكااًل كبريا 
ماسة  فاحلاجة  ثم  ومن  لغوية.  استثمارات  سبيل حتقيق  يف 
إىل توعية على كافة األصعدة تيسر إجياد بيئات استثمارية 
جاذبة. إن احلاجة ماسة إىل املزيد من الدراسات املبنية على 
بيانات حبثية حول االستثمار يف اللغة العربية لإلجابة بعمق 
حاالت  لبعض  دقيقة  دراسة  وإلجراء  اخللل،  مكامن  حول 

االستثمار اللغوي الناجحة.
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التدافع اللغوي: نظرة عامة

يرى  بل  اهلوية،  وهي  وهي احلضارة،  اإلنسان،  اللغة هي 
هي  بل  فحسب،  اهلوية  من  ليست جزءا  اللغة  أن  بعضهم 
اليت توّلد اهلوية، وهي اليت متّكننا من تشكيل تصّور للذات 
لغوية  نكون ذواتاً جمّردة، فاهلوية إمنا هي مسألة  أن  بدل 

يف جذورها1.

هي  بل  تنقضي،  منفعة حلظية  تؤدي  أصواتاً  ليست  واللغة 
تراكم حضاري ميتد عرب القرون، وهي آليات للتفكري واإلنتاج 
املعريف والتطور، ومهما اختلف املختلفون فإنهم يتفقون على 
أن القدرات العقلية حمكومة بالقدرات اللغوية، من جهتني: 
املكتوب  تراكم  عرب  نفسها  اللغة  يف  املعرفة  ثراء  جهة   -  1

املفّكر الذي  اللغوية اخلاصة بالشخص  القدرات  2 - وجهة 

احملدودة  اللغوية  القدرات  إن  إذ  املعرفية،  لإلضافة  يسعى 
تنتج معرفة حمدودة.

وملا سبق فإن اللغات اليت تبسط نفوذها على العامل ال تبسطه 
صدفًة، أو بالقوة العسكرية -ولو فعلت ذلك فإنها سرعان ما 
تضمحل- بل تبسطه بالقدرة املعرفية اليت تؤهلها ألن تتحرك 
بها العقول قبل األلسنة، وبالقوتني االقتصادية، واالجتماعية.

ترمجة:  دينية،  إثنية  قومية  واهلوية:  اللغة  جوزيف،  جون  انظر:   1

د.عبدالنور خراقي، سلسلة عامل املعرفة 342، املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس 2007م، 34-30.

التوسع  من  مبراحل  التاريخ  يف  العامل  لغات  مرت  وقد 
واالنشطار، وتوالد األلسنة، وذلك نتيجة النقسام كل جمتمع 
مناطق  إىل  عرقية  وانتقال جمموعات  منعزلة،  إىل جمتمعات 
املناطق  بني  التواصل  وصعوبة  األم،  منطقتها  عن  بعيدة 
الواحدة  اجلغرافية  املنطقة  يف  لنجد  إننا  حتى  املتقاربة، 
املختلف،  أو  املشرتك،  األصل  ذات  اللغات،  من  جمموعة 
وحتى بلغت أعداد اللغات اآلالف يف عائالت لغوية متنوعة، 
ولكن هذا التشظي والتوسع يف عدد اللغات قد انقلب، وبدأت 
أعداد اللغات تتقلص، وصارت اللغات األقوى تبسط نفوذها، 
وتسيطر على مساحات جغرافية ما كانت هلا، ومتتص اللغات 
اللغات اشتداداً  الضعيفة أو تفنيها، واشتدت وترية انقراض 
جيعل من الصعوبة تصّور مداه، وكيف ستكون نهايته؟ ومن 
سيصمد من اللغات أمام هذا االكتساح؟ولنا أن نعلم أنه ترتاوح 
إىل  لغة   6000 بني  العامل  يف  اللغات  لعدد  التقديرات  بعض 
وتعاني  قريبا،  التام  لالنقراض  منها   3000 تتجه  لغة   7000

2400 يف سبيل البقاء )سواء باندماج الشعوب، أم بإجبارهم 

على التعلم بغري لغتهم، أم بالتطهري العرقي، أم باالنقراض، 
أم بالضعف احلضاري والثقايف، أم بتطور اللغة إىل لغة أخرى أو 
لغات2)، وتنحصر لغات ثلثي سكان العامل يف 12 لغة فقط، ويف 
بعض اإلحصاءات فإن 94% من سكان العامل يتحدثون %6 

 : عامة  أسباب  ثالثة  إىل  اللغات  غياب  كالفي  جان  لويس  يرد   2

والسياسات  اللغات  حرب  واالستبدال(.  واالنقراض  )التحول 
اللغوية، ترمجة د.حسن محزة، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط 1، 

ط 1، 2008م، 204.

مستقبل الّلغة العربّية في ظل تدافع اللغات
د.إبراهيم بن حممد أبانـمي

األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية 
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

الرياض

د.إبراهيم بن حممد أبانـمي
األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
الرياض
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من لغات العامل!، وتوجد 500 لغة ال يزيد عدد متحدثيها 
عن 100 متحدث3، كما »تقدر األمم املتحدة أن أكثر من نصف 
لغات العامل لديها أقل من 10 آالف متحدث، وأن ربع لغات 
العامل لديها أقل من ألف متحدث«4، وهذه احلركة االنقراضية 
-السريعة جدا قياسا إىل حركة التاريخ - لن تستثين ثقافات 
أهميتها  تقل  حبيث  العربية  منها  تكون  قد  وكربى  عريقة 
حتى لو مل تنقرض، ويصبح أهلها ناطقني بغريها يف املقامات 
املهمة، كالبحث العلمي مثال، ومهما اختلفت اإلحصائيات 
وتنوعت منطلقاتها فإنها تتفق على وجود خطر كبري على كثري 
انقرضت،  لغات كثرية جدا  وتتفق على وجود  اللغات،  من 
ويتوقع اخلرباء »أنه يف أسوأ السيناريوهات املطروحة سوف 
تنقرض 90% من لغات العامل خالل املئة سنة القادمة، ويف 
ويف  احلياة...  قيد  على  منها   %50 التوقعات ستبقى  أفضل 
التقارير الصادرة عن اليونسكو يِرُد أن لغًة واحدة تندثر كل 
أربعة عشر يوما«5، وقد حلظ بعضهم ملحوظة طريفة هي أن 
هذا االنقراض املتسارع يبدو معه انقراض الكائنات البيولوجية 
شيئا بسيطا، إذ إن نسبة ما انقرض من النباتات واحليوانات 

أقل من 7% منذ عام 1600م6.

إذ  العامل،  لغات  مستقبل  على  مثاال  اهلند  نأخذ  أن  وميكن 
تقّدر اللغات القدمية يف اهلند بنحو 1030 لغة، تتحدث بها 

3 د.عقيل بن حامد الشمري ود.منصور بن مبارك ميغري، بني العلم 

والتصورات الشعبية: )موت اللغات( نموذجا، من كتاب )انقراض 
اللغات وازدهارها( حترير: د.حممود بن عبداهلل املحمود، مركز امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436هـ، 

.210-209

4 د.حممد مازن جالل – د.حممود بن عبداهلل املحمود، التوثيق اللغوي 

حترير:  وازدهارها(  اللغات  )انقراض  كتاب  من  اللغوي،  واإلحياء 
د.حممود بن عبداهلل املحمود، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 

خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436هـ، 158.

5 د.جمدي عبدالرزاق سليامن، قضايا تأصيلية حول انقراض اللغات 

حترير:  وازدهارها(  اللغات  )انقراض  كتاب  من  جزء  وازدهارها، 
د.حممود بن عبداهلل املحمود، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 
إحصائيات  وانظر  1436هـ، 23-22.  الرياض،  العربية،  اللغة  خلدمة 

متنوعة حول هذا املوضوع: 24-21. 
6 د.حممد مازن جالل و د.حممود بن عبداهلل املحمود، التوثيق اللغوي 

واإلحياء اللغوي، 159-158.

وسرعة  التقارب  ومع  قدميا،  املنعزلة  اهلندية  اجملتمعات 
التواصل والتعليم انقرضت 250 لغة تقريبا، وتعاني 400 لغة 
الباقية   380 الـ  اللغات  بني  ومن  الوشيك،  االنقراض  خطر 
كلها  عليها  وتسيطر  فقط،  منها   22 بـ  إال  التعليم  ُيقّدم  ال 
اللغتان اهلندية واألردية، املفهومتان بني أبناء اهلند، وذواتا 
أن  للطالع  قارٍئ  ولكل  اجلميع،  بني  التواصل  على  القدرة 
يتنبأ بانقراض 1028 لغة يف اهلند، وبقاء اثنتني فقط!. وعليه 
هاتني  يف  باطراد  سينمو  اهلندي  والثقايف  املعريف  الرتاث  فإن 
انقرضت  لغة  كل  أن  كما  غريهما،  يف  وسيتالشى  اللغتني، 

انقرض معها اإلرث الثقايف اإلنساني اخلاص بها.

العاملية للغات، حيث تسيطر  إن حالة اهلند مماثلة للحالة 
اللغة األقوى؛ لعوامل اقتصادية وعلمية وحضارية واجتماعية 

متنوعة، وتفقد اللغات األضعف قيمتها شيئا فشيئا.

ليست  املسيطرة  األقوى  اللغة  كانت  إذا  اإلشكال  ويتضاعف 
حمل اتفاق حضاري وتارخيي، بل قد يكون بني الناطقني بها 
والشعوب األخرى تباينات حضارية، ونزاع ديين أو تارخيي 
أو ثقايف، فإذا بسطت هذه اللغة سيطرتها على ألسنة أصحاب 
اللغات األخرى فكأمنا تعلن انتصار حضارة وهزمية أخرى(7)، 
وهو انتصار يضع ومشاً على جسد احلضارات األخرى باقيا 
مدى الزمن، حتى لو استدارت دورة التاريخ، وتّقدم املهزوم 
غري  بلغة  مكتوبة  ستكون  تارخيه  من  حقبة  ألن  حضاريًا؛ 
لغته، بل لرمبا انقرضت لغته، واستمّرت اللغة املسيطرة كأنها 
لغته األم، وشواهد مثل هذا كثرية يف التاريخ، أما املستقبل 
فينذر بكارثة لغوية تقضي على جل اللغات، وتزعزع باقيها، 
وتتسيد فيها بضع لغات على كل األلسنة، سواء بوصفها اللغة 

األوىل أم الثانية.

وميكن رصد حركة اللغات والتنبؤ مبستقبلها بواسطة مؤشرات 
متنوعة، منها:

الدول  بقوة  اللغات  عالقة  إىل  خلدون  وابن  حزم  ابن  تنبه  وقد   7

واحلضارات.
انظر: حممد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل، اللغة، دار توبقال للنرش، 

ط 5، 2010م، 60-58.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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مستقبل الّلغة العربّية في ظل تدافع اللغات

1 - رصد عدد الناطقني باللغة واملتخّلني عنها من أبنائها، 

وحتليل شرائحهم )من ناحية العمر ومن ناحية التعلم(.  

2 - ورصد مدى استعمال اللغة يف احلياة االقتصادية والثقافية 
والعلمية.

3 - ونسبة املنشور يف االنرتنت لكل لغة.

4 - وعدد مراكز تعليم كل لغة بوصفها لغة ثانية، وتوسعها 

أو انكماشها.
5 - وحجم املنشور العلمي لكل لغة. 

6 - وحجم املنشور العلمي للباحثني الذين يكتبون بلغات غري 

لغتهم األم.
7 - واللغة املدّونة على املنتجات الصناعية والغذائية يف العامل.

8 - ورصد الناطقني بلغات ثانية ملعرفة تلك اللغات.

9 - واستطالع رغبات التعلم للغات.

10 - ودوافعها.

11 - ورصد عدد الكلمات الدخيلة اليت استبدلت بالكلمات 

األصيلة دون عّلة. 

أو  الرتكيبية  البنية  على  يقع  الذي  التخلخل  ورصد   - 12

الصوتية، إىل غري ذلك من مؤشرات.

ويشري لويس جان كالفي إىل أننا نستطيع استكشاف اللغات 
الناطقني  أعداد  بإحصاء  ومتوت(  ستنحسر  اليت  )أي  املائتة 
بغريها ممن كانوا )أو كانت مجاعتهم( ينطقون بها، ورصد 
للغٍة  آخر  نظام  ملصلحة  والرتكييب  الصوتي  نظامها  ذوبان 

أخرى متتصها8.

التسارع  تكشف  اللغوي  التاريخ  حركة  إىل  عامة  نظرة  وإن 
بزمن  يوصف  الذي  الزمن  هذا  للغات يف  املخيف  االنقراضي 
والثورة  الواحدة،  القرية  وعامل  والعوملة،  السريع،  التواصل 
اللغوي هيل كراوس أطلق  العامل  املعرفية، والرقمية، بل إن 
دعوته: )لغات العامل يف خطر( عام 1991 م، وأشار إىل أن 

8 لويس جان كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، 214-212.

10% فقط من لغات العامل تبدو يف حالة مستقرة على املدى 

الطويل، وإن أكثر من 50% من اللغات حتتضر، والبقية يف 
قبل  كانت  كراوس  دعوة  أن  وامللحوظ  الزوال9،  إىل  طريقها 
اشتداد ثورة التواصل باالنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي 
إن  بعدها!، حيث  كانت  لو  بالك  فما  الفضائية،  والقنوات 
القوة املعرفية مصحوبة بالقوة التقنية أصبحت أشبه باكتساح 
وثقافاتها،  الضعيفة  اللغات  طريقه كل  يزيح عن  يرحم،  ال 
واملعرفية،  الثقافية  بقوته  الواحد  الغربي  النموذج  ويرّسخ 
املكتبة  )رئيس  نويل جانيين  املثال يشري جان  وعلى سبيل 
)كتب   Google Books مشروع  أن  إىل  فرنسا(  يف  الوطنية 
)غوغل(  مشروعات  من  واحد  مشروع  هو  الذي   - غوغل( 
الذي هو مشروع واحد من املنصات التقنية الضخمة - يشري 
إىل أن هذا املشروع سيسفر وال بد عن هيمنة أمريكا الشمالية، 
القوة  معينة هي  ثقافة  العامل، وستغدو  التفاوت يف  وسيزداد 

الثقافية العظمى10. 

والقومية  اهلوية  بقضايا  املعنيني  مجيع  جيعل  سبق  وما 
واحلدود الوطنية يتأملون ويفكرون وخيططون ملستقبل هويتهم 
اللغوية، مبا حيفظ هويتهم العامة، ومينحهم القوة يف السباق 

احلضاري، وحيمي جمتمعاتهم من التفكك واالستالب.

اللغة العربية: نظرة تارخيية:

لو كان التاريخ قادراً على طمأنة الواقع فإننا سنجد تارخيا 
له،  مثيل  ال  أدبي  تراث  »لغة  فهي  العربية،  للغة  عظيما 
ولغة دين عاملي، كما أنها لغة إمرباطوريات عديدة، ويتمثل 
دورها جزئيا يف كونها سجال ثقافيا حيا... ال ميكن للكاتب 
عشر  السادس  القرن  أواخر  من  أبعد  إىل  الرجوع  اإلجنليزي 
يف حني ميكن يف العربية أن يعود الكاتب العربي إىل القرن 

15. وانظر حول هذا  9 د.جمدي عبدالرزاق سليامن، قضايا تأصيلية، 

املوضوع: 25-15.
10 انظر: تورستن فليكه وأولريش نوفاك، ملف غوغل، ترمجة: عدنان 

عباس عيل، سلسلة عامل املعرفة 450، املجلس الوطني للثقافة والفنون 
والفنون واآلداب، الكويت، شوال 1438، 227.
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العربية مبراحل من االزدهار  امليالدي«11، وقد مرت  السابع 
البعث  والتوسع، ثم االنكماش والضعف الشديد، ثم معاودة 
وحماولة النهوض من جديد12، وميكن أن أشري إىل جهات من 

عظمة تاريخ العربية:

1 - تكلمت بالعربية أمم كبرية من العامل القديم )آسيا وأفريقيا 

جزيرة  من  وتوسعت  رقعتها  العربية  بسطت  وأوروبا( حيث 
العرب حتى بلغت حدود الصني شرقاً والبحر األطلسي غربا، 
وما  والسودان،  اهلند  جنوب  إىل  مشاال  تركيا  أطراف  ومن 
العربية،  املخطوطات  يف  موجودة  التوّسع  هذا  شهود  زالت 
تصري  الشعوب  تلك  كل  كادت  وقد  املكتوب،  التاريخ  ويف 
شعوباً عربية لو متّكن استعمال العربية فيها، وصارت العربية 
لسانها األول، ولكن رقعة لناطقني بالعربية تقّلصت ألسباب 
متنوعة حتى اقتصرت على ما نعرفه اليوم بالدول العربية، 
وأهلها مجيعا عرب ملتحمون ثقافيا يشّكلون أمًة وإن اختلفت 

أعراقهم بعض االختالف13. 

11 ديفيد جستس، حماسن العربية يف املرآة الغربية أو داللة الشكل يف 

العربية يف ضوء اللغات األوروبية، ترمجة: د.محزة بن قبالن املزيني، 
الرياض،      اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 

1425 هـ، 29.

وانظر أطرافا من متّيز العربية وخصائصها:
العربية،  اللغة  خصائص  من  العصييل،  إبراهيم  بن  أ.د.عبدالعزيز 
الرياض  إشبيليا،  كنوز  دار  العربية،  للغة  السعودية  العلمية  اجلمعية 

ط 1، 1429هـ.
أ.د. عبداملجيد الطيب عمر، منزلة اللغة العربية بني اللغات املعارصة: 
اإلسالمي- الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  تقابلية،  دراسة 

 ،2 ط  النبوي،  واملسجد  احلرام  املسجد  لشؤون  العامة  الرئاسة 
1437هـ.

12 انظر رصدًا لتلك املراحل: د.عقيل بن حامد الشمري، العربية يف 

الوقت احلارض: احلصيلة واآلفاق، جزء من كتاب )انقراض اللغات 
املحمود،  عبداهلل  بن  د.حممود  حترير:  للفهم(،  حماولة  وازدهارها: 
العربية،  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز   ،

الرياض، 1437هـ، 243-233.
أبو  عليها:  العربية  ومزايا  والالتينية  العربية  اللغة  بني  مقارنة  وانظر 
خلدون ساطع احلرصي، يف اللغة واألدب وعالقتهام بالقومية، مركز 

دراسات الوحدة العربية، ط 2، 1985م، 50-33.

13 وما زالت العربية تنافح لتكون اللسان األول يف دول مثل السنغال 

الدول  الدعم يمكن أن تكون هذه  القمر وتشاد، وبيشء من  وجزر 
عربية يف مدة قصرية.

2 - برز احلرف العربي حرفاً عامليا تكتب به اللغات يف أحناء 

العامل، ويصنف بعضهم احلرف العربي بأنه األوسع استعماال 
يف العامل بعد احلرف الالتيين، وقد رصد عبد الرزاق القوسي 
حنو )150( لغة كتبت أو ما زالت تكتب باحلرف العربي، 
يف أحناء العامل كلها14، وهذا ناتج عن قوة احلضارة العربية، 
االزدواجية  عن  ناتج  فإنه  وكذلك  باحلضارة،  اللغة  وارتباط 
اللغوية القدمية لدى تلك الشعوب حيث تعلموا الكتابة العربية 
العربية هي  لغتهم، فصارت احلروف  كتابة  يعرفوا  أن  قبل 
القريبة لكتابة تلك اللغات، وما زالت إىل اليوم لغات شتى 
يف العامل تكتب باحلرف العربي وحبرف آخر غريه، بل إن 
بعض البلدان ال ترسم لغاتها بغري األحرف العربية، وهي: 
العربي هو  وباكستان(، ومل يكن احلرف  وأفغانستان  )إيران 
الذي اقرتضوه فحسب، بل تغلغلت الكلمات العربية يف لغات 

الشعوب اإلسالمية.

ولكن أطلس هذه اللغات اليت كتبت باحلرف العربي تقّلص 
ألسباب متنوعة حتى مل يبق منه إال بضع لغات أهمها )الفارسية 
واألردية(، وقد نتج هذا التقلص عن التدافع احلضاري، حيث 
حرص املستعمر يف أفريقيا مثال على تغيري احلرف العربي يف 
اللغات األفريقية إىل احلرف الالتيين، واجتهد يف ذلك وجّد 
حتى جنح يف كثري من تلك اللغات15، ومثلها اللغات املالوية 
يف جنوب شرق آسيا، وقريب من ذلك ما وقع يف اجلمهورية 
إن  بل  الرتكية16،  القومية  والنزعة  أتاتورك  يد  على  الرتكية 
املستعمر اجتهد أن يغري احلرف العربي للغة العربية نفسها يف 

البلدان العربية كما هو معروف يف مصر مثال.

باللغات  وتعريف  العربية،  األبجدية  عاملية  القويس،  عبدالرزاق   14

التي كتبت هبا، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية، الرياض، ط 1، 1436هـ.

 - العريب(  باحلرف  اللغات  لكتابة  اخلليفة  يوسف  ولـ)مركز   15

اليونسكو واإليسسسكو واإللكسو - جهود يف حماولة  بالتعاون مع 
اللغات اإلفريقية )وبخاصة اهلوسا  إحياء استعامل احلرف العريب يف 
عىل   – اجلهود  تلك  نجاح  يبقى  ولكن  والسواحلية(،  والفالين 
احلرف  رحلة  خليفة:  يوسف  وانظر:.د.  جدا.  حمدودا  عظمتها- 
العريب،  مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 

الرياض، 1438هـ.
16 انظر: لويس جان كالفي، حرب اللغات، 264-262.
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 - دينية  ألسباب  العربي  حرفها  الدول  بعض  غرّيت  لقد 
علمانية، وبعضها غرّيه بقوة االحتالل وإرادة التوحد كما هو 
معروف يف الشعوب الرتكمانية اليت حكمها االحتاد السوفييت 
سابقا اليت كتبت باحلرف العربي حتى عام 1920م، وحصل 
لرتك  املاضي  القرن  تسعينات  يف  االستقالل  بعد  نقاش  فيها 
احلرف  أو  العربي  احلرف  إىل  والرجوع  السريلية  األجبدية 
ولعل  الالتيين،  احلرف  على  الرأي  استقر  ولكن  الالتيين، 
وال  العربي،  احلضاري  الضعف  إىل  راجع  الالتيين  اختيار 
نغفل عن أن حتّول لغة من اللغات عن نظامٍ كتابي إىل آخر 
يعد خسارة حضارية لإلرث املكتوب الذي يصبح شيئا فشيئا 

رموزاً تستعصي على القراءة إال برتمجتها.  
كتبت  اليت  للشعوب  الروحي  االرتباط  فإن  احلظ  وحلسن 
احلروف  تلك  زالت  ما  بل  مّتقدا،  زال  ما  العربي  باحلرف 
الشوارع  لوحات  بعض  مثل  نتوقعها،  ال  أماكن  يف  تطالعنا 
أقلية األيغور وعند قومية )خوي زو(،  يف غرب الصني عند 
وكذلك يف بعض اجلهات يف إندونيسيا، وكذلك اللغة البوسنية 

اليت طبع آخر كتاب فيها باحلرف العربي عام 1941 م17.

3 - إقراض الكلمات العربية: حني كانت العربية هي اللغة 

على  كلماتها  من  بسخاء  أفاضت  العامل  يف  األوىل  احلضارية 
اللغات األخرى، حتى إن الراصد ليدهش من عدد الكلمات 
العربية يف لغات مثل اإلسبانية واملالوية واألردية والفارسية 
اللغات اليت قد حنصي يف بعضها ما  والرتكية، وغريها من 
يربي على ألف كلمة عربية أو ألفني أو تزيد، بل إن بعض 
اللغات تشكل الكلمات ذات اجلذور العربية فيها 70% مثل 
الكلمات اإلسبانية اليت تعود إىل اجلذور  السواحلية، وتقّدر 
العربية بأكثر من 4000 كلمة كما يشري إىل ذلك رافائيل البيسا 
يف كتابه )تاريخ اللغة اإلسبانية 1980 م( ويقّلصها كورنيطي 
بعد إزالة املشتقات فيقّدرها بـ 2000 كلمة يف كتابه )قاموس 

الكلمات العربية األصل 1999 م(18.

17 انظر: عبدالرزاق القويس، عاملية األبجدية العربية، 290/1.

العربية  اللغتني  بني  التداخل  فروتوس،  فرياندو  د.إغناثيو  انظر:   18

باحثني  جمموعة   ، إسبانيا(  يف  العربية  )اللغة  كتاب  من  واإلسبانية، 
العربية،  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز   ،

الرياض، ط 1، 1436 هـ، 77.

أما اللغة املالوية اليت تنتشر يف جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا 
وإندونيسيا فقد أحصى الباحثون أكثر من 2000 كلمة عربية، 
وقد كانت تلك اللغة تكتب باحلرف العربي19، شأنها يف ذلك 

شأن كثري من لغات الشعوب اإلسالمية.

أصدرته  الذي  الرتكية(  اللغة  يف  العربية  األلفاظ  )معجم  ويف 
2100 كلمة، كلها  أورد د.سهيل صابان حنو  اإلمام  جامعة 
من اللغة املعاصرة املستعملة يف اجليل احلديث، وليست من 
اللغة العثمانية ذات الصلة األوسع بالعربية، وهو إىل ذلك مل 
يّدع احلصر20 ، أما )معجم األلفاظ العربية يف اللغة األوردية( 
فيضم حنو 8500 كلمة ذات أصل عربي21!، وكذلك فإن لغة 
)اهلوسا( - وهي من أكرب اللغات اإلفريقية وأوسعها انتشارا- 
تضم أكثر من 800 كلمة عربية22، وكانت كشأن غريها تكتب 

باحلرف العربي.

4 - العربية لغة العلم: حني كان العرب ينتجون املعرفة وال 

العلم،  لغة  هي  العربية  الكلمات  كانت  باستهالكها  يكتفون 
وكان الشغوفون باملعرفة يف أوروبا حيرصون على تعلم العربية 
ليتمكنوا من قراءة كتب الطب والنجوم والرياضيات، بل إنه 
على  حافظت  أنها  للعربية  مجيل  من  بعضهم  حيفظه  مما 
فلسفة اليونان عن طريق ابن رشد والفارابي وغريهما وصقلتها، 

وأعادتها إىل أربابها.

وما زالت مصطلحات العرب يف بعض العلوم مستعملة يف كل 
اللغات إىل اليوم، وخباصة )النجوم والرياضيات(.

19 د.عبدالغني يعقوب و د.ندوة بنت داود، اللغة العربية وعاء للثقافة 

املاليوية، من كتاب )اللغة العربية يف ماليزيا( حترير: أ.د.جمدي حاج 
إبراهيم، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 

الرياض، ط 1، 1438هـ، 20-19.
20 د. سهيل صابان، معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط 1، 1426هـ.
اللغة  يف  العربية  األلفاظ  معجم  إبراهيم،  عبداحلميد  د.سمري   21

 ،1 ط  الرياض،  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  األردية، 
1417هـ.

22 أ.د.مصطفى حجازي السيد حجازي، معجم األلفاظ العربية يف 

لغة اهلوسا، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط 1، 
1426هـ.
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وإن هذه املؤشرات التارخيية اإلجيابية ال ختدعنا عن واقع 
لغتنا اليوم، إذ هي كانت مرتبطة باالزدهار احلضاري، واإلنتاج 
املعريف، والقوة السياسية والعسكرية، كما أنها مرتبطة بالقوة 
الدينية، فما الذي بقي من هذه العوامل -غري الدين- قادرا 
على نشر العربية وتقويتها؟. »إن الظرف التارخيي الذي جعل 
العربية - يف العصور الوسطى - لغًة مركزية مل يعد قائمًا، وهو 
ظرف غري مطلق... العربية مل تعد لغة للفكر الفلسفي، وال لغة 

ملشروع يف العلم التجرييب«23. 
هذا  استثمار  نستطيع  أننا  هنا  يعنينا  أن  ما ميكن  أكثر  وإن 
بها،  الناطقني  نفوس  يف  العربية  مكانة  تعزيز  يف  التاريخ 
وغريهم، كما أننا نستطيع إحياء اهلياكل اليت قضت أو اليت 
حتتضر، بالكثري من التخطيط والعمل، وجيب أن نعمل على 
احملافظة على ما بقي من ذلك اإلرث حّيًا، ومتتينه بكل ما 

ميكن من وسائل.

واقع اللغة العربية:

العربية  اللغة  واقع  حول  واإلحصاءات  املعلومات  تتباين 
جامعة  يف  نشر  حبث  ففي  املستخدمني،  عدد  حيث  من 
ديسلدروف األملانية جاءت العربية يف املرتبة الرابعة من حيث 
عدد الناطقني بها يف العامل، فيما تأتي تقديرات سابقة تنسب 
إىل وكالة االستخبارات األمريكية بأنها يف املرتبة اخلامسة، 
ولعل هذا التفاوت راجع إىل طريقة اإلحصاء للناطقني باللغة 
العربية واحدة  واملؤكد أن  بأكثر من لغة،  للناطقني  أو  األم، 
من اللغات الست املستعملة رمسيا يف أروقة األمم املتحدة، ما 
جيعلها يف صدارة اللغات العاملية اليت تقدر باآلالف، وأن عدد 
الناطقني بها جيعلها يف املرتبة الرابعة أو اخلامسة من حيث 
االنتشار يف العامل24، كما أنها تقع يف املرتبة اخلامسة حسب 

العامة  اهليئة  املعرفة،  وظواهر  العربية  يونس،  الدين  د.صالح   23

السورية للكتاب، دمشق، 2016 م، 165 .
اللغة  تعليم  مناهج  العبيدي،  بشري  د.  لإلحصاءات:  تتبعًا  انظر   24

تعليم  )جتارب  كتاب  من  واحللول،  املشكالت  أوروبا:  يف  العربية 
نارص  بن  د.بدر  حترير:  وتقويم(،  عرض  أوروبا:  يف  العربية  اللغة 
اجلرب ، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 
حامد  بن  د.عقيل  أيضا:  وانظر   .19-18 هـ،   1436  ،1 ط  الرياض، 

الشمري، العربية يف الوقت احلارض، 250-247.

)مؤشر قوة اللغات( الذي وضعه د.كاي إل تشان معتمدا على 
واالتصاالت،  واالقتصاد،  )اجلغرافيا،  اآلتية:  احملددات 

واملعرفة ووسائل االتصال، والدبلوماسية(25.
بعضهم عدد  يقّدر  كما  دولة،   22 العربية  الدول  ويبلغ عدد 
الدول اليت تستعمل فيها العربية بـ 60 دولة، وهذا رقم مرتفع 
الرقم قريب من  باللغات األخرى، ولعل هذا  إذا قورن  جدا 
عدد الدول اإلسالمية، أو ذات الشعوب اإلسالمية الكبرية، 
حيث إن الشعائر الدينية تكون بالعربية، وحيرص املسلمون 
على قراءة القرآن الكريم وتعلّم لغته. ويعّد هذا انتشاراً كبريًا، 

ومصدراً للقوة ألي لغة من اللغات.

كما تأتي اللغة العربية »يف املرتبة الثالثة من ناحية االعرتاف 
والفرنسية...  اإلجنليزية  اللغتني  بعد  العامل  دول  الرمسي يف 
انتشار  فإن  ملحوظا  تراجعا  تشهد  اليت  الفرنسية  وخبالف 
العربية يشهد تصاعدا مستمرا يف املرحلة احلالية )مونتغمري 
اليت حتظى  اإلجنليزية  اللغة  باستثناء   - فإنه  ولذا   )2014

مبنزلة عاملية استثنائية يف الوقت احلالي - ميكن القول: إن 
اللغة العربية هي أكثر اللغات انتشارا يف العامل حاليا«26.

ولكن عدد املتحدثني، ورقعة االنتشار ال يبعثان على االطمئنان 
التام، حيث إن هناك عوامل أخرى تقاس بها قوة اللغات، 
وقدرتها على الصمود، أهمها مقدار املشاركة العلمية، واإلنتاج 
أن  للغة  ميكن  اإلنتاج  هذا  بواسطة  إذ  والثقايف،  الصناعي، 
تنبسط وتنتشر، وبدون هذا اإلنتاج لن تستطيع اللغة جمابهة 
اكتساح اللغات األخرى ملوطنها، بكل ما متلكه تلك اللغات 
من إنتاجات ثقافية وصناعية وعلمية وتقنية. وواقع احلال أن 
إنتاج  لعله  العربية ضئيل جدا يف تلك اجملاالت بل  إسهام 
واألدباء  العرب  العلماء  بعدد  ذلك  قياس  وميكن  )صفري(، 
نتاجهم  وكان  نوبل،  مثل  علمية  جوائز  على  احلاصلني 
بالعربية ال بلغات أخرى، وكذلك مبقدار املنتجات الصناعية 

بني  ومنزلتها  العربية  اللغة  صالح،  إسامعيل  أ.د.حممود  انظر:   25

بن  د.سعود  حترير:  العربية(،  اللغة  )قيمة  كتاب  من  جزء  اللغات، 
خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز   ، اليوسف  سليامن 

اللغة العربية، الرياض ، 1438 هـ، 31.
26 د.عقيل بن حامد الشمري، العربية يف الوقت احلارض، 254.
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املصّدرة إىل خارج الدول العربية، وليس املواد اخلام، وكذلك 
املرتمجة،  ال  املبتكرة  العربية  العلمية  املصطلحات  بعدد 
واجلينات  الفضاء  حقول  يف  العربية  العلمية  واالكتشافات 
أن  يدرك  والراصد  الكيميائية...،  واملختربات  والفريوسات 
حظ العربية من ذلك يبعث على األسى، كما قد جيد الراصد 
بعض املنجزات للعرب بلغات أخرى غري العربية، وكل هذا 
ترتاجع  كما  االستعمال،  يف  يرتاجع  العربي  اللسان  جيعل 
مكانته يف نفوس الناطقني به، كما أنه بالضرورة يفتح اآلفاق 
أمام استعمال اللغات األخرى يف أرض اللسان العربي، وذلك 
لضرورة اإلفادة من املنتجات العلمية واحلضارية املتنّوعة، مما 
يضعف وجود العربية ويزعزعها شيئا فشيئا، ويوجز د.عقيل 
الشمري مواطن ضعف العربية يف ثالثة جوانب رئيسة: 1- 
آثار املرحلة االستعمارية. 3-  العام. 2-  التخلف احلضاري 

ضعف السياسة اللغوية يف الدول العربية27.

ورغم كل ما مّر فإنه يصعب احلديث عن واقع انتشار العربية 
بغري دراسات مسحية دقيقة منضبطة، ومشروع ترعاه مؤسسة 
تعي الدور احلضاري للغات يف القوة احلضارية، ويف التواصل 

بني الشعوب.

قد  الكريم  والقرآن  العربي  للسان  الروحية  القوة  أن  شّك  وال 
القرون  طيلة  وانتشاره  العربي  اللسان  ازدهار  يف  أسهمت 
املاضية، كما أسهمت يف احملافظة عليه من التطورات اليت 
متنع فهم النصوص القدمية، وبهذا تشّكل تراث ثقايف ضخم 
صار مبنزلة األوتاد اليت حتفظ اللسان العربي وتشّده إىل جذور 
يصعب اجتثاثها، وإن كان غري مستحيل، فقد نطقت شعوب 
بعض البلدان يف آسيا الوسطى ويف إفريقيا باللسان العربي ثم 
ختلت عنه، أو احنسر عنها، ما يشري إىل إمكان تكرار هذا 

االحنسار يف مواقع جغرافية أخرى حبسب شروط التاريخ.

وامللحوظ اليوم أن مكانة العربية يف نفوس الناطقني بها، ويف 
استعماالتهم اليومية صارت ترتاجع شيئا فشيئا، بل إن اللغات 
األجنبية حتتل املرتبة األوىل يف اجملاالت العملية والثقافية يف 
بعض الدول العربية، ومكانتها ومكانة الناطقني بها تزداد، يف 

27 د.عقيل بن حامد الشمري، العربية يف الوقت احلارض، 255.

مقابل تراجع مكانة العربية يف النفوس، وتراجع استعماهلا يف 
السياقات العملية، والثقافية28.

يف  العربية  اللغة  يف  تتكاثر  األجنبية  األلفاظ  فإن  وكذلك 
الناطقون  عجز  مدلوالٍت  يف  والعامية،  الفصيحة  استعماالتها 
بالعربية أن يوجدوا هلا مقابال عربيا!، ويف مدلوالت أخرى 
الناطقون  اختار  أو  بها!،  اخلاصة  العربية  األلفاظ  ُهِجرت 
اللفظَة األجنبية، ودرجت على ألسنتهم دون العربية!، وكل 
التهاون  وخطر  اللغوية،  اهلوية  حلدود  استشعار  دون  ذلك 
اللغة  يف  باإلخالل  اخلطأ  من  يتحّرز  بعضهم  صار  بل  بها، 
الثانية، وال يتحرز من تعّمد اإلخالل يف العربية! ومن املعروف 
أن إقراض اللغات واقرتاضها ظاهرة طبيعية، ومن شأن اللغات 
يف  وتتوسع  وتقرتض،  تقرض  أنها  القوية  احلضارات  ذات 
قابلية غري حمدودة، - على أن اخلطر يصيبها إذا بدأ اخللل 
يصيب ثوابتها وصيغها الرتكيبية وُنُظمها29 - أما اللغات ذات 
احلضارات الضعيفة فإنها تعجز عن اإلقراض، وال تستطيع 
ضبط االقرتاض، وال تتجاوب مع احلياة باالشتقاق والنحت 
ألفاظها  ويفقد  فشيئا،  شيئا  يثقلها  ما  الكلمات،  وتأصيل 

األصلية القدرة على الوفاء حباجات املتكلمني. 
وما سبق )ضعف املكانة، وتكاثر األلفاظ األجنبية( يعّد نذيراً 
مبستقبٍل قد تبلغ فيه اللغة العربية مرحلة من الرتاجع يصعب 
تداركها، ما مل تعّزز مكانة العربية يف النفوس، ومكانتها جزءا 

28 انظر: لويس جان كالفي، حرب اللغات ، 39.

السعوديني  اجلامعة  طالب  تصورات  املحمود،  عبداهلل  بن  د.حممود 
اللغة  عن  الشعبية  )التصورات  كتاب  من  جزء  العربية،  اللغة  حيال 
و  الشمري  د.عقيل  حترير:  وحاالت(  وقضايا  مفاهيم  العربية: 
خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  ميغري،  د.منصور 

اللغة العربية، الرياض ، 1438 هـ، 319-269.
العربية  للغة  املعنوية  القيمة  وآخرون،  الدخيل  عبالعزيز  بن  د.خالد 
لدى الشباب يف دول جملس التعاون اخلليجي، مركز امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436 هـ.
النفسية  وعالقتها  العربية  املجتمعات  الذوادي،  حممود  أ.د. 
مفاهيمنا  بعيون  مثاال  العريب  املغرب  امليزان:  يف  بلغتها  واالجتامعية 
اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ركز  املستحدثة، 

العربية، الرياض، 1436 هـ.
القرن  مدارج  عىل  العربية  اللغة  خليفة،  أ.د.عبدالكريم  انظر:   29

العرشين، دار الغرب اإلسالمي،ط 1، 2003 م، 14.
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أهمية  إىل   - رمسّياً   - ُيلَتفت  مل  وما  اجلامعة،  اهلوية  من 
التخطيط اللغوي، ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض اللغوي 

مصحوبا بالنهوض احلضاري.

واقع اللغة العربية يف البالد الناطقة بغريها:

أن  على  تدل  اليت  املؤشرات  بعض  أن جيمع  للراصد  ميكن 
العربية تنتشر انتشارا واسعا بقوتها الذاتية، وبالقوة الدينية، 
وبالرعاية اليت تقدمها هلا بعض احلكومات كاململكة العربية 
أو  دينية  ألسباب  الكثريين  عند  وبالرغبة  مثال،  السعودية 
إننا  أو عسكرية، حيث  دبلوماسية  أو  إعالمية  أو  اقتصادية 
العامل  دول  يف  يرتاجع  العربي  اللسان  أن  نظن  أن  ميكن  ال 
ألسنة  ويكسب  يتوسع  يزال  ما  بل  العربية،  بغري  الناطقة 

جديدة تنطق به.

ولو أردنا إحصاء بعض املؤشرات اإلجيابية فإننا سنجد مثال 
أن:

وكلية  قسما   60 حنو  تضم  الشعبية:  الصني  مجهورية   -
تدّرس العربية ومتنح شهادة جامعية فيها، ويوجد فيها اآلن 
جيل ثالث ممن نالوا درجة األستاذية من الصينيني، الذين 
درسوا حتى الدكتوراه يف الصني ثم ترّقوا أكادمييا يف جامعات 
يف  العربية  لتعليم  مؤسساً  يعدونه  أستاذ  أول  ولعل  الصني، 
الصني هو أ.د.حممد ماكني الذي ُعنّي أستاذا يف جامعة بكني 
عام 1946 م وأسهم يف تأليف قاموس العربية الصينية، وجاء 
امللك  مركز  أصدر  وقد  األساتذة،  من  ثالثة  أو  جيالن  بعده 
عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية دلياًل مجع 
احلاصلني على رتبة )األستاذية( يف اللغة العربية وآدابها من 
الصينيني، وبلغوا 55 أستاذًا، ولكل منهم طالبه وخمرجاته30.

بالعربية،  الشغوفة  اإلسالمية  الدولة  وهي  إندونيسيا:   -
وهي اليت تضم كثريا من اللغات، وقد ُكِتب بعضها بالعربية 
وخباصة يف إقليم آتشية الذي يلّقب بشرفات مكة، ومل يتخّل 

30 أ.د.خليل لوه لني، دليل علامء اللغة العربية يف الصني ، مركز امللك 

 ،2 ط  الرياض،  العربية،  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
1436 هـ.

عن احلرف العربي إال بعد عام 1942م ومازالت بقاياه شاهدة 
هناك.

وينتشر تعليم العربية يف إندونيسيا انتشارا واسعا، يف مؤسسات 
)الباسنرتينات(  التقليدية  املعاهد  عدد  يبلغ  إذ  متنوعة، 
يبلغ عدد اجلامعات  14600 معهد، كما  العربية  تعلّم  اليت 
جامعة حسب   450 العربية  تعليم  يف  تسهم  اليت  اإلسالمية 
إحصاء عام 2005 م31، ويبلغ عدد أقسام اللغة العربية وآدابها 
62 قسما يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وهي متنح درجة 

البكالوريوس أو أعلى32.

باحلرف  لغتها  تكتب  كانت  اليت  الدولة  وهي  تركيا:   -
م   1928 عام  اللغوي  باالنقالب  ُعرف  ما  العربي حتى جاء 
الالتينية  األجبدية  اعتماد  أتاتورك  فيه  أقّر  الذي  بالقانون 
حمل العربية. وحتتوي اللغة الرتكية الكثري جدا من األلفاظ 
العربية، ونلحظ أن أعداد أقسام اللغة العربية يف اجلامعات 
الرتكية وأعداد الرسائل اجلامعية تنمو باطراد سريع جدا، إذ 
كان عدد كليات اإلهليات اليت تدرس اللغة العربية 25 كلية 
عام 2009م، وصار 100 كلية عام 2013م، ويدرس فيها 18 

ألف طالب.

كما كان عدد أقسام اللغة العربية يف اجلامعات احلكومية 4 
أقسام عام 2002 م، وبلغ 10 عام 2013 م، ويلتحق يف السنة 
األوىل منها 750 طالبا، كما كان عدد مدارس األئمة واخلطباء 
 2013 عام  مدرسة   800 بلغ  ثم  مدرسة،   101 م   1974 عام 
م،33 وهذا االزدهار يف العدد يصاحبه ازدهار يف أعداد املعلمني 

31 أمحد فؤاد أفندي، آفاق تارخيية للغة العربية يف إندونيسيا، من كتاب 

)اللغة العربية يف إندونيسيا، جمموعة باحثني، مركز امللك عبداهلل بن 
-17 1437 هـ،  ط1،  عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الرياض، 

.110 ،19

32 انظر: السابق، 113-117. وانظر: جمموعة باحثني، دليل مؤسسات 

اللغة العربية يف إندونيسيا، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 
خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1436 هـ.

33 د.إبراهيم شعبان، مستقبل تعليم اللغة العربية يف تركيا من خالل 

ماضيها وحارضها، جزء من كتاب )اللغة العربية يف تركيا( حترير: د. 
اللغة  الدويل خلدمة  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل  مركز  قدوم،  حممود 

العربية، الرياض، ط 1، 1438 هـ، 139-138.
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أن  ذلك  ومن  التعّلمي.  واإلقبال  العلمي،  والنتاج  واملختصني 
تركيا  يف  العربية  والدكتوراه  املاجستري  رسائل  عدد  إمجالي 
874 رسالة، وامللحوظ أن عدد املنجز منها يرتفع ارتفاعا الفتا 

كل سنة، فقد كان عدد الرسائل املنجزة عام 1995 م: 23 
رسالة فقط، أما يف عام 2015 م فبلغ عدد املنجز 83 رسالة، 

والرقم يرتفع عاماً فعاما34ً.

- اهلند: هلا تاريخ عريق، ليس يف تعلم العربية والشغف بها 
نتاجها،  وطباعة  تراثها،  نشرها، وحتقيق  بل يف  فحسب، 
وتشهد هلذا كل املكتبات العامة والتجارية يف العامل العربي، 
النتاج  يف جودة  العربية  البالد  من  واحدة  اهلند  لكأن  حتى 
العربية  علماء  كبار  من  عدد  ووجود  فيها،  املطبوع  العلمي 
يف  العربية  اللغة  أقسام  ُقّدرت  إحصائية حديثة  ويف  اهلنود. 
 4400 حنو  فيها  يدرس  قسمًا،   31 بـ  اهلندية  اجلامعات 
إمجالي  ويبلغ  الدكتوراه!35،  مرحلة  يف   840 منهم  طالب، 
عدد الطالب يف مجيع الربامج )حتت اجلامعية وفوقها( 46 

ألف طالب36!.

أطروحة   1000 من  أكثر  اهلندية  اجلامعات  يف  صدر  وقد 
عن  أطروحة   200 من  أكثر  منها  العربية،  باللغة  دكتوراه 

األدب العربي اهلندي37.

ثانيًة  لغًة  بصفتها  هناك  قواعدها  تتوّسع  العربية  واللغة 
اختار  م   1961 عام  الرمسي  اإلحصاء  إنه يف  بل  للمسلمني، 
17 ألف مواطن اللغة العربية بصفتها لغتهم األم، وازداد هذا 

ثم تضاعف   ألفا،   22 اختارها  إذ  م   1991 إحصاء  العدد يف 

34 د.حممد وجيه أوزون أوغلو، رسائل املاجستري والدكتوراه يف اللغة 

الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  تركيا،  يف  وآداهبا  العربية 
خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1438 هـ، 13-12.

35 د. صهيب عامل، تاريخ اللغة العربية وواقعها يف اهلند، مركز امللك 

 ،1 ط  الرياض،  العربية،  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
1437 هـ، 224-221.

36 السابق، 235.

حول  اهلندية  اجلامعات  يف  اجلامعية  البحوث  الندوي،  مجشيد  د.   37

األدب العريب، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية، الرياض، ط 2، 1437 هـ، 7 .

بشكل يفوق معدالت النمو عام 2011 م، حيث بلغ 51 ألف 
مواطن يعدون العربية لغتهم األم38.

- باكستان: للغة العربية مكانة خاصة هناك، بل إنها كادت 
االستقالل،  إبان  هناك  لغًة رمسيًة  أو  الرمسية،  اللغة  تكون 
مادة  وهي  ونشرها،  تعليمها  يف  عناية خاصة  العربية  وجتد 
إجبارية على الطالب من الصف السادس إىل الثاني عشر، كما 
تنتشر آالف املدارس لتعليم العربية وكذلك املعاهد والكليات 

اليت متنح الشهادات املتنوعة من الدبلوم إىل الدكتوراه39.

جامعة،   115 فيها  يوجد  األمريكية:  املتحدة  الواليات   -
ومؤسسة تعليم عاٍل تعلّم اللغة العربية40، غري املدارس واجلهات 
األخرى، كما أن اللغة العربية هي أكثر اللغات منّوا هناك، 
إذ شهد اإلقبال على تعّلمها ارتفاعا عام 2009 م بلغت نسبته 

46% وقد وصلت إىل املرتبة الثامنة بني اللغات هناك41.

- ماليزيا: حتتل العربية مكانا مرموقا يف جامعاتها، إذ يوجد 
6 جامعات  منها  ماليزية،  22 جامعة  العربية يف  للغة  قسٌم 
من  أكثر  وحدها  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  ويف  حكومية42، 
من  وبلغ  العربية43،  باللغة  ودكتوراه  ماجستري  رسالة   339

38 ، د. صهيب عامل، تاريخ العربية وواقعها يف اهلند، 234.

باكستان  يف  العربية  اللغة  تطور  معني،  د.مظهر  تفصياًل:  انظر   39

وحارضها، جزء من كتاب )اللغة العربية يف باكستان( حترير: د.إنعام 
اللغة  الدويل خلدمة  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ، مركز  احلق غازي 

العربية، الرياض، ط 1، 1436 هـ، 46-21.
40 وقد استقصاها أ.وايف عبداهلل، وأعلن عنها يف حسابه يف تويرت @

dr_wafy بتاريخ 2016/4/9م.

أمريكا  يف  العربية  اللغة  تعليم  جتارب  اجلرب،  نارص  بن  بدر  د.   41

اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  الشاملية، 
العربية، الرياض، ط 1، 1436 هـ، 7.

42 أ.د.حنفي بن دولة احلاج، السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي لتعليم 

اللغة العربية يف اجلامعات املاليزية، من كتاب )اللغة العربية يف ماليزيا( 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز   ، إبراهيم  حاج  أ.د.جمدي  حترير: 

الدويل خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1438 هـ، 136-135.
43 أ.د. منجد مصطفى هبجت، الرسائل اجلامعية يف قسم اللغة العربية 

وآداهبا باجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا، مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1437 هـ، 405-

.439
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عنايتها بالعربية أن بعض العرب يتكّون يف الدكتوراه يف تلك 
اجلامعة.

وبناء على ما سبق إمنا هي مؤشرات، ُأثِبت من خالهلا أن 
اللغة العربية متتلك قدرة ذاتية على التوسع والبقاء واالنتشار، 
الدول بل جند للعربية مكانة  وليس الشأن حمصورا يف تلك 
األخرى،  الدول  من  كثري  ويف  اإلسالمية،  الدول  مجيع  يف 
ومن ذلك مثال أن فيتنام، وهي الدولة اليت نستبعد أن يوجد 
تعليم للعربية فيها على املستوى اجلامعي، قد أّسست قسماً 
لتعليم العربية يف جامعة هانوي منذ 20 عاما!، وكذلك جند 
جامعات دول اجلمهوريات السوفييتية مثل أذربيجان44 جتتهد 
اجتهادا بالغا يف إنشاء أقساٍم للعربية، حيث توجد اليوم أكثر 
من مخس كليات تدرس اللغة العربية ومتنح شهاداتها رغم 
الصعوبات الكبرية اليت تواجههم يف ذلك. وكذلك يف أوغندا - 
رغم ضيق ذات اليد - جند عدة كليات تدرس اللغة العربية، 
وجتاهد اقتصاديا، أما يف نيجرييا فثمة سبعون ألف مدرسة 
تكافح لتعليم العربية45 غري الكليات العلمية املتخصصة!.وهذه 
العامل،  بقاع  خمتلف  يف  مكاناً  للعربية  فإن  وإال  فقط  أمثلة 

والراغبون يف تعلمها يتزايدون، وخباصة لألسباب الدينية46.

وإذا كانت العربية – رغم التخلف العلمي والصناعي – قادرة 
املعّول  فإن  جديدة  ألسنة  أو  جديدة،  أراض  اكتساب  على 
على اجلهات العلمية العربية أن تدعم نشر العربية بكل ما 
تستطيعه من مناهج تعليمية، وحلول تقنية، وتدريب، ودعم 
ثقايف للناطقني بها من غري أهلها، وخباصة أن اجليل اجلديد 
من متعلمي العربية يف تلك البلدان قد يعانون صعوبات متنوعة، 
لتخصصهم،  بالتقدير  تتعلق  وصعوبات  وثقافية،  اقتصادية 

44 وهي الدولة اخلارجة من االحتاد السوفيتي ، وكانت لغتها تكتب 

باحلرف العريب حتى عام 1924 حيث ُغرّي قرصًا )مثلها يف ذلك مثل 
اللغة الرتكامنية والكازاخية والطاجيكية والقرغيزية والشيشانية( .

إكراهات  نيجرييا:  يف  العربية  اللغة  حممد،  عبدالباقي  اخلرض  د.   45

يف  العربية  )اللغة  كتاب:  من  جزء  النهوض،  وحماوالت  الواقع 
اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  نيجرييا(، 

العربية، الرياض، ط 1، 1436 هـ، 33.
46 شواهد هذا كثرية جدا، ومنها : لويس جان كالفي، حرب اللغات، 
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وشعور بعضهم بالدونية، بصفتهم ينطقون لسانا ثانيا ليس هو 
لسان احلضارة الغربية املنتجة، ويعانون يف سبيل االعرتاف 

بشهادتهم، وأهليتها للعمل املنتج47.

ملاذا جيب نشر العربية؟ 

نشر العربية ليس ترفاً بل هو واجب قومي وحضاري، وذلك 
جلملة أسباب منها:

1 - الدين: أن العربية لغة القرآن، ويف نشرها تقريب لألصول 

وسيط،  دون  يتلقونها  حبيث  املسلمني،  أفهام  إىل  الشرعية 
ويستشعرون عظمة هذا الدين بعظمة أسلوب القرآن، ويسعدون 
بقراءة القرآن مباشرة، وسنة نيب اهلدى صلى اهلل عليه وسلم.

يف  متجذرة  عريقة  حضارة  لغة  العربية  أن  احلضارة:   -  2

العلوم  يف  جتلّياتها  خري  جتّلت  احلضارة  وهذه  القرون، 
املكتوبة، واآلداب، والقيم املأثورة، وكلما حافظنا على العربية 
حافظنا على حضارتها، والعكس. ومما تفخر به العربية أن 
املقروء )العلمي واألدبي( ال يضاهيه تراث، كما أنها  تراثها 
حظيت بالتقعيد الدقيق هلا قبل حنو أربعة عشر قرنا، وهذا 

ما ال يكاد يوجد مثله وال قريب منه.

احلضاري  والتدافع  الصراعات  أن  والصراع:  التدافع   -  3

اليوم يعتمد يف جانب كبري منه على نشر اللغات، والتبشري 
والعربية  اللغات،  مئات  انقراض  يشهد  والعامل  بالثقافات. 
كسائر اللغات ال ميكن أن تثبت على حال، فهي إما أن تنداح 
وتتوسع، أو تتقلص وتنكمش، فإذا مل نرد هلا أن تنكمش شيئا 
فشيئا فإن علينا أن جنتهد يف نشرها، وتؤكد الدراسات على 
التواصلي احليوي على  لقيمة فضائهم  العرب  إدراك  »أهمية 
اخلريطة العاملية، وتعيني صيغة جديدة من التعاون والتكتل 
جملارة ما جيري من تغريات سياسية واقتصادية، وما يستجّد 
اجلديدة  النظم  أمام  والصمود  وأيديولوجيات،  أفكار  من 

لواقع  نيجرييا وهو مشابه  املختصني يف  انظر تفصيال حيكي واقع   47

كثري من البلدان: د. اخلرض عبدالباقي حممد، اللغة العربية يف نيجرييا، 
.39-33
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والتكتالت الكبرية«48، وال شك أن »الصراعات اللغوية وجه 
من وجوه الصراعات السياسية، واإلمربيالية اللغوية إمنا هي 
دائما عالمة من عالمات إمربيالية أخرى اقتصادية أو ثقافية 
أو غري ذلك، وخلف كل حرب لغوية حرب من نوع آخر«49، 
الدفاع  ألوان  من  لون  هو  وترسيخها  لعربية  نشر  فإن  وهلذا 

عنها، وتثبيت وجودها.

التواصل  ووسائل  واالنرتنت  العوملة  تؤثر  املستقبل:   -  4

على  اإلنسان  مستقبل  يف  العلمي  البحث  وكثافة  االجتماعي 
يتجه  حبيث  بعامة،  والثقافية  اللغوية  الناحية  من  األرض 
عدد  وزيادة  املهمة،  اللغات  عدد  تقليص  إىل  سريعاً  العامل 
متحدثيها لغًة أوىل أو ثانية، وخباصة اللغة اإلجنليزية. وعلى 
اللغات،  بني  متقدماً  لنفسها حمال  تضمن  أن  العربية  اللغة 
وعلى العرب اليوم أن يكرموها بنشرها، وتعزيز حملها إكراما 

هلويتهم وثقافتهم وتارخيهم.

الشعوب  تعريف  يقتضي  العاملي  السالم  إن  السالم:   -  5

ببعضها البعض، إلزالة اخلوف من اجملهول واملختلف، واهلل 
سبحانه خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ومن أسباب التعارف 

نشر اللغات وتقريب الثقافات.

وتتطور  وتتحد  األمم  تنهض  والوطين:  الذاتي  االعتزاز   - 6

بالقدرات،  والثقة  بالذات،  والفخر  العزة  شعور  مستصحبة 
وتلتئم دائما حتت مكّونات اهلوية ومنها اللغة، وبدون ذلك 
وهنت  ولرمبا  األخرى،  واحلضارات  لألمم  وتتذلل  تستكني 
الذات  تعزيز  من  الوطنية جزء  اللغة  تعزيز  وإن  تفككت.  أو 

الوطنية وتقويتها لتحقيق اإلجنازات.

املتفق  املسلمات  إال بوجود جمموعة من  أمًة  األمة  تكون  وال 
عليها، مثل الدين واللغة واألرض.

املنظامت  يف  العربية  اللغة  )وآخرون(  الغايل  عبداهلل  بن  نارص   48

الدولية، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 
الرياض، 1436 هـ، 15.

49 لويس جان كالفي، حرب اللغات ، 24.

وسائل نشر العربية يف العامل غري العربي:

خالل  من  الدول  تتوالها  كبرية،  مسؤولية  العربية  نشر  إن 
املؤسسات الثقافية والتعليمية، كما أنها من مسؤولية األفراد 

أيضا، ومن وسائل نشر العربية:

أوال: دعم التعليم، وخباصة يف اجملاالت اآلتية:

1 - تعليم الدين اإلسالمي والقرآن الكريم: حيث إن تعليم 

الدين بوابة لتعليم العربية، وكم من مسلٍم تدّرج شيئا فشيئا من 
خالل قراءة أحرف القرآن ثم فهم معانيه، حتى أتقن العربية.

2 - دعم املؤسسات أو إنشاؤها: سواء أكانت مؤسسات التعليم 

تقديم  ليس  هنا  اجلامعي.واملهم  التعليم  أم  األوىل  املراحل  يف 
الدعم الوقيت، بل الدعم املستدام، عن طريق تعليم املعلمني، 
على  القادرة  املستدامة  املؤسسات  وإنشاء  املدربني،  وتدريب 

التمويل ذاتيا. 

يف  الراغبة  اجلهات  تعاني  املقررات:  وتأليف  النشر   -  3

تقديم العربية لغري العرب من نقص فادح يف املقررات املناسبة 
العصرية، ونقص الوسائل التعليمية، فغالب املوجود قد يكون 
البيئات  مع  متوافق  أو غري  اجلاذبية،  من  أو خاليا  قدميا، 
غري  فردي  اجتهاد  هو  أو  املتنوعة،  الثقافات  يف  التعليمية 

احرتايف وغري مستفيد من النظريات التعّلمية.

وهناك حاجة ماسة إىل تقديم الدعم بتأليف املقررات، سواء 
أم  الطويلة  التخصصية،  أم  العامية،  التعليمية  للربامج  أكان 

القصرية.

للوسائل  سيكون  املعرفة  نشر  يف  املستقبل  إن  التقنية:   -  4

التقنية، سواء بالفصول االفرتاضية، أم الربامج، أم الدروس 
املسجلة ...، وهذا اجلانب الكبري جداً ميكن لألفراد فيه أن 

ينافسوا اجلهد احلكومي، بل ميكنهم أن يتفوقوا.

اجلامعات  تبادر  أن  يستحسن  واملنحات:  االستضافة   -  5

بها،  الناطقني  لغري  العربية  لتعليم  أقسام  إنشاء  إىل  العربية 
وتقديم املنح الدراسية للراغبني من أحناء العامل. كما يستحسن 

مستقبل الّلغة العربّية في ظل تدافع اللغات
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سن القوانني، واتفاقيات التبادل الطالبي، لتسهيل استضافة 
متعلمي العربية من غري العرب.

6 - التوأمة والتعلم املتبادل: تسّهل برامج التواصل االجتماعي 

إنشاء العالقات بني الشباب العرب وغريهم، وميكن اإلفادة 
اللغوية املتبادلة، وتكوين صداقات تعّلمية.

ثانيا: جتسري التواصل مع اجلهات العلمية يف البالد العربية 
والناطقة بغري العربية، والتكامل يف حتقيق األهداف.

العلمي،  البحث  وتسهيل  املعلومات،  قواعد  تكوين  ثالثا: 
وتيسري التبادل املعريف بني املؤسسات واألفراد.

الدعم  تقديم  املهم  من  إن  إذ  واملعنوي،  املادي  الدعم  رابعا: 
من  أن  كما  ومعنويا،  ماديا  العربية  اللغة  تعليم  ملؤسسات 
املهم تعزيز مكانة العربية يف نفوس الناطقني بغريها، وتعزيز 

مكانتهم يف جمتمعاتهم مبختلف الوسائل.

وسائل تعزيز مكانة العربية عند الناطقني بها:

أمام كل خمطط لغوي للغة العربية حتديان ، أو مسارا عمل 
خمتلفان، أحدهما خدمة العربية ونشرها يف اخلارج، والثاني 
نفوس  ويف  العربية،  الدول  داخل  وواقعها يف  مكانتها  تعزيز 
هو  الثاني  التحدي  وهذا  األم،  اللغة  بصفتها  بها  الناطقني 
األصعب واألوجب، ألن تزعزع اللسان العربي عند الناطقني 
به، أو فقدانه لقيمته ومكانته يف نفوسهم سيكون هو اخلطوة 
وسيطرة  باالنقراض،  تهديده  أو  انقراضه  من خطوات  األوىل 
اللغات األخرى عليه، وأعتقد أن من أولويات العمل يف تعزيز 
مكانة العربية والذياد عنها يف ظل الرتاجع احلضاري يف هذا 

الواقع املعاصر ما يأتي:

1 - تبين أصحاب القرار لـ)وضع اخلطط والسياسات اللغوية( 

أن  وخباصة  والعلم.  للعمل  لساناً  العربية  برتسيخ  الكفيلة 
شأن  بيدهم  من  عند  غائباً  يبدو  اللغوي(  )التخطيط  مفهوم 
وإقرار  النوايا،  صدق  رغم  العربية،  الشعوب  مستقبل  رسم 

التوصيات اإلجيابية.

2 - دراسة )واقع اللغة العربية( يف مجيع املؤسسات احلكومية 

واألهلية والتجارية. ثم وضع القوانني امللزمة باستعمال العربية 
يف مجيع التعامالت الرمسية والتجارية، ورفع مكانتها مقابل 
العربية؛  الدول  داخل  األجنبية  للغات  تتعاظم  اليت  املكانة 
»لغة  العربية  البلدان  األجنبية يف بعض  اللغات  إذ أصبحت 
يف  االجتماعي،  للنجاح  راحبة  وورقة  الثقافة،  يف  مرجعية 
مقابل اللغة الوطنية«50  وكثري من الدول العربية تسري إىل هذا 

املصري اللغوي51.

3 - دراسة )مكانة اللغة العربية( يف نفوس الناطقني بالعربية، 

وترسيخ  اهلوية،  من  جزءا  وتثبيتها  تعزيزها،  سبل  وحبث 
االعتزاز واالفتخار بها.

وعدم  منها،  واإلفادة  الثانية  اللغات  تعلم  على  احلث   -  4

ال  حبيث  العام،  الوعي  يف  العربية  مع  تنافس  يف  وضعها 
يقتضي تعزيز اللغة الثانية إضعاف مكانة األوىل.

مع مالحظة أن اخلطر األكرب على اللغة األوىل ليس يف تعلّم 
اللغة الثانية، بل هو يف الضعف احلضاري الذي سيؤدي إليه 
واإلضافة  وتداوله  اجلديد  تناول  على  القدرة  وعدم  االنعزال 
الثانية سيقّوي األوىل، إذا  اللغة  إليه، وبهذا يظهر أن تعلّم 

كان ذلك وفق رؤية خمطط هلا.

5 - ضرورة احملافظة على استعمال الكلمات العربية يف مجيع 

استخدامها  وتعزيز  بدالالتها،  العربية  تفي  اليت  السياقات 
اجتماعيا، وضرورة إثراء املعجم العربي، باالشتقاق والنحت 
وابتكار املصطلحات وتعريبها، ويكون ذلك بسرعة متجاوبة 
مع سرعة االقتصاد العاملي والصناعة وتبادل املنتجات املادية 
كل  مع  سريعا  يتجاوب  اللغوي  اجملتمع  إن  إذ  والثقافية؛ 
وكلياتها  اللغة  جمامع  بها  تعمل  اليت  والصيغة  حديث، 
لبطئها  وذلك  والعربية؛  اجملتمع  بني  عائقا  تعد  )حاليا( 
وعجزها عن مسايرة سرعة التحوالت، ومن الضروري مبكان 
املتكلمني  عند  مقبولة  املأخذ  قريبة  العربية  األلفاظ  تكون  أن 

50 لويس جان كالفي، حرب اللغات ، 39.

51 انظر مثال: د.حممود بن عبداهلل املحمود، تصورات طالب اجلامعة 

السعوديني حيال اللغة العربية، ، 319-269.
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مقتبسة من ألسنتهم، ال منتزعة من سياقات تارخيية يصري 
استخدامها حمل تندر.

ليس  األخرى  اللغات  أللفاظ  وامتصاصها  اللغة  تشّرب  وإن 
ولكنه  والنحوية،  الصوتية  وأنظمتها  تراكيبها  تبدل  خبطورة 
نفوس  يف  ومكانتها  اللغة  مستقبل  على  خطري  ذلك-  -على 
املتحدثني بها، وخباصة إذا وقع االستبدال على ألفاظ قاّرة 
مستخدمة فصيحة ال تشكو علًة يف دالالتها، فُتنسى وتستبدل 
ببدء  يوحي  وذلك  دون حاجة،  أخرى  لغات  من  ألفاظ  بها 

االندثار، وقد رأينا من هذه األلفاظ الكثري يف العربية.

6 - التوسع يف اخلطط التنموية العلمية والصناعية واحلضارية 

املختلفة، ودعم املختصني يف مجيع العلوم اإلنسانية واملنتجة.

7 - دعم البحث واالبتكار، وخباصة يف اجملاالت اليت منلك 

فيها مزايا نسبية، وقدرة على القيادة )مثل جماالت الطاقة 
الشمسية، واملنتجات النفطية ...(.

8 - دعم البحث العلمي بالعربية، ودعم الرتمجة، وخباصة 

حاجة  هي  بل  ترفا،  ليست  العلمية  التطورات  مواكبة  أن 
وجودية للمجتمع الذي ال ميكن أن يبقى متماسكا وحمتفظا 

خبصائصه دونها.

ترمجة  االلكرتوني، وخباصة يف  العربي  دعم احملتوى   -  9

العاملية  الشركات  وحتفيز  املرجعية،  والبحوث  املوسوعات 
واجلهات التقنية اخلدمية على تقديم منتجاتها بالعربية.

10 - حتسني املنتجات التعليمية، سواء اليت تعلّم العربية، 

أم اليت تعلّم بالعربية.

واملؤمترات  الدولية  احملافل  يف  الرمسية  الوفود  إلزام   -  11

وغريها بالنطق باللسان العربي، بصفته جزءا من اهلوية.

يف  والدكتوراه  املاجستري  مراحل  يف  الدراسات  توجيه   -  12

ومكانة  اللغوي،  الواقع  دراسة  إىل  وأقسامها  العربية  كليات 
أساليبها  يف  اللغة  دراسة  على  تقتصر  ال  حبيث  العربية، 
القدمية، أو يف قواعدها التنظريية، وترتك لغة اجملتمع تتطور 

مبعزل ال يدرس وال يضبط. 

وأخريا فإن قوة العربية احلقيقية اليت حفظتها ونشرتها هي 
يف القوة الدينية، وكذلك يف الرتاث الثقايف الضخم، وحيسن 
اإلفادة من هذين العاملني، دون االكتفاء بهما والركون إليهما.

املراجع:
د.إبراهيم شعبان، مستقبل تعليم اللغة العربية يف تركيا من خالل 
ماضيها وحاضرها، جزء من كتاب )اللغة العربية يف تركيا( حترير: 
د. حممود قدوم، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة 

اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1438 هـ .

أمحد فؤاد أفندي، آفاق تارخيية للغة العربية يف إندونيسيا، من 
كتاب )اللغة العربية يف إندونيسيا، جمموعة باحثني، مركز امللك 
الرياض، ط  العربية،  اللغة  الدولي خلدمة  بن عبدالعزيز  عبداهلل 

1، 1437هـ.

العربية  اللغتني  بني  التداخل  فروتوس،  فرياندو  د.إغناثيو 
واإلسبانية، من كتاب )اللغة العربية يف إسبانيا(، جمموعة باحثني 
، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 

الرياض، ط 1، 1436هـ.

أمريكا  يف  العربية  اللغة  تعليم  اجلرب، جتارب  ناصر  بن  بدر  د. 
اللغة  الدولي خلدمة  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  مركز  الشمالية، 

العربية، الرياض، ط 1، 1436هـ.

د. بشري العبيدي، مناهج تعليم اللغة العربية يف أوروبا: املشكالت 
واحللول، من كتاب )جتارب تعليم اللغة العربية يف أوروبا: عرض 
وتقويم(، حترير: د.بدر بن ناصر اجلرب، مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1436هـ.

عدنان  ترمجة:  غوغل،  ملف  نوفاك،  وأولريش  فليكه  تورسنت 
للثقافة  الوطين  450، اجمللس  املعرفة  عباس علي، سلسلة عامل 

والفنون واآلداب، الكويت، شوال 1438، 227.

د.مجشيد الندوي، البحوث اجلامعية يف اجلامعات اهلندية حول 
الدولي خلدمة  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل  مركز  العربي،  األدب 

اللغة العربية، الرياض، ط 2، 1437هـ.
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ترمجة:  دينية،  إثنية  قومية  واهلوية:  اللغة  جوزيف،  جون 
الوطين  342، اجمللس  املعرفة  عامل  سلسلة  خراقي،  د.عبدالنور 

للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس 2007م.

اللغوي  والتخطيط  اللغوية  السياسة  احلاج،  دولة  بن  أ.د.حنفي 
)اللغة  كتاب  من  املاليزية،  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
العربية يف ماليزيا( حترير: أ.د.جمدي حاج إبراهيم ، مركز امللك 
الرياض، ط  العربية،  اللغة  الدولي خلدمة  بن عبدالعزيز  عبداهلل 

1، 1438هـ.

د.خالد بن عبدالعزيز الدخيل وآخرون، القيمة املعنوية للغة العربية 
لدى الشباب يف دول جملس التعاون اخلليجي، مركز امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436هـ.

د. اخلضر عبدالباقي حممد، اللغة العربية يف نيجرييا: إكراهات 
يف  العربية  )اللغة  كتاب:  من  جزء  النهوض،  وحماوالت  الواقع 
نيجرييا(، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة 

العربية، الرياض، ط 1، 1436هـ.

أبو خلدون ساطع احلصري، يف اللغة واألدب وعالقتهما بالقومية، 
مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، 1985م.

العربية يف الصني ، مركز  اللغة  أ.د.خليل لوه لني، دليل علماء 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 

ط 2، 1436هـ.

ديفيد جستس، حماسن العربية يف املرآة الغربية أو داللة الشكل 
يف العربية يف ضوء اللغات األوروبية، ترمجة: د.محزة بن قبالن 
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  املزيين، 

الرياض، 1425هـ.

د.مسري عبداحلميد إبراهيم، معجم األلفاظ العربية يف اللغة األردية، 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط 1، 1417هـ.

د. سهيل صابان، معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط 1، 1426هـ.

العامة  اهليئة  املعرفة،  وظواهر  العربية  يونس،  الدين  د.صالح 
السورية للكتاب، دمشق، 2016م، 165.

د. صهيب عامل، تاريخ اللغة العربية وواقعها يف اهلند، مركز امللك 
الرياض، ط  العربية،  اللغة  الدولي خلدمة  بن عبدالعزيز  عبداهلل 

1، 1437هـ.

باللغات  وتعريف  العربية،  األجبدية  عاملية  القوسي،  عبدالرزاق 
اليت كتبت بها، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة 

اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1436هـ.

أ.د.عبدالعزيز بن إبراهيم العصيلي، من خصائص اللغة العربية، 
اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية، دار كنوز إشبيليا، الرياض 

ط 1، 1429هـ.

د.عبدالغين يعقوب و د.ندوة بنت داود، اللغة العربية وعاء للثقافة 
املاليوية، من كتاب )اللغة العربية يف ماليزيا( حترير: أ.د.جمدي 
حاج إبراهيم، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة 

العربية، الرياض، ط 1، 1438هـ.

أ.د.عبدالكريم خليفة، اللغة العربية على مدارج القرن العشرين، 
دار الغرب اإلسالمي،ط 1، 2003م.

اللغات  بني  العربية  اللغة  منزلة  عمر،  الطيب  عبداجمليد  أ.د. 
الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  تقابلية،  دراسة  املعاصرة: 
اإلسالمي-الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 

ط 2، 1437هـ.

د.عقيل بن حامد الشمري ود.منصور بن مبارك ميغري، بني العلم 
والتصورات الشعبية: )موت اللغات( منوذجا، من كتاب )انقراض 
اللغات وازدهارها( حترير: د.حممود بن عبداهلل احملمود، مركز 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 

1436هـ.

د.عقيل بن حامد الشمري، العربية يف الوقت احلاضر: احلصيلة 
حماولة  وازدهارها:  اللغات  )انقراض  كتاب  من  جزء  واآلفاق، 
للفهم(، حترير: د.حممود بن عبداهلل احملمود، مركز امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1437هـ.

ترمجة  اللغوية،  والسياسات  اللغات  حرب  كالفي،  جان  لويس 
د.حسن محزة، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط 1، 2008م.
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حممد سبيال وعبدالسالم بن عبد العالي، اللغة، دار توبقال للنشر، 
الدار البيضاء، ط 5، 2010م.

التوثيق  احملمود،  عبداهلل  بن  د.حممود   – جالل  مازن  د.حممد 
اللغوي واإلحياء اللغوي، من كتاب )انقراض اللغات وازدهارها( 
بن  عبداهلل  امللك  مركز  احملمود،  عبداهلل  بن  د.حممود  حترير: 

عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436هـ.

د.حممد وجيه أوزون أوغلو، رسائل املاجستري والدكتوراه يف اللغة 
العربية وآدابها يف تركيا، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 

خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1438هـ.

أ.د.حممود إمساعيل صاحل، اللغة العربية ومنزلتها بني اللغات، 
جزء من كتاب )قيمة اللغة العربية(، حترير: د.سعود بن سليمان 
اللغة  الدولي خلدمة  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل  مركز  اليوسف، 

العربية، الرياض، 1438هـ.

النفسية  وعالقتها  العربية  اجملتمعات  الذوادي،  حممود  أ.د. 
واالجتماعية بلغتها يف امليزان: املغرب العربي مثاال بعيون مفاهيمنا 
املستحدثة، ركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة 

العربية، الرياض، 1436هـ.

د.حممود بن عبداهلل احملمود، تصورات طالب اجلامعة السعوديني 
حيال اللغة العربية، جزء من كتاب )التصورات الشعبية عن اللغة 
و  الشمري  د.عقيل  حترير:  وحاالت(  وقضايا  مفاهيم  العربية: 
د.منصور ميغري، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة 

اللغة العربية، الرياض، 1438هـ.

د.جمدي عبدالرزاق سليمان، قضايا تأصيلية حول انقراض اللغات 
وازدهارها، جزء من كتاب )انقراض اللغات وازدهارها( حترير: 
د.حممود بن عبداهلل احملمود، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1436هـ.

إندونيسيا،  يف  العربية  اللغة  مؤسسات  دليل  باحثني،  جمموعة 
العربية،  اللغة  خلدمة  الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز 

الرياض، ط 1، 1436هـ.

يف  العربية  األلفاظ  معجم  حجازي،  السيد  حجازي  أ.د.مصطفى 
لغة اهلوسا، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

ط 1، 1426هـ.

باكستان وحاضرها، جزء  العربية يف  اللغة  د.مظهر معني، تطور 
من كتاب )اللغة العربية يف باكستان( حترير: د.إنعام احلق غازي 
، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 

الرياض، ط 1، 1436هـ.

أ.د. منجد مصطفى بهجت، الرسائل اجلامعية يف قسم اللغة العربية 
وآدابها باجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا، مركز امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط 1، 1437هـ.

املنظمات  يف  العربية  اللغة  )وآخرون(  الغالي  عبداهلل  بن  ناصر 
اللغة  خلدمة  الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  الدولية، 

العربية، الرياض، 1436هـ، 15.

د. يوسف خليفة: رحلة احلرف العربي، مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، الرياض، 1438هـ.
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امللخص:

إنَّ معظم وضعيات اللغة العربية السائدة حالًيا تؤكد مقولة: 
تنظيٌم  املعنى  بهذا  فاللغُة  اللغِة(،  من  مصنوٌع  العامل  )إنَّ 
اجتماعيٌّ عام، يرتبط أساًسا حبركة اإلنسان الذي يشكل نواة 
اجملتمع، وألفاظ تلك اللغة تعيش مع الناس حاملًة لرزٍم من 
العالقات االجتماعية املنمطة، وحممولٌة مبمارسة األفراد هلا، 
متحولة  سريورة  من  متثله  فيما  لذاكرٍة.  امتالكها  عن  فضاًل 
من معنى اجتماعّي إىل آخر، وما يعرتضها يف هذه السريورة 
من عوامل اجتماعية منوعة تعمل بالضرورة على تلونها تبًعا 
لطبيعة اجملتمع املمارس هلا. الذي يصبغها بصبغته السائدة. 
وعلى وفق ذلك ظهر اجتاهان متضادان يف حياة اللغة العربية 
حنو  واجتاٌه  اللغوّي(،  )التَّفرد  حنو  اجتاٌه  هما:  املعاصرة، 

)التَّعدد اللغوّي(. 
التنوعات  شبكة  إىل  بالدراسة  هنا  نتوّجه  أن  لنا  ُيسّوغ  وما 
اللغوية يف البالد العربية؛ ما حُتدثه تلك التنوعات من آثار 
يف تعلم اللغة العربية، ميكن استثماره يف عوملة اللغة العربية، 
ذلك أنَّ هذه الشبكة تزداد انتعاًشا يف مواكبة التطور احلضارّي 
اللغوّي( إىل وضعية:  كلما انتقل املتعلم من وضعية: )التفرد 

)التعدد اللغوّي(.

توطئة:

بتّنوع  تتمّيز  ممتدة،  جغرافّية  رقعة  العربّي  اجملتمع  يشغل 
األعراق واألجناس والّديانات، وينعكس ذلك الّتنوع يف البناِء 

فالتنوُع  أبنائها.  بني  الّرئيسة  الّتواصل  أداة  كونه  الّلغوّي؛ 
اللغوي مبحٌث مهٌم من مباحث الدرس السوسيولسانّي، ُيعنى 
أو  أكثر،  أو  لغتني  بني  والتداخل  االشرتاك  مناطق  بدراسة 
االجتماعية؛  البنية  أثر  بفعل  وهلجاتها  الرمسية  اللغة  بني 
لذا اقتضت الدراسة تقسيم البحث على مبحثني، نتناول يف 
األول التنوعات اللغوية وأقسامها، وحركية املصطلح واملفهوم 
يف البالد العربية، ومن ثم نركز حبثنا يف الثاني على طرائق 

استثمار تلك التنوعات اللغة يف تعليم اللغة العربية.

املبحث األول/ التنوع اللغوي وحركية املصطلح واملفهوم يف 
البالد العربية

اللغوية على عدة مستويات، ميكن إمجاهلا  التنوعات  تقسم 
بثالثة مستويات رئيسة، هي:

)unilingue( :املستوى األول/ التفرد اللغوّي

يعين ذلك الوضع اللسانّي املتميز باستعمال أهل البلد الواحد 
عن  تأميًنا  ويسر؛  بطالقة  للتعبري  الواحدة  اللغة  البلدان  أو 
جتاربهم العلمية والعملية والوجدانية يف اجملاالت املختلفة1. 
)األصلية(،  القومية  اللغة  دراسة  يف  اللغويون  تشدد  وقدمًيا 
وقاوموا بشدَّة تعلم اللغات األجنبية؛ تعصًبا للنزعة القومية؛ 

النسيج  عىل  وانعكاساته  اللغوّي  التعدد  األوراغّي،  حممد  ينظر:   1

رقم/36،  بالرباط،  اآلداب  كلية  منشورات  )سلسلة  االجتامعّي 
مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، ط 1،2002(، 9.

استثمارها  وطرائق  اللغوية  التنوعات 
في تعليم اللغة العربية

د. نعمة دهش فرحان الطائّي
كلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية، 

جامعة بغداد، العراق

د. نعمة دهش فرحان الطائّي
كلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية، 

جامعة بغداد، العراق
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واالجتماعّي،  االقتصادّي  والتنافس  الثقافية،  للذات  وتأكيًدا 
اكتساب  بالضرورة  يتبعه  األجنبية  اللغة  تعلم  عن  فضاًل 
ثقافة أجنبية، وهذِه الثقافة الوافدة تشكل يف نظرهم تهديًدا 

ملعتقداتهم2.
املوسومة  دراسته  يف   3)lambert  - )المربت  أوضح  وقد 
يف  ذلك  أثر  األجنبية(  اللغات  تعلم  يف  وأثرها  بـ)الدافعية 
تهديد ثقافة األفراد الراغبني يف التزود بلغة أجنبية غري لغتهم 
األصلية، فهو يرى أنَّ جناَح فرٍد ما يف حتصيل لغٍة أجنبيٍة 
السلوك،  من  خمتلفة  مظاهر  اكتساب  إىل  بالتدريج  يؤدي 
ُتشكُِّل مبجموعها منه عضًوا يف مجاعة جديدة. ومن جانب 
اللذين  األفراد  أنَّ  اللغوي  التفرد  ظاهرة  يف  فاملشكل  أخر؛ 
فونولوجية خمتلفة،  نظًما  يتعلمون  ال  الظاهرة  ينتمون هلذه 
اللغويني  والتطور  النمو  على  القدرة  هلم  يكون  ال  ثم  من 
باستمرار، وهذا األمر يعدم وجود أمناط لغوية جديدة جُتاه 
الذي  هو  األمر  وهذا  السمعية،  واخلصائص  املالمح  بعض 
تتجمع  ألْن  الكالمية  األصوات  يف  ملحوٌظ  ميٌل  عنه  يكشف 
يف مقوالت حمدودة، تكون مبنزلة أجزاء الزمة وضرورية يف 

عملية االتصال السمعّي.
اليت  البلدان  يف  اللغة  يصيب  الذي  اجلمود  من  الرغم  وعلى 
يتميز التفرد اللغوّي فيها، فإنَّنا جند بعض الظواهر الفرعية 
متيز األفراد واجلماعات بعضهم من بعض، ومن تلك الظواهر 
)ظاهرة التغاير اللغوّي( اليت شغلت تفكري العلماء والباحثني 
حديًثا، واليت تعين أنَّ هناك ألفاًظا ختتصُّ يف كلِّ فئة من 
فئات اجملتمع، فللكبار ألفاظهم وللصغار ألفاظهم، وللرجال 
ألفاظهم وللنساء ألفاظهن، وللسياسيني ألفاظهم ولرجال الدين 

ألفاظهم...وهلم جًرا4.   
واجلدير بالذكر أّن التفرد اللغوّي ميثل الوضع اللسانّي املتميز 

2 ينظر: د. عبد املجيد منصور، علم اللغة النفيّس )مطابع جامعة امللك 

سعود، الرياض، ط 1، 1982 م(، 211.
هبذِه  قام  بكندا،  ماكجيل  جامعة  من  اجتامعّي  نفيّس  لغوّي  عامل   3

الدراسة يف هناية اخلمسينيات ومطلع الستينيات.
4 ينظر: د. نعمة الطائي، االزدواجية اللغوية وانعكاساهتا عىل النسيج 

اإلنسانية،  للعلوم  االجتامعي )بحث منشور يف جملة جامعة كركوك 
املجلد/7، العدد/3 ، لسنة/2112 م(، 204.

واحدة  لغة  املختلفة  البلدان  أو  الواحد  البلد  أهل  باستعمال 
والعملية  العلمية  عن جتاربهم  تأميًنا  ويسر؛  بطالقة  للتعبري 
الوضعية  ُتعدُّ  وهلذا  املختلفة5،  اجملاالت  يف  والوجدانية 
من  أكثر  تستجيب  أنَّها  حبكم  طبيعية؛  األكثر  اللسانية 
غريها لفطرة األفراد، إذ ُجِبلوا على التواصل؛ الضطرارهم إىل 
التجاور والتشارك، وعلى االقتصاد يف اجلهد، فاستغنوا باللغة 
اكتساب  يف  ألنَّ  غريها؛  اكتساب  عن  واستنكفوا  الواحدة، 
لغتني من أجل استعماهلما لوظيفة واحدة بذاًل للجهد، ونقًصا 

للجبلة6. 

:)multilinguisme( املستوى الثاني/ التعدد اللغوّي

ويصدق على الوضعية اللسانية املتميزة بتعايش لغات وطنية 
كانت  إذا  التساوي  سبيل  على  إما  واحد،  بلٍد  يف  متباينة 
مجيُعها لغات عاملًة؛ كاللغة العربية واللغة الكردية يف العراق، 
اجلمهورية  يف  واإليطالية  والفرنسية  األملانية  وكاللغات: 
الفدرالية السويسرية، وإما على سبيل التفاضل إذا تواجدت 
اهلوسا  مثل:  عامية  لغات  جبانب  كالعربية  عاملة  لغات 
والغورمانشه والسوناي زارما والتماشيق والفولفولدة والتوبو يف 

مجهورية النيجر7.

ُتعدُّ هذه الوضعية أخطر الوضعيات وأعقدها على اإلطالق، إذ 
غالًبا ما ُتركُب اللغة لتحقيق أغراض سياسية، وُتتَّخذ ذريعة 
إلذكاء نزعات قبلية، وتثبيت هويات إقليمية؛ كالكردية يف 
أخذ  إذا  حتى  واملغرب،  اجلزائر  يف  واألمازيغيات  العراق، 
اليت  السلطة  لغة  بوساطة  جربه  ُأعيد  التصدع  يف  اجملتمع 
ودينية  ثقافية وسياسية  بعوامل  واالنتشار  الذيوع  ُيكتب هلا 
اللغات  تكوُّن  تاريخ  ذلك  عن  يكشف  كما  واقتصادية، 
على  وتوسعت  إقليمية  لغة  زكت  أْن  ثبت  وما  وانتشارها، 

أساس التعصب القبلّي أو العرقّي8.

5 ينظر: د. حممد األوراغّي، 9. 

دار  )األردن،  سوسيولسانية  مقاربات  الطائي،  نعمة  د.  ينظر:   6

املنهجية، ط 1، 2016 م( 185.
7 ينظر: د. حممد األوراغّي، 110.

8 املصدر نفسه، 12.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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التنوعات اللغوية وطرائق استثمارها في تعليم اللغة العربية

وللتعدد اللغوّي عدة وضعيات، نذكرها حبسب الرتتيب:

 )DIGLOSSIE( أواًل/ وضعية التفرع اللغوّي
وتدلُّ على وضعية لسانية خاصة، تتميز بأْن يكون يف البلد 
الواحد لغة ما إىل جانب اللهجة أو اللهجات املنحدرة منها، 
املتفرعة  واللهجة  اللغة  املتكلمني  أذهان  يف  تتسارع  حبيث 
عنها؛ للفوز باستعمال أهل ذلك البلد لتبليغ أغراضهم والتعبري 
االستعمال  مستويات  أحد  اللهجة  وتعين  جتاربهم9.  عن 
على  التواصل  يف  ُيوظَّف  ألْن  قاباًل  نسًقا  بوصفها  اللغوّي، 
طرائق وكيفيات خمتلفة، تتدرج على وفق مراتب هلا بدايات 
اللغوّي،  اإلجناز  يف  التفاضل  يقع  أساسها  على  ونهايات، 
كاملوجود بني الكالم العادي واإلعجاز القرآنّي10. فإذا كانت 
اللغتان هلجتني للغة واحدة، كان تكون هلجة عالية فصيحة 
وهلجة عامية حملية؛ فتدعى هذه الثنائية )ثنائية رأسية - 
vertical bilingualism(، وجاء مفهوم )الرأسية( من وجود 

هلجة عالية هي اللهجة الفصيحة، وأخرى أقل شأًنا أو علًوا 
هي اللهجة العامية أو احمللية، مثال ذلك حال العرب مع 
اللهجة الفصيحة واللهجات العامية أو احمللية وتدعى هذه 

احلالة أيضًا االزدواج اللهجّي.

للتفريق  معيارين  واللهجة؛ وضع هدسن  اللغة  وللتفريق بني 
بينهما يف اجملتمع الربيطانّي: احدهما: معيار احلجم، فاللغة 
أكرب حجًما من اللهجة. واآلخر/ معيار املكانة: وهو أنَّ اللغة 
هلا مكانة تفتقدها اللهجة، فمثاًل يف بريطانيا تعدُّ اللغات غري 

املكتوبة )اليت يعتقدون أنَّها ال ُيكتب بها( جمرد هلجات11.

:)Bilingualism( ثانًيا/ وضعية الثنائية اللغوّية

مشارب  لتعدد  تبًعا  اللغوّية(  )الثنائية  تعريفات  تعددت 

9 ينظر: بيار شار، سوسيولوجيا اللغة ) تعريب: د. عبد الوهاب تزو، 

بريوت - لبنان، منشورات عويدات، 1995 م(، 10.
10 ينظر: القايض عبد اجلبار املعتزيّل، املغني يف أبواب التوحيد والعدل 

)حقق بإرشاف طه حسني وإبراهيم مدكور، وزارة الثقافة واإلرشاد 
القومي، مرص، )1960 م - 1965 م(، مقدمة ج 16.

عياد،  حممود  د.  )ترمجة:  االجتامعّي  اللغة  علم  هدسن،  د.  ينظر:   11

1990 م(،   ،2 الكتب، ط  القاهرة، عامل  تقديم: عبد األمري األعسم، 
.62

الباحثني واجتاهاتهم الفلسفية والفكرية، فقد عّرفها اللسانّي 
الفرد  إجادة  بأنَّها:   )Bloomfield  - )بلومفيلد  األمريكّي 
بأنَّها:   )Macnamara  - )مكنمارا  وعّرفها  للغتني.12  التامة 
امتالك الفرد للحد األدنى من مهارة لغوية واحدة يف لغة ثانية 
غري لغته األم13. أما )ألربت – Albert، وأوبلر – Obler( فذهبا 
أكثر14. يف حني عرفها  أو  للغتني  املثالّي  االستعمال  أنَّها  إىل 
)فيشمان – Fishman( بأنها: قدرة الفرد على استعمال عدد 

من اللغات.15

أما مصطلح الثنائية اللغوّية يف اللسانيات العربية؛ فقد أخذ 
أمناًطا أخرى من التعريف؛ فقد ذهب )الفاسّي الفهرّي( إىل 
أن الثنائية تقوم بني اللغة العربية الفصيحة واللغة األجنبية16. 
ووصفها )علي القامسي( بأنها القدرة على االنتقال بني لغتني 
حني  يف  الشعورية17.  بصورة  أو  شعورية  بصورة  خمتلفتني 
عّرفها)حممد اخلولّي( بأنَّها استعمال الفرد أو اجلماعة للغتني 
بأّية درجٍة من اإلتقان، وألّيِة مهارٍة من مهارات اللغة، وأليِّ 

هدٍف من األهداف.18

ثالًثا/ وضعية االزدواجية اللغوية:

وتدل على وضعية لسانية تتميز بأن يتواجد يف البلد الواحد 
مشال  يف  واالسبانية  كالعربية  خمتلفني؛  منطيني  من  لغتان 
املغرب وجنوبه، والعربية والفرنسية يف الوسط، وهما مع ذلك 
التجربة  عن  للتعبري  نفسها؛  بالطالقة  يستعمالن  االختالف 

12 Bloomfild, Language. New York: Holt (Rinehart and 
Winston, 1933), 132.
13 Macnamara, J. Linguistic indepence of bilinguals (Journal 
of Verbal Learnig and verbal Behavior, 1976), 6 - 719 -736.
14 Albert, M. and Obler, L. TheBilingual Brain (New York: 
Academic Press, 1978), 37.
15 Fishman, J. A, Who speak what language to whom and 

when ? (Linguistic. N 2, 1967), 23-32. 
دار  )بريوت،  العربية  البالد  يف  اللغوية  السياسة  الفهري،  الفايس   16

الكتاب اجلديدة املتحدة، ط 1، 2013 م(، 4.
17 عيل القاسمي، لغة الطفل العريب )بريوت، مكتبة لبنان، نارشون، 

. 84 ،)2009

18 حممد اخلويل، احلياة بني لغتني )الرياض، مطالع الفرزدق، 1989(، 

  .25
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الشخصية للناطقني بتلكم اللغتني19. يف حني توسع فرجسون 
هناك  لغوية  جمموعات  عدة  »يف  قال:  حني  مفهومها  يف 
نوعيتان أو أكثر للغة نفسها، يستعملها املتكلمون حتت شروط 
خمتلفة كما هو احلال يف إيطاليا وإيران، حيث يوجد عدد 
من املتكلمني الذين يستعملون هلجتهم احمللية يف البيت ومع 
مع  التواصل  يف  املعيارية  اللغة  يستعملون  لكنهم  األصدقاء، 

املتكلمني من هلجات أخرى، أو يف املناسبات العامة20«. 

مصطلح  استعمل  من  أول   )1931-1930( مارسيه  وليام  وُيعدُّ 
كان  كما  الفرنسية،  اللغوية  األدبيات  اللغوية يف  االزدواجية 
أول لغوّي تطرق يف ثالث مقاالت إىل ازدواجية اللغة العربية 
)االزدواج اللهجّي( بني الفصحى والدارجة يف مشال إفريقيا، 
للجزائر21.  الفرنسّي  لالحتالل  املئوية  الذكرى  مبناسبة  ذلك 
هلجية  االزدواجية،  من  درجة  دائًما  هناك  أن  يعين  وهذا 
ُتعدُّ جمتمعات  اليت  اجملتمعات  يف  حتى  لغوية،  أم  كانت 
أحادية اللغة؛ ألنَّه ليس هناك تطابق بني االستعمال اليومّي 

والشكل الرمسّي.22 

 Linguistic( اللغوّي  التداخل  الثالث/  املستوى 
 :)Interference

عرَّفه أوريل وينريش Uriel Weinreich بــ » أنَّه احنراف عن 
قواعد إحدى اللغتني اللتني يتحدث بهما ثنائيو اللغة نتيجة 
لالتصال احلاصل بني اللغتني «23، مع قدرة األفراد املتحدثني 
على الفصل بني اللغات املتعايشة واملتجاورة، إاّل أنَّ )بوبالك( 
هذا  تتجاهل  اليت  اجلماعة  لدى  املفارقة  القدرة  حلظ  قد 
القانطني يف  االنفصال، حيث يتخاطب سكان )بورتو ريكو( 
نيويورك مثاًل؛ بلغة متزج بني االسبانية واالجنليزية بطريقة 

1982 م، اخلاص  العدد/18، لسنة/   la linguistique ينظر: جملة   19

 bilinguisme et diglossie بثنائية
20 د. هدسن، ص/97.

21 هدسن، 97.

املغرب  يف  اللغوّية  االزدواجية   ، العشريّي  نافع  حممد  د.  ينظر:   22

يوم  بنمسيك،  اإلنسانّية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  ألقيت  )حمارضات 
اخلميس/ 12 يونيو/2088 م، منشورة عىل شبكة االنرتنيت(، 3. 

23 Uriel Weinreich, landuaegs in coctact (Hollande:1967, 
finding and problems. La Haye), 1.

بينهما حتى داخل  فيما  اللغتان  إذ تتشابك هاتان  منتظمة، 
اجلمل املنطوقة، حبيث أنَّ االنتقال من لغٍة إىل أخرى يتم من 

دون استعمال عالمات النرب أو غريها24.

نشؤ  األحيان  من  كثرٍي  يف  اللغوّي  التداخل  عن  ينتج  وقد 
إليها حجاج  اليت أشار  )الكريول(،  لغة  لغة هجينة كما يف 
ناجتة  لغة حمدثة  الكالم(، وهي  كتابه)إنسان  Hagege يف 

عن احتكاك اللغة الفرنسية مع لغات افريقية. ولغة )البدجني( 
وهي رطانة25 إجنليزية كانت تستعمل يف األغراض التجارية 
)السابري( وهي رطانة خمتلطة من  ولغة  الصينية.  املوانئ  يف 
اللغات: العربية والفرنسية واالسبانية وااليطالية، وهي متكلمة 
يف مشال إفريقيا. ويعود سبب ذلك إىل أنَّ حالة تلك اللغات قد 
تتالءم والتغريات اللسانية املتواترة يف ظروف التوازن اللغوّي 

الفاقد للثبات؛ تبًعا ملبدأ )التمثيل االجتماعّي(26.

والنتيجة اليت خنلص إليها هي؛ أنَّ تنوع الظاهرة اللغوية يف 
خمتلف بيئات اجملتمع العربي أمٌر بديهّي، حتى ليصعب 
واللهجات  للغات  أطلس  إعداد  على  اإلقدام  بأنَّ  القول 
وبسيط،  هنّي  أو  سهٌل  أمٌر  هو  جمتمع  أيِّ  يف  االجتماعية 
والسيما إذا ركزنا اهتمامنا يف التغريات االجتماعية والتغايرات 
اللغات  كلِّ  يف  ومستمرة  دائبة  عملية  التغري  ألنَّ  اللغوية؛ 
على  تظهر  اليت  اآلثار  ترتك  العملية  هذه  وأنَّ  استثناء،  بال 
اجملتمع مع مرور الزمن، وأنَّ أيَّ ملمح من مالمح اللغة هو 
بدوره مّما خيضع للتغري الذي ميكن مالحظته يف اجملتمع. 
وهذِه الرؤية مهمة جًدا، ال من حيُث إنَّها توضح وظيفة اللغة 

24 ينظر: بيار شار، 74.

25 نشري هبذا املصطلح إىل تلك األساليب الكالمية اخلاصة واملتميزة 

بشحنها بمصطلحات وعبارات فنية غري مألوفة، وبمفردات خاصة 
والتجار  واملحامني  كاألطباء  مشرتكة،  حرفة  ذو  ُأناس  يوظفها 
وغريهم. والرطانة عىل وفق هذا املصطلح تناظر املصطلح االنجليزّي 
slang(،الذي  )املالحنة  العامة  الرطانة  مصطلح  وتقابل   ،jargon

يعني شكاًل من أشكال العامية. )ينظر: د. كامل حممد برش، علم اللغة 
االجتامعّي املدخل )القاهرة، دار غريب، ط 1997، 3 م( 213 - 216.

من  لغة  إنتاج  طريقة  عىل   )C. Hagege( أطلقه  مصطلح  وهو   26

االحتكاك بني لغة أوربية وناطقني أجانب حياولون امتالكها بطريقة 
ال منهجية.)ينظر: بيار شار، 57(.
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يف إقامة العالقات االجتماعية، أو يف توثيقها حسب، بل من 
حيُث إبرازها للدور الذي تقوم به اللغة يف إعطائها كثرٍي من 
املعلومات واملعارف عن املتكلم نفسه، وهي ناحية من الواضح 
العالقات  من  عديًدا  هناك  أنَّ  حلقيقة  انعكاًسا  متثل  أنَّها 

املتداخلة واملتشابكة بني اللغة واجملتمع27. 

تعليم  يف  اللغة  التنوعات  استثمار  طرائق  الثاني/  املبحث 
اللغة العربية:

اسُتخِدَم مصطلح التعليم الثنائّي ليؤدي إىل معان خمتلفة، فقد 
)أصلية  لغتان:  فيها  مدرسة،  على  ليدل  البعض  استخدمه 
اللغة  غري  لغة  تعلم  مدرسة  كلَّ  أنَّ  يعين  وهذا  وأجنبية(، 
تصبح  وبذلك  اللغة.  ثنائيَّ  تعليماً  فيها  بأنَّ  توصف  األوىل، 
معظم برامج التعليم يف العامل من هذا النوع؛ ألنَّ معظم الربامج 
أكثر  أو  واحدة  أجنبية  لغة  تعلم   - تكن مجيعها  مل  إن   -
التعليم  البعض األخر مصطلح  يف مدارسها. يف حني استعمل 
الثنائّي للغة، ليدل على أنَّ املدرسة تستخدم لغتني كواسطة 
للتعليم، مثاًل ل 1 لتعليم العلوم، ول 2 لتعليم اآلداب. وبهذا 
املعنى، ال تدخل برامج تعليم اللغات األجنبية حتت مصطلح 

التعليم الثنائّي.

ويشري البحث العلمّي إىل أنَّ إدخال اللغة األجنبية، ال ينبغي 
الشروع فيه، ما مل يتمكن املتعلم بعد من لغته األوىل، وميرُّ 
تراكمات  يستثمر  ثنائّي،  برنامج  تطوير  إطار  يف  التمكن  هذا 
املتعلم املعرفية، وهذا ما أكده معظم اللسانيني وخرباء الرتبية 
والتعليم؛ إذ يرى )تشومسكي( أنَّ الربامج التعلمية اليت تتبنى 
قد  بعد،  فيما  أجنبية  بلغة  ثم  األم،  باللغة  التعليم  أسلوب 
أثبتت جناحاً ملحوظاً يف العديد من مناطق العامل، كما أنَّها 
أم  النفسّي  الصعيد  نتائج إجيابية مهمة، سواء على  حققت 
على الصعيد االجتماعّي أو الرتبوّي، وذلك؛ ألنَّها تقلل من 
دخوله  عند  الطفل  هلا  يتعرض  اليت  الثقافية  الصدمة  آثار 
بهويته،  الذاتية، وشعوره  بقيمته  وتقوي إحساسه  املدرسة، 

27 ينظر: د. حممود أبو زيد، اللغة يف الثقافة واملجتمع مع تصور مبدئي 

غريب  دار  )القاهرة،  مرص  يف  االجتامعية  اللهجات  أطلس  ملرشوع 
للطباعة والنرش والتوزيع، 2007 م(، 290-287.

اليت  واملهارات  القدرات  توظيف  على  تساعده  أنها  كما 
اكتسبها باللغة األم يف تعلم اللغة الثانية28.

ويرى الفاسّي الفهرّي أنَّ اكتساب اللغة األوىل يتم عرب مراحل، 
يتم فيها أواًل ُنْضج البنى اللغوية والقدرات املعرفية على مستوى 
بسيط، ومن ثم تتم تنمية أنظمة معقدة للغة وما يوازيها من 
الطفل هلجة عربية عامية  مهارات معرفية، حيث يكتسب 
يف بيته، أو هلجة أمازيغية، أو كردية، أو أشورية، وسواها 
من والديه، أو من أحداهما، يف السنتني أو الثالث سنوات 
األوىل، فإذا انتقل إىل دار احلضانة، ومن ثم إىل الروض بعد 
ذلك، فإنَّه يواجه بلغة فرنسية أو إجنليزية، خملوطة بعامية 
عربية29. وقلما جند الروض يسهم يف تعليم العربية الفصيحة، 
أو إمكان احلديث بها، فيواجه الطفل املتعلم ثنائية لغوية، 
جهة،  من  اإلجنليزية  أو  والفرنسية  الفصيحة  العربية  بني 
واللهجات  الفصيحة  اللغة  بني  هلجية  أو  لغوية  وازدواجية 
العامية من جهة أخرى يف املرحلة نفسها، من دون أن يكون 
األنظمة  لغوي من هذه  نظام  أو نضج أليِّ  اكتمال  هناك أيُّ 
املتنوعة، وهذا الوضع يؤثر بال شك يف منوه اللغوّي واملعريّف 
والفكرّي، وخيلق له اضطرابات نفسية، وهو يف األطوار األوىل 

من النمو واالكتساب.

لظاهرة  ينتمون  اللذين  األفراد  أنَّ  جند  مقابل؛  جانب  ومن 
من  خمتلفة،  فونولوجية  نظًما  يتعلمون  ال  اللغوّي  األحادية 
ثم ال يكون هلم القدرة على النمو والتطور اللغويني باستمرار، 
وهذا األمر يعدم توافر أمناط لغوية جديدة جُتاه بعض املالمح 
الذي يكشف عنه ميٌل  السمعية. وهذا األمر هو  واخلصائص 
ملحوٌظ يف األصوات الكالمية ألْن تتجمع يف مقوالت حمدودة، 
تكون مبنزلة أجزاء الزمة وضرورية يف عملية االتصال السمعّي، 
فعند معرفة الفرد صوًتا كالمًيا يدرك عالقته وانتماءه إىل مقولة 
يوضح  الذي  الرتب  نسق  يف  معينة  مكانة  تشغل  بعينها، 

العربية  البلدان  يف  التعليم  ولغة  اهلوية  العمري،  نادية  د.  ينظر:   28

)الرباط، منشورات جامعة حممد اخلامس الرباط، كلية علوم الرتبية، 
2011 م(، 48.

اللغة والبيئة )املغرب، منشورات الزمان،  29 ينظر: الفايس الفهري، 

ط 1، 2003 م(، 25.
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العالقات بني أجزاء السياق، أي مكانتها وموقعها. وأنَّ قيمة 
اللسانية  اللغوّي ال تنحصر يف استجابة هذِه الوضعية  التفرد 
ملبدأ االقتصاد الضروري على وفق متطلبات الفطرة اجلمعية، 
وإمنا يتجاوزها إىل أصل )التنميط االجتماعّي( بني اجلنسني 
أحد  ال  إذ  وسواها،  والطبقات،  االجتماعية  الفئات  بني  أو 
املوافق،  البشرّي من ميٍل إىل  الطبع  يستطيع أن ينكر ما يف 
ونفوٍر من املخالف، وهذا النزوع يظلُّ متيقًظا، وال خُيمد قبل 
َوْصِل األجيال بعضها ببعِض، وشدِّ أفراد كلِّ جيٍل إىل القيم 

نفسها.

اللغوي  الواقع  يف  النظر  من  ُبد  ال  املشكلتني  هاتني  وأمام 
احلالي، والبحث يف إمكان توظيف طرائق استثمارية لتعليم 
اللغة العربية وتعزيزها يف التعليم الثنائي العربي، وعلى وفق 

ثالثة حماور رئيسة، هي: 

مرحلة  قبل  املبكر  اللغوي  النماء  طرائق  األول/  احملور 
التعليم املدرسي:

وهي مرحلة ما قبل اللغوية، حني يستطيع الطفل أن يكون 
من  معجمية  قبل  التصورات  أوىل  وتتكون  للكلمات،  تصوًرا 
تقطيع السلسلة الكالمية إىل جمموعة من النربات واجملموعات 
الصوتية30، ويف هذه السن، يبدأ الطفل يف ربط إدراكه للكلمات 
كان  وإن  عليها.  تدلُّ  اليت  واألشياء  بالوضعيات  املعنى  أو 
احلديث عن الداللة سابقاً ألوانه، ميكن احلديث عن اهتمام 
خاص ببعض الكلمات اليت نفذت إىل وعي الطفل. ويف نهاية 
هذه املرحلة، ميكن القول: إنَّ الطفل قادٌر على التعرف على 

أصوات لغته، وقادٌر أيًضا على نطقها.

القول بوجود مرحلة حرجة،  الباحثني على  ويتفق عدٌد من 
بعدها ختتلف طبيعة االكتساب اللغوي؛ فبني السنة الثالثة 
واخلامسة من عمر الطفل، يتميز الدماغ بليونة متكن من تثبيت 
التواصلية  العناصر  على  املتكلم  ويتعرف  اللغوية  الكفايات 
القواعد النحوية ويتمكن من  بطريقة عفوية؛ حيث يستضمر 

30 Ferrier, Au source de la parole, Linguistique, phonologique 
en question, http// www. Fabola. Org/revue/document 
3495, php (2006), 19.

رصيد من املفردات دون جهد؛ إال أن هذه الليونة تتقلص فيما 
بعد، يف السنة الثانية عشر؛ حيث يشرع املتكلم يف استخدام 
الواعية واإلرادية والصرحية. من هنا يتفق معظم  اإلجراءات 

الباحثني على أنه كلما كان التعلم مبكرًا، كان أفضل31.

ويتميز يف مرحلة ما قبل التعليم املدرسي، أن األطفال ثنائيي 
اللغة يقومون مبعاجلة غنية ومتنوعة مقارنة باألطفال أحاديي 
يف  األوائل  عند  املالحظ  التعثر  بعض  من  الرغم  على  اللغة، 
اكتساب األصوات والذي يتم التغلب عليه بسرعة32، وتبني 
بالرتتيب  يقومون  اللغة،  ثنائيي  األطفال  أّن  الدراسات 
انطالقا من لغة واحدة قبل مالءمة التصورات الصوتية للغتني 
اللغة  غلبة  الصوتية تربز  األشكال  بأّن  ويتضح كذلك،  معًا، 

املفضلة33، يف معاجلة اللغة الثانية.

إليه من هذه املرحلة قبل لغوية على مستوى  إنَّ ما خنلص 
األصوات  كّل  الطفل مساع  أّن مبقدور  هو  السمعّي،  اإلدراك 
لصاحل  تدرجيياً  القدرة  هذه  ستضمحل  ذلك  بعد  ومتييزها؛ 
التخصص يف اللغة األم، الذي يسهم يف تكوين قدرة تقطيعية، 
يتم بناؤها يف البداية على اإليقاع والنرب، ثم على التجميعات 

النطقية.

الصوتي  ختصصه  الطفل  يتابع  سنة،   )2  -1( مرحلة  ويف 
الثامن  الشهر  حدود  ويف  معجمية،  متثالت  تكوين  مبوازاة 
داخل  البسيطة  األوامر  بعض  فهم  على  قادراً  يصبح  عشر، 
واالستعمال،  الرواج  كثرية  الكلمات  بعض  ومعنى  السياق، 
الرغم من  فسوف يثري الطفل معجمه بكلمات جديدة على 
تطوًرا  الكلمات  اكتساب  فيعرف  ببعضها؛  النطق  يف  تعثره 
هائاًل مبعدل كلمة أو كلمتني يف اليوم، ويناهز الرصيد اللغوّي 
املكتسبة يف  والكلمات  كلمة؛  املائة  املرحلة،  هذه  للطفل يف 

31 Cummins,J., language proficiency, Biliteracy and Frencb 
Immersion. Communication, Immersion, 80 Conference, 
Fredericton, New Brunswick, (1981), 66.

32 ينظر: عالل بن العزمية وفاطمة اخللويف، ديداكتيك التعدد اللغوي 

مقاربة سوسيولسانية ) املغرب، منشورات عامل الرتبية، مطبعة النجاح 
.)Brun, p .100( :نقاًل عن ،)اجلديدة، البيضاء، 2016

33 Ferrier, 18.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   184 01-03-18   11:14:08



185

هذه املرحلة من النمو هلا معنى ملموس، يف عالقة بالسياق 
وحميط الطفل. وابتداء من الشهر الثامن عشر، ينتج الطفل 
بعض الكلمات اخلاصة به. وعلى املستوى النحوّي، بإمكان 
خطاباً  يصدر  أن   ،18 والشهر   12 الشهر  بني  الطفل، 
يسمى  ما  وهو  متعددة؛  مبعاني  ملموسة  كلمة  من  مكونًا 
أن  أثبت  وقد  حنوية34.  غري  مجلة  وهي  الكلمة.  باجلملة 
اللغة، فهناك مرحلة  اكتساب  العمر عامل حاسم يف عملية 
جمال  يف  الباحثني  من  مجع  أكد  فقد  العمر،  من  حمددة 
األصوات  تعلم  على  قدرًة خاصًة  للطفل  أن  اللغوية  الثنائية 
ال  قدرة  وهي  تلقائية،  بصورة  األم  للغة  اللغوية  والرتاكيب 
لغة  تعلم  من  ميكنه  كما  نفسها،  بالدرجة  الكبار  ميلكها 
ثانية إذا توافرت الظروف التعليمية الصحيحة35، واستندت 
تفسريات هذه الظاهرة إىل عوامل تتعلق بالقدرات الفطرية، 
العصبية، واحليوية لألطفال، وبنموهم املعريف، وبدوافعهم، 

للتعلم36. وباستعداداتهم 

خالصة القول: ينبغي الرتكيز يف تعلم أجبديات اللغة العربية 
السنوات  يف  والسيما  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  الفصيحة 
يف  ملحوًظا  تقدًما  الطفل  إذ حيرز  عمره؛  من  األوىل  الثالث 
الكلمات  أن  باحلسبان  اآلخذ  مع  املعجم،  واكتساب  النطق 
تسبق  واحلاجة،  واأللة  والزمن  املكان  تصف  اليت  اجلديدة 
حيث  من  والروابط،  والصفات  والضمائر  املنطقية  الكلمات 
الفهم واالستعمال؛ لذا إن الطفل العربي - ابتداًء من السنة 
الثالثة - سيصبح قادًرا على احلديث بطالقة باللغة العربية، 
وحمدودية  النطقية،  األخطاء  بعض  وجود  من  الرغم  على 
األلفاظ والرتاكيب، وخلو عباراته من االلتزام بالقواعد املعيارية 

ألنظمة اللغة.

34 Oleron, 1979, T enfant et T acquisition du langage, PUE.

35 ينظر: بربارة عبد اإلله، حتدي األطفال مزدوجي اللغات )ترمجة، 

كيتي سامل، 2009 م(، 30-29.
36 Maroussa Paveil, Ag and other Factors in Foreign 
Language Learning (Research Finding and their Influence 
on Foreign Language Educational Policy. MA in Applied  
Languistics and TESOL, University of Leicester, school of 
Education, 1999- 1997), 33.

احملور الثاني/ طرائق التنشيط املهاري:
ويتم ذلك على وفق ثالث طرائق، هي:

1 - طريقة تنشيط االنغماس:
املبكر  اللغوي  النماء  لطريقة  امتداًدا  الطريقة  هذه  متثل 
السالفة الذكر، ونقصد بها شروع الطفل العربي يف تعلم اللغة 
العربية الفصيحة يف مرحلة رياض األطفال أو قبلها؛ ويسمى 
إىل  االنغماس  نسبة  تصل  حني  املبكر(،  الكلي  بـ)االنغماس 
(100 %) من الوقت املخصص للتواصل باللغة األوىل، وتكون 

عادًة يف رياض األطفال وبداية التعليم االبتدائي )األول والثاني 
التعليم  يف   %  50 إىل  تصل  النسبة  هذه  ولكن  االبتدائي(، 
االبتدائي املتوسط )الثالث والرابع االبتدائي(؛ وهو ما يسمى 
بـ)االنغماس اجلزئي(، وقد تصل النسبة إىل حوالي 5 % يف 

التعليم االبتدائي املتأخر وما بعده. 

العربية  اللغة  الطفل  يتعلم  ال  االنغماس،  تنشيط  طريقة  ويف 
بصفتها اللغة األوىل )األم( حسب، بل يلقن مجيع األنشطة 
على  الكلي  االنغماس  يرتكز  إذ  العربية،  باللغة  التعليمية 
افرتاض يتنبأ بأّن تعلم اللغة العربية يتحسن بفعل التحدث 
بها يف الوسط التواصلي؛ حيث يشجع الوسط على استعمال 
من  مشتق  منوذج  وجود  مالحظة  وميكن  األم.  للغة  مكثف 
االنغماس الكلّي الذي يرتكز على تدريس املواد الدراسية باللغة 
املنظومات  األوروبية، ويف  املدارس  كما هو احلال يف  األوىل، 
النوع من االنغماس؛ فالنظام  الرتبوية اليت تشجع على هذا 
الالزمة  واإلنتاج  الفهم  وظائف  للطفل حيقق  الرمزي  اللغوي 
والكافية لوصف السياق وفهمه. وسوف تقوم املدرسة بإدخال 
الكبار،  منوذج  غرار  على  الثانية،  الدرجة  من  لغوي  نظام 
الذي هو  اللغة يف سياق جديد  استخدام  القدرة على  لتطوير 
ليست  اللغوية  واملمارسات  املعارف  فجميع  املدرسة؛  سياق 
غاية يف حد ذاتها37، بل الغاية منها، التحكم يف اللغة األم 
املرحلة  منذ  املربجمة  املدرسية  بالتعليمات  اإلحاطة  قصد 

االبتدائية.

 (Verhlst et al, 37 ينظر: عالل بن العزمية وفاطمة اخللويف، نقاًل عن

(2009, p.15
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ميتد هدف تنشيط االنغماس الكلي لتعلم النطق باللغة العربية، 
ليشمل باملوازاة مع ذلك تعلم القراءة والكتابة؛ أي النظام الذي 
وارد  هو  كما  وخطها  وصوتها  املعجمية  الوحدة  بني  جيمع 
التعليم  العربي يف  فالطفل   .)Davin - chnane. 2004( يف 
األساسي، حيول لغته األم إىل نظام مكتوب، فيضطره ذلك إىل 
تعلم وسيلة القراءة والكتابة. ويف هذا املستوى، تطرح مشكلة 
حتديد مفهوم اللغة األم؛ ألنه إذا كان هناك استمرارية بني 
املدرسة( فيما خيص بعض  )لغة  التعليم  ولغة  املنطوقة  اللغة 
األطفال؛ فاألمر ليس كذلك بالنسبة آلخرين. وميكن أن نلخص 

أوضاع االستمرارية وعدم االستمرارية على النحو اآلتي:

أ - اللغة املنطوقة  لغة املدرسة.
ب - اللغة املنطوقة ≠ لغة املدرسة.

وهنا تساعدنا طريقة تنشيط االنغماس الكلي لتعلم اللغة العربية 
على تبين احلالة األوىل يف التعليم املدرسي، اليت تكون العملية 
التعلمية للغة العربية فيه عملية مستمرة، كما هو احلال بالنسبة 
للطفل الفرنسي الذي يتعلم اللغة الفرنسية يف املدرسة، أو الطفل 
الياباني الذي يتعلم اليابانية يف املدرسة؛ ألن املظهر املعياري 
املدرسي حيسن  السياق  وأّن  الكتابة،  األم يكتسب عرب  للغة 
اكتساب اللغة األم عرب عمل املدرس الذي يثري انتباه الطفل 
حول االختالف بني اللغة املنطوقة والنظام الكتابي، وتوضيح 
أن اللغة املكتوبة ليست نسًخا للغة الشفوية؛ ويعود ذلك لعدم 

توافر نظام شفوي من جهة، ونظام كتابي من جهة أخرى.
2 - طريقة تنشيط االستعداد واحلافز للتعلم:

ونقصد باالستعداد اللغوي بلوغ املتعلم مرحلة نطقية متقدمة يف 
استعمال اللغة األوىل، والتعبري فيها عما يف نفسه من خواطر 
وأفكار عند مساعه أو رؤيته أي شيء. أما احلافز؛ فُيعرف 
بأنه »جمموعة العوامل اليت تنشط السلوك وتوجهه«38؛ إذ ال 
يتأتى تعلم اللغة دون أن يكون للمتعلم رغبة وإرادة قوية يف 
تعلمها، وتفرتض معظم نظريات التعلم املتداولة أن احلافز هو 

السمة البارزة ملتعلم اللغة.
38 Ellis, Rod, Learning a second language (through, 
interaraction, In Studies in bilingualism, John Benjamins 
Publishing Company, 2006), 122.

ميثل املتعلم يف مفهوم احلافز شخصية واحدة ثابتة، مع أن 
الواقع يثبت أنها تتغري بتغري الزمن واملكان، ويعاد إنتاجها يف 
التفاعل اجملتمعي39 لذلك يفرتض غاردنر )1993( أن احلافز 
تعلم  املوقف من  يشتمل على ثالثة مكونات أساسية، هي: 
اللغة، والرغبة يف تعلم اللغة، واجلهد املبذول لتعلم اللغة40، 
فهذه املكونات الثالثة تقوي امليكانيزمات الذهنية لالكتساب 
أساسية  وتعد  واسرتاتيجيات،  وانتباه،  ذاكرة،  من  اللغوي 
إذ  السوسيولساني،  الوسط  يف  والسيما  اللغة،  معرفة  لتطوير 
ومن  اهلد41،  اللغة  يف  التواصلية  الكفاية  لتطوير  تعد احملفز 
ثم؛ فإن االهتمام بالعوامل الوجدانية ليس من شأنه تقليص 
حدة املشاعر السلبية من التغلب عليها حسب، بل من شأنه 
خلق استقبال إجيابي لتعلم اللغة؛ للشعور بالرضا والتصرف 

كفرد مسؤول داخل اجملتمع. 

االستعداد  تنشيط  طريقة  على  تتوقف  احلافز  تنشيط  فطريقة 
املتعلم  استثمار  تنشيط احلافز  يواكب  أن  ينبغي  إذ  اللغوي؛ 
إىل  اإلرادة  لنقل  عملي  كإجراء  األم،  لغته  تعلم  يف  العربي 
متعددة  طبيعة  من  هناك حمفزات  تكون  فقد  التنفيذ،  حيز 
مستعًدا  يكون  املتعلم ال  ولكن  العربية،  اللغة  لتعلم  وخمتلفة 
لالستثمار فيها، وجيدر البحث يف هذه احلاالت لرفع العوائق 
احلافز  كان  فإذا  خباصة،  اهلوية  بلغة  النهوض  أجل  من 
نفسًيا، باألساس؛ فإن االستثمار جمتمعي، ويتوق إىل إقامة 
عالقة دالة بني رغبة املتعلم والتزامه الفعلي بتعلم لغته. وهذا 
لتعلم  بالعربية متحمًسا وحمفًزا  الناطق  ما يهمنا، فقد يكون 
لغته الفصيحة؛ ألسباب رمزية ودينية وحضارية، وسواها مما 
تتعلق بشخصيته وهويته األصلية، ولكن املمارسات اجملتمعية 
جتاهها، واملمارسات داخل القسم خباصة، ودور املعلم، أو 
لغة البحث، وغري ذلك، جتعل استعداده لالستثمار فيها يفرت 
أو يضمر، لدرجة أنه يتحول يف النهاية إىل مستثمر فقري فيها، 

 (Norton, 2010, 39 ينظر: عالل بن العزمية وفاطمة اخللويف نقاًل عن

 .(354 - 355
40 Ellis, 123.

)مورينو،  عن  نقاًل  اخللويف،  وفاطمة  العزمية  بن  عالل  ينظر:   41

.)1998
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قوي،  كرأمسال  اللغة  هذه  من  االستفادة  عن  يبتعد  إنه  أي 
اقتصادي ورمزي.

إن أية سياسة لغوية متعلقة باللغة العربية جيب أن تستند 
إىل مواقف املتعلمني منها؛ إذ إن أي ختطيط للغة العربية يف 
التعليم اجلامعي دون استحضار تعزيز مواقف املتعلمني منها 
حنو اإلجياب يظل قاصرا يف عملية بناء املنهاج، سواء كانت 
العربية لغة تدريس أم لغة مدرسة. ويشري الفاسي الفهري إىل 
التعليم اجلامعي اختيار ال حميد عنه، إن حنن  أن تعريب 
من  ُبد  وال  واحلضارية،  اللغوية  هويتنا  على  احلفاظ  أردنا 
اللغوية يف  إقرار سياسة لغوية راحبة، ومن ضمنها السياسة 

التعليم42. 

3 - طريقة تدريب االسرتاتيجية:

ما من أحد ينكر دور التدريب يف ترسيخ مهارة ما أو التعلم 
عمومًا، فـ »من الناحية العملية، يشكل التعلم الزائد املكون 
الضروري لتطوير كفاية ما، حني يتعني التدريب مراراً وتكراراً 
حتى ينجم األداء بتلقائية. ويعدُّ التدريب، والتكرار، واملدة 
الكفايات  اكتساب  يف  الدقيقة  املتغريات  للمهمة؛  املخصصة 
تعلم  يف  الرتكيز  علينا  وجب  لذا  األوىل؛  اللغة  لتعلم  املعقدة 
اللغة العربية على طريقة التدريب والتكرار املمنهج؛ ألن املرنة 
والتدريب باستمرار يقوي امللكة اللغوية عند املتعلم؛ ومن هنا 
استقطبت طريقة تدريب املتعلمني على استعمال اسرتاتيجيات 
براون،  سانكلري،  )إليس،  أمثال:  الباحثني  اهتمام  التعلم 
ملا قد يتيحه من  اللغة؛  أسكفورد، وندن( يف جمال تدريس 

استقاللية التعلم، وزيادة انتاجية تعلم اللغة اهلدف43.

االسرتاتيجية،  تدريب  فوائد  من  جمموعة  كوهن  ويعرض 
منها:

أ - أنها متنح املتعلم الوسائل اليت يتشخص يف ضوئها مواطن 
الضعف ومواطن القوة يف تعلمه للغة.

42 الفايس الفهري، 60.

43 Deacon H.S and all flexibility in yuong second language  
leaners, Journal of Reading (ISSN 0141- Volome 32, issue, 
2009), 215 - 229.

ب - تتيح له إثراء مهاراته لتسوية املشكالت.

ج - تدفعه إىل اختاذ القرار بشأن أجنع  املقاربات للغة.

د - متكنه من مراقبة أدائه وتقوميه.

هـ - تسمح له بنقل االسرتاتيجيات املوفقة إىل سياقات تعلم 
جديدة44.

ويؤكد زعمنا املتقدم ما طرحه )كومينس( من مفاهيم تعليمية 
ومفادها:  البيين(،  )الرتابط  مفهوم:  ابرزها  من  كان  مهمة، 
هي  األوىل  اللغة  يف  احملققة  اللسانية  القدرة  أو  املستوى  أن 
نفسها ستتحقق يف اللغة الثانية، ومن ثم؛ فإن كانت املهارات 
والقدرات اللسانية متدنية يف تعلم اللغة األوىل؛ فإن حتصيله 
سيكون متدنًيا يف تعلم اللغة ثانية. وبالعكس؛ فإن كانت قدرته 
اللسانية جيدة يف اللغة األوىل فإنه سيحقق قدرة مشابهة يف 
اللغة الثانية45. وبالرجوع إىل نتائج الدراسات السوسيولسانية 
بهذا اخلصوص، يتبني لنا أّن اكتساب املتعلم للكفاية اللغوية 
يف اللغة الثانية تعود نتيجته إىل التدريب على اسرتاتيجيات 

التعلم يف لغته األوىل، ومدى اكتسابه هلا بنحٍو منتظم. 

احملور الثالث/ طرائق االرتقاء واالنتقاء اللغوية:

ويتم ذلك على وفق ثالث طرائق تراتبية، هي:

1 - طريقة حتسني املستوى:

يسهم التعليم الثنائي يف التنمية البشرية اسهاًما مباشًرا؛ ألنَّ 
االنفتاح على ما يستجد يف الفكر اإلنسانّي هو وسيلة من وسائل 
وتوسيع  املعرفة،  ونشر  الرتمجة،  وتشجيع  الثقافة،  تنمية 
اخليارات الثقافية أمام األفراد، وإجياد جمتمع املعرفة القادر 
على حتقيق التنمية البشرية، فمستوى متعلمي الثنائية اللغة، 
مقارنًة مبتعلمي األحادي اللغة، يظهر يف إمكانات األول عند 
املقارنة بني اللغتني يف  ختليص التكلفة الذهنية، وإمكانات 

44 زكية اخلديري، اكتساب اللغة الثانية »لروض إليس« )الرباط، كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس(، 2010.26.
45 Cummins, 63.
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يتكلم  الذي  الفرد  ألنَّ  أخرى؛  إىل  لغة  من  اإلجيابّي  النقل 
مقابل  اللغة،  هذه  تعلم  سريورات  يف  يفكر  ال  واحدة،  لغة 
متكن  قد  ويكون  لغتني،  يستعمل  الذي  الطفل  فإنَّ  ذلك، 
تعلم  يف  حدسية  بكيفية  يفكر  جيًدا،  متكًنا  األوىل  لغته  من 
ميكانزمات أية اللغة، وهذا ما ميكنه من تعلم لغات أخرى يف 
مراحل تعليمية أخرى46؛ إذ تتميز قدراته امليتا لغوية، بأنها 
أّن  هذا  ويعين  اللغات،  أحادي  مبتعلم  مقارنة  تطوًرا  أكثر 
اللغوية  كفايته التحليلية أفضل، ومراقبته املعرفية للعمليات 
أرقى47، فضاًل عن تعلمه الكتابة بنحٍو أسرع؛ ألنه على وعي 
أما  الكتابّي،  النسق  لتمثل  الضرورية  الصوتية  باخلصائص 
خصائص امليتا لسانية، كتسمية األصوات واستعماهلا؛ فهي 
مرتبطة بقدرته على القراءة والكتابة، ومعرفة النظام الصوتّي 

للغة األوىل48.  

إنَّ الثنائية اللغوية تفيد يف تنمية املهارات اللغوية عند املتعلم، 
وتقويه يف لغته األوىل، وجتعله أقدر على التعامل مع اللغات 
على  اجلانب  هذا  يف  واألحباث  الدراسات  دلت  إذ  عموًما؛ 
تفوق  اللغوّي  النمو  يف  مزايا  إىل  تؤدي  اللغوية  الثنائية  أّن 
املعيقات49، ومتنح املتعلم قدرة تواصلية أفضل إلدراكه العوامل 
من  وسرعة  استجابة  أكثر  وجتعله  متميز،  بنحو  السياقية 
املتعلم األحادي لتصحيح األخطاء والسلوكيات. وأنَّ الثنائيني 

يفوقون األحاديني يف الذكاء عموًما والذكاء العملي خباصة50.

يف مرحلة التحسني اليت تبتدئ من السنة السادسة، يتمتع 
الطفل الثنائي مبعجم ضخم وتركيب حنوي مطابق للرتكيب 
املدرسة يف مجيع  الطفل  يلج  السن،  للكبار. ويف هذا  الثقايف 
األنظمة تقريبا؛ لكن قاموس الطفل مكون أساسا من كلمات 
ملموسة، تعرب عن أشياء ووضعيات حميطة؛ كما أن الطفل 

46 Cummins, 87.
47 Bialystok, (1989), p.22.
48 Narvez, (2001) p. 99.
49 Paker, C., founations of Bilanual Education and 
Bilingualism, Multilingual Matters Ltd, Clevedon.1996), 
27. 
50 Lamber, W.E., (1974), Cognitive and Socio-Cultural 
consequences of bilingualism, In S. T. Carey (éd), Th 
Canadian Modern Language Review, 55.

يتحدث بطالقة يف لغته، وال يتحكم يف مجيع صيغ اجلمل.

تتكون الذخرية اللغوية للطفل الثنائي من أمساء وأفعال وروابط 
تظهر  اللغوية،  الذخرية  هذه  وبفضل  أغلبها،  يف  يتحكم 
القدرات التداولية على السطح؛ إذ يبدأ الطفل يف إنتاج خطاب 
يزول عدد من  فعلى مستوى اخلطاب،  للوضعية51،  مناسب 
بتصريف  املتعلم  السادسة، وسيقوم  السنة  األخطاء يف حدود 
األفعال حبسب احلاضر واملاضي واملستقبل ويستعمل املفعول 
والعدد، كما يلجأ إىل  يف مكانه من اجلملة باحرتام اجلنس 
بعض  إنتاج  من  ويتمكن  والنتيجة،  السببية  لتحديد  الروابط 
 .)de la haie. ferrier. Oléron( للمجهول  املبنية  اجلمل 
اجلملة  على  متعوًدا  الطفل  يصبح  الرتكييب،  املستوى  وعلى 
)لغته  العربية  اللغة  لنموذج  مطابقة  مجاًل  وينتج  البسيطة، 
بناء  يف  كفاياته  تؤكد  بنيوية  وحدة  إنتاجاته  وتظهر  األم(، 

اجلملة.

2 - طريقة االختيار:

خيتار املتعلم العربي بعد استثمار طريقة حتسني املستوى مبلء 
حريته أن يكون ثنائي اللغة، بل قد خيتار اللغة الثنائية من 
العربية،  لغته  تعلم  لغات، مع حتسني مستواه يف  بني عدة 
 optional  - االختيارية  )الثنائية  بــ  احلالة  هذه  وتدعى 
الثنائي  العربي  املتعلم  وضعية  تزداد  بل   ،)bilingualism

ارتقاًء حني يبدأ باختيار نوعية الثنائية اللغوية، مبا يضمن 
له ارتقاًء طردًيا يف تعلم لغته العربية، فمثاًل خيتار )الثنائية 
التكاملية - complementary bilingualism(52 اليت تعين 
أن يستخدم بعض ثنائي اللغة العرب ل 1 ول 2 تبادلًيا، أيَّ 
إن الواحد منهم يستخدم ل 2 حيث يستطيع أن يستخدم ل 
1، ويستخدم ل 1 حيث يستطيع أن يستخدم ل 2، وعلى 

املدرسة،  البيت، ويف  املثال، يستخدم ل 1 ول 2 يف  سبيل 

51 Labelle, 55.

52 يستعمل هذا املصطلح يف قبال مصطلح )الثنائية اللغوية اإلجبارية 

- obligator bilingualism(، وتدعى أيضًا ثنائية الكتلة، فهي حالة 
مفروضة عىل املتعلم، فقد جيد نفسه من غري اختيار منه يف بيت، فيه 
لغتان، وقد ينشأ املتعلم يف مدرسة جيري التعليم فيها بلغتني: واحدة 

ا لغته األوىل، وواحدة ال يعرفها، وعليه أن يتعلمها. يعرفها؛ ألهنَّ

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   188 01-03-18   11:14:09



189

والشارع، ومع األصدقاء، ويف العمل، ويف السوق، وباختصار 
حالة  أيضًا،  التكاملية  الثنائية  حاالت  ومن  مكان.  كلِّ  يف 
 - األقلية  )لغة  منها  الفرد  يستعمل  اليت  اللغوية  األقليات 
فقط،  أفراد مجاعته  ومع  البيت  يف   )minority language

خارج   )majority language  - األكثرية  )لغة  ويستعمل 
البيت ومع أفراد األكثرية53.

وذلك حني جيعل  وظيفًيا،  التكاملية شكاًل  الثنائية  وتتأخذ 
للبيت،   1 ل  خيصص  قد  فمثال  وظيفًة،  لغٍة  لكلِّ  بعضهم 
ول 2 ملا سواه، وقد خيصص ل 1 ملكان العمل ول 2 لألمكنة 
األخرى. وقد خيصص ل 2 للكتابة ول 1 للنطق. وقد خيصص 
ل 2 لعلم من العلوم ول 1 ملا سواه. وقد خيصص ل 1، للحديث 
مع جمموعة من الناس ول 2 للحديث مع غريهم، تسمى أيًضا 
بـ )الثنائية الوظيفية – functional bilingualism(، وتدعى 
أيضاً ثنائية النخبة، فهي ثنائية ختتارها النخبة من الطبقات 

املتوسطة واملثقفة54.

ومسيت هذه الثنائية بالتكاملية؛ ألنَّ ل 1 ول 2 تتكامالن يف 
األدوار: ل 1 هلا وظائفها اخلاصة يف حياة ذلك املتعلم، ول 
2 هلا وظائفها اخلاصة يف حياته ايًضا55، وكأن حياة املتعلم 

الثنائي مقسومة على ل 1 ول 2، فال تدخل ل 1 جمال ل 
2، وال تدخل ل 2 جمال ل 1؛ وبذلك نضمن احلفاظ على 

اللغة العربية وتعلمها، مع االستزادة من فوائد اللغة الثانية 
يف جماالت احلياة.

:Reinforcement - 3 - طريقة التعزيز اللغوي

احتماالت  زيادة  أو  املناسب،  السلوك  تدعيم  عملية  التعزيز 
إزالة  أو  إجيابية،  مثريات  بإضافة  املستقبل،  يف  تكراره 
مثريات سلبية بعد حدوثه56. فبعد اختيار الثنائية التكاملية 
يف التعليم الثنائي العربي، ينبغي للقائمني على التعليم تعزيز 

53 Lambert, 47.
54 Ibid, 51.
55 Ibid, 211.

56 ينظر: أ. د. مجال حممد اخلطيب، الدليل املوحد ملصطلحات اإلعاقة 

العربية  املدينة  العلمي، موقع  والتأهيل، )اإلرشاف  اخلاصة  والرتبية 
للرعاية الشاملة، 2008 م شبكة االنرتنيت(.

)التعزيز  ثنائية  وهي  إضافية،  لغوية  بثنائية  الثنائية،  هذه 
اكتسابه  املتعلم  يعزز  حيُث   ،)Reinforcement  – اللغوي 
للغة الثانية، فضاًل عن تعزيزه تعلم لغته األوىل؛ إنها سريورة 
الفرد لغة ثانية، دون أن يهدد ذلك لغته األوىل57.  اكتساب 
فحينما يتعلم الفرد ل 2 فضاًل عن ل 1، فإنَّ التعلم - يف بعض 
احلاالت- يزيده مكانة اجتماعية، وقيمة ثقافية، وال تهدد 
معرفته للغة 2 معرفته للغة 1، كما ال تتناقض القيم والثقافة 

اليت حتملها ل 1 مع القيم والثقافة اليت حتملها ل 2 58. 

إجيابية؛  نتائج  اإلضافية  اللغوية  الثنائية  على  ويرتتب 
حيث حتظى اللغتان بالقيمة نفسها، ويظهر املتعلمون درجة 
عالية من الكفاية الشفوية والكتابية يف كل لغة من اللغتني، 
مجاعتهم  إىل  باالنتماء  وشعورهم  هويتهم،  على  وحيافظون 
اللغوية األوىل، مع وجود مواقف إجيابية جتاه اجلماعة اللغوية 
السائدة ولغة اجملموعة ذاتها، ويستمرون يف استخدام لغتهم 
واملؤسساتية59.  االجتماعية  السياقات  من  جمموعة  يف  األوىل 
القصوى  االستفادة  العربي  للمتعلم  ميكن  احلالة،  هذه  ويف 
ذهنًيا، والتمتع بوضعية غنية تؤدي إىل مرونة إدراكية؛ أما 
إذا اخنفضت قيمة اللغة يف السياق االجتماعي والثقايف، ومل 
للمتعلم،  املعريف  النمو  كبح  فسيتم  املدرسة؛  يف  بها  يعرتف 
وسوف يكون له كفاية حمدودة يف تلك اللغة، ويؤدي تدرجيًيا 

إىل االستالب اللغوي، وفقدان اهلوية الثقافية60.

وقد يكتسب فيها الطفل العربي لغتني بطريقة متزامنة، وتسمى 
حينئذ بـ)الثنائية الرتاكمية( إذ يعد منوذج المربت )1974(، 
الثنائية  من  لشكلني  الصرحية  الصيغة  يذكر  منوذج  أول 
)االنتقاصي(،  الشكل  أو  )الرتاكمي(  الشكل  سواء  اللغوية، 

عن: نقاًل  اخللويف،  وفاطمة  العزمية  بن  عالل  ينظر:   57

Grosjean, (1993) p. 22.
58 Lambert, 25.
59 Landry, R., Apprentissage dans des contextes bilingues 
(Québec: Centre international de recherche sur le 
bilinguisme, 2000), 13.
60 Hames, J.F., Rôle du langage et la culture dans les 
processus d’apprentissage et dans la planification éducative 
(Centre international de recherche sur le bilinguisme, 
Université Laval, Mimeo, 1997), 81.
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فكل واحد منهما يتطور على وفق الوسط الثقايف واالجتماعي 
الذي تقع فيه التجربة اللغوية الثنائية61.

اللغوي  التكوين  تراكم فضاًل عن  الرتاكمية مثة  الثنائية  ففي 
وثقافة الشخص. حيث يستثمر املتعلم العربي بعض املكتسبات 
املعرفية املرتاكمة من لغته العربية، يف تعلم اللغة الثانية، ويف 
الكفاية  من  عالية  درجة  العرب  املتعلمون  يظهر  احلالة  هذه 
على  وحيافظون  معاً.  اللغتني  يف  الشفاهية(  أو  )الكتابية 
هواياتهم، وحس االنتماء إىل لغتهم األوىل، يف الوقت نفسه، 
تكون لديهم اجتاهات إجيابية حنو اللغة الثانية، والبحث يف 

إمكانات تطوير اللغتني معاً 62. 

حبًثا   150 من  أكثر  أن   )Cummins1981( كومنز  ويرى 
نتائج  أظهرت  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  على  جتريبًيا 
إجيابية للثنائية اللغوية الرتاكمية على النمو اللغوي واملعريف 
يف  اللغة  ثنائي  املتعلم  تفوق  أظهر  حيث  للمتعلم؛  واملدرسي 
مهارات ميتا لسانية ويف تعلم لغات أجنبية أخرى، فاكتساب 
الكفاية يف لغة ثانية رهني بكفاية الطفل يف لغته األم، ومتكنه 
اللغة  املتعلم يف  يكتسبها  اليت  الكفايات  تتحدد  فقد  منها63. 
الثانية بالكفايات اليت حتققت بالفعل يف لغته األوىل. فعندما 
اللغوية، وعلى  الوظائف  الطفل على استخدام بعض  يشجع 
األوىل،  اللغة  يف  واملفاهيم  التصورات  وعلى  املعجمي،  النمو 
يؤدي ذلك إىل حتقيق كفاية عالية يف اللغتني، والسيما إذا مت 
جتاوز عتبة ثانية من الكفاية اللغوية يف اللغة العربية واللغة 
الثانية، تكون للثنائية الرتاكمية آثار إجيابية على القدرات 

املعرفية العليا64.

التعليم  يف  أخرى  لغة  تعلم  أن  هو  نؤكدها،  اليت  والنتيجة 
الثنائي العربي ينبغي أن يأتي يف مرحلة الحقة من تعلم اللغة 
الوطنية  اللغة  اكتساب  من  املتعلم  يتمكن  أن  بعد  العربية65، 
واالزدواجية،  للثنائية  السلبية  االنعكاسات  لتاليف  الرمسية، 

61 Lambert; 123.
62 Landry, 85.
63 Cummins, 40.
64 Lambert, 34.
65 Paker, 14. 

على النمو اللغوّي، والشروع يف تعليم اللغتني يف إطار تطوير 
هويته،  لغة  ضلع  قد  املتعلم  يكون  أن  بعد  تراكمية،  ثنائية 
وفكره، وثقافة جمتمعه بنحٍو كاٍف، ال تعيق منوه، وتسبب 

يف اضطراب قدراته66.

نتائج البحث:

أصبحت اللغة اليوم من أبرز أدوات االستثمار، بوصفها رأَس 
السلع  تتداول  كما  وتتداوله  والشعوب،  األمم  متتلكه  مال 
وتنميتها،  قيمتها،  استغالل  ميكن  األخرى،  االستثمارية 
السوقية  لنداء احلاجة  تلبية  البحث  هذا  فجاء  واستثمارها، 
اللغة  ومنها  اللغوية،  اليورصة  لقوانني  اللغات  اليت ختضع 
العربية، مما أوجب علينا استثمارها استثماًرا مباشًرا يف تنشيط 
الدورة االقتصادية يف جمال تعليمها وتعلمها يف البالد العربية 
اليت ختضع لنظام التعليم الثنائي للغة، فخرج البحث بعدة 

نتائج، وهي:

اجملتمع  بيئات  خمتلف  يف  اللغوية  الظاهرة  تنوع  إنَّ   -  1

العربي أمٌر بديهّي، وإنَّ التنوع عملية دائبة ومستمرة يف كلِّ 
اللغات بال استثناء، وإنَّ هذه العملية ترتك اآلثار اليت تظهر 
على اجملتمع مع مرور الزمن، وإنَّ أيَّ ملمح من مالمح اللغة 
يف  مالحظته  ميكن  الذي  اللغوية  للتنوعات  بدوره  خيضع 
اجملتمع. وهذِه الرؤية مهمة جًدا، ال من حيُث إنَّها توضح 
توثيقها  يف  أو  االجتماعية،  العالقات  إقامة  يف  اللغة  وظيفة 
اللغة يف  الذي تقوم به  للدور  إبرازها  حسب، بل من حيُث 

إعطائها  كثرٍي من املعلومات واملعارف عن مستخدمي اللغة.

تؤدي  والتعليم  الرتبية  يف  العربية  اللغة  أثر  تقوية  إن   -  2

العربية  البلدان  يف  العربية  للغة  السوقية  احلاجة  ارتفاع  إىل 
تلك  داخل  املشرتكة  القواسم  ازدياد  وإىل  واالسالمية، 

اجملتمعات.

3 - إن تعلم اللغة الثانية يف البالد العربية ينبغي أن يكون 

رهيًتا بالتمكن من اللغة العربية من جانب، ومن جانب أخر؛ 
العربي  ينفتح  الوسيلة اليت  إليها، بوصفها  ورهيًنا باحلاجة 

66 Paker, 17.
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من  ويستفيد  معه،  ليتواصل  اخلارجي؛  العامل  إىل  عربها 
اخلربات العلمية والتجارية العاملية. 

يف  الفصيحة  العربية  اللغة  أجبديات  تعلم  يف  الرتكيز   -  4

مرحلة الطفولة املبكرة، والسيما يف السنوات الثالث األوىل من 
عمره؛ حيرز تقدًما ملحوًظا يف نطق الطفل واكتسابه املعجمي، 
إذ إن الطفل العربي - ابتداًء من السنة الثالثة - سيصبح قادًرا 
الرغم من وجود  العربية، على  باللغة  على احلديث بطالقة 
وخلو  وتراكيبه،  ألفاظه  وحمدودية  النطقية،  األخطاء  بعض 

عباراته من االلتزام بالقواعد املعيارية ألنظمة اللغة العربية.

5 - يسهم )تدريُب االسرتاتيجية( اسهاًما راقًيا يف اكتساب 

اللغة  تعلم  عملية  يسهل  ثم؛  ومن  )األم(،  العربية  اللغة 
األجنبية الثانية، عرب معرفة املتعلم أين وكيف ينقل العناصر 

املتشابهة بني اللغتني.
6 - تساعد طرائق استثمار اللغة العربية املتعلَم على تعلم اللغة 

وتأصيلها يف  اللغوية  الكفايات  بيسر، وذلك من مناء  الثانية 
استعمال  مزدوج مبوجبات  وعي  ذلك  عن  ينتج  املتعلم، مما 

كل لغة.
7 - متنح طرائق التنشيط املهاري املتعلَم يف التعليم الثنائي، 

مرونة يف التفكري، وسالسة أكرب يف التعبري بكلتا اللغتني نطًقا 
وقراءًة وكتابًة.

8 - يساعد استثمار طرائق التنشيط املهاري يف البلدان العربية 

عرب  وذلك  الثنائي،  التعلم  يف  اللغتني  بني  جسور  مد  على 
إجراء سريورة تقابلية من شأنها اخلروج باقرتاح سبل وطرائق 
واسرتاتيجيات فعالة، تنطلق مما تشرتك فيه اللغتان يف تعلم 

اللغة العربية األم.

الرتكيز يف طريقة اختيار الثنائية التكاملية الوظيفية يف التعليم 
املدرسي؛ إذ تزداد وضعية املتعلم العربي الثنائي ارتقاًء حني 
ارتقاًء  له  يضمن  مبا  اللغوية،  الثنائية  نوعية  باختيار  يبدأ 

طردًيا يف تعلم لغته.

اللغوي؛ ملا له من نتائج إجيابية؛  التعزيز  العمل على مبدأ 
الشفوية  الكفاية  من  عالية  درجة  املتعلمون  يظهر  حيث 

والكتابية يف كل لغة من اللغتني، وحيافظون على هويتهم، 
وشعورهم باالنتماء إىل مجاعتهم اللغوية األوىل.

املراجع:
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امللخص:

تتسارع التطورات التقنية يف جمال معاجلة اللغات الطبيعية 
النصوص  إىل  إضافة  للكالم  الصوتية  املوجات  ذلك  يف  مبا 
تقنيات  يف  آخر  تطور  التطور  هذا  يصاحب  اللغوية. 
احلوسبة، واخلوارزميات، وسرعة املعاجلة، والربجميات، 
إلكرتونية،  شرائح  من  احلاسبات  أجهزة  تطور  إىل  إضافة 
أسهمت  اللغوي،  اجلانب  فمن  اتصاالت.  ونظم  ومواد، 
وحتويل  اللغة،  مكونات  حتليل  يف  اللغوية  الدراسات 
التعامل  ميكن  رياضية  وخوارزميات  معادالت  إىل  معظمها 
والتقنية حتقَّقت يف  العلمية  التطورات  معها حاسوبًيا. هذه 
لُتخِرج  بعًضا  ُيكمِّل  بعضها  أن  إال  علمية خمتلفة  جماالت 
نظًما حاسوبية قادرة على تقديم حلول لألعمال اللغوية اليت 
واحتساب  التعرف  بآلة  التقنية  فبدأت  االختبارات.  منها 
ولكنها  متعدد،  من  االختيار  ألسئلة  الصحيحة  اإلجابات 
الختبارات  معينة  حلول  تقديم  إىل  جتاوزتها  ما  سرعان 
وحنو  مفردات  من  حتويه  مبا  والكتابة  التحدث  مهارات 
لت  وصرف وغريها؛ ولذا جاءت هذه الورقة لتناقش ما توصَّ
العربية  ويف  عامة  اللغات  يف  اجملال  هذا  يف  التقنية  إليه 

خاصة وما ينتظره املستقبل منها.

الكلمات املفتاحية: اللغة الطبيعية، العربية، أمتتة، اختبار، 
تقويم، حوسبة. 

1 - املقدمة:

بدأ اإلنسان يف أمتتة بعض أعماله اليومية منذ آالف السنني 
الفريسة  على  ُتْطِبق  اليت  كالفخاخ  الصيد  أدوات  فصنع 
تلقائًيا، وأدوات الري كالغرب )وعاء من اجللد جللب املاء 
يكون  عندما  بالدخول  للماء  للسماح  ينفتح  الذي  البئر(  من 
من  به  ما  ليفرغ  منها  اخلروج  عند  وينبسط  البئر  يف جوف 
تطور  مع  األمتتة  وتطورت  الري.  أو  السقاء  حوض  يف  ماء 
القليلة  العقود  واإللكرتونيات يف  والربجميات  واملواد  اآلالت 
ممارسات  من  مكان  كل  يف  وانتشرت  شاعت  حتى  املاضية 
احلياة اليومية لإلنسان بداية من األجهزة املنزلية كتكييف 
واألقمار  الفضائية  والسفن  والطائرات  املركبات  إىل  اهلواء، 

االصطناعية اليت تعمل معظم مكوناتها تلقائًيا. 

سيارته  باب  السيارة  صاحب  يفتح  أن  علمًيا  خيااًل  يعد  مل 
ليجلس يف املقعد اخللفي كراكب متفرغ إلجناز بعِض أعماله 
اليومية تارًكا السيارَة تنطلق به ذاتًيا إىل وجهته عرب الشوارع 
النوع  هذا  اآلن  السريعة.  والطرق  املشاة  وممرات  واإلشارات 
يف  يعمل   autonomous car القيادة  ذاتية  السيارات  من 
كبري،  بتسارع  وتنمو  تتطور  التقنية  املتحدة.  كالواليات  بلد 
سنتني  كل  اإللكرتونيات  تقنية  تتضاعف  املثال  سبيل  فعلى 
)قانون مور Moore’s Law(، وهي قادرة على أمتتة 50 % 
قيمتها  )تقدر  األيام  هذه  األنسان  ينفذها  اليت  األعمال  من 
النسبة  تتحقق هذه  أن  ويتوقع  ترليون دوالر(  بـخمسة عشر 
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حبلول عام 2055 م. أما اآلن فال تزال نسبة كبرية من املهام 
املطلوبة يف اإلنتاج تعتمد على اإلنسان؛ فقط 5 % من الوظائف 
مهامها مؤمتتة بالكامل )Manyika. et al.. 2017(. ويتوقع 
يف  الوظائف  من   %47 أمتتة  أكسفورد  جامعة  من  خبريان 
 Freya and( القادم العقد  املتحدة األمريكية خالل  الواليات 
Osborneb. 2017(. ورغم أن التعليم حيظى بأقل نسبة تأثر 

باألمتتة، إال أن كثرًيا من املهام املناطة به ستتحول إىل األمتتة 
وحتديد  قدراته  حسب  للطالب  املوجه  التعليم  ذلك  يف  مبا 
الواجبات وتصحيحها، إضافة إىل التحديد اآللي ملسار الطالب 
بناء على أدائه يف الدراسة واالختبارات وكذلك حتديد الوظيفة 

املناسبة إلمكاناته بعد التخرج.

األمتتة  حنو  العاملي  االجتاه  يف  العوامل  من  عدد  ويسهم 
واإلسراع يف تطبيقاتها، منها:

1 - السرعة، فاملنتجات املعاصرة وسوق العمل تتطلب السرعة 

يف التنفيذ، إما للحاجة إىل كميات كبرية أو إىل تطبيق سريع 
للمنتج.

قائمة على  لكونها  املنتج؛  بدقة  تتميز  الدقة، فاألمتتة   - 2

معطيات ومواصفات حمددة ميكن أمتتتها وتنفيذها كما هي.

3 - التحمل، فهذا النوع من التقنية ميكنه العمل على مدار 

الساعة دون توقف )عدا فرتات الصيانة والتطوير( مما يتيح 
منتجات يف أي وقت وبكميات أكرب.

4 - الكلفة،فرغم أن كلفة إنتاج تقنيات األمتتة عالية نسبًيا، 

إال أنها تكون أقل بكثري من التكلفة البشرية عند التطبيق.

وشركات  مؤسسات  بني  حتتدم  فاملنافسة  التنافسية،   -  5

اإلنتاج للحصول على أكرب شرحية ممكنة من املستهلكني سواء 
أكان املستهلك مالًكا لسيارة أو طالب علم على مقعد دراسي أو 
خمترب كفاية لغوية.ويف كل ذلك فإن تقنية األمتتة تعطي مزية 

تنافسي ملستخدمها لألسباب املذكورة أعاله. 

واجلغرافية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  أبرزت  لقد 
والسياسية احلاجة إىل شهادة نتائج االختبارات اللغوية كمطلب 

أساسي للحصول على مقعد دراسي يف جامعة، أو وظيفة، أو 
 .)Purpura. 2016( التعليمي جنسية، أو لالرتقاء يف السلم 
سريعة  لنتائج  وللحاجة  االختبارات  هلذه  املتقدمني  ولكثرة 
التقنية  استخدام  حنو  املعنية  املؤسسات  اجتهت  وموثوقة، 
إىل أقصى مدى ممكن على أن ختضع للمعايري اليت حتددها 
املؤسسة املنفذة لالختبار )Jiao. et al. 2017(.يساعدها يف ذلك 
التطور الكبري الذي حتقق يف جمال معاجلة اللغات الطبيعية يف 
العقود القليلة املاضية حتى أصبح الناس يطبقونها يف حياتهم 
اليومية كالرتمجة اآللية automatic translation، والتعرف 
اآللي على الكالم automatic speech recognition، وتوليد 
 ،indexing والفهرسة   ،speech synthesis آليا  الكالم 
والتنقيب  والبحث   ،spell checking اإلمالئي  والتدقيق 
 language اللغة  searching and datamining،ومعاجلة 

يعرف  ما  على  سنوات  منذ  العمل  وجيري   .processing

بالفهم اللغوي language understanding حيث ميكن لآللة 
فهم الكالم والتصرف بناء على هذا الفهم. نعم،ال تزال هذه 
التقنية يف بدايتها، لكنها سيكون هلا األثر البالغ عندما تكون 
مقبولة لدرجة كافية يف مهام كثرية ومنها االختبارات اللغوية. 
وستكون قادرة على قراءة الرسائل واخلطابات والنصوص وفهم 
حمتواها، وبناًءا على ما لديها من بيانات ونظم ستكون قادرة 
على صياغة رسالة رد ال ختتلف كثرًيا عما يقوم به اإلنسان 

.)Marr. 2015( العادي
القرن  ستينات  يف  لالختبارات  اآللي  التقويم  فكرة  بدأت 
البيانات وتصحيح  االهتمام حول حفظ  العشرين، إذ متحور 
كانت  الفراغات.  وتعبئة  متعدد  االختيار من  أسئلة  إجابات 
البداية بطيئة وشبه مستحيلة ولكنها سرعان ما تيسرت عقبات 
كثرية مع التطور التقين ويتوقع هلا تسارع يف السنوات القادمة 
 Carol and Voss. 2016; Marczak( أكثر مما كان يف املاضي
تطورت  والثمانينات  السبعينات  ويف   .)and Krajka, 2016

األنظمة ومتكنت من تصحيح أجوبة أسئلة النحو واملفردات، 
وكان أكرب تطور حدث يف هذه الفرتة املعاجلة اآللية للنصوص 
 WordStar و WordPerfect كما يف نظام word processing

وما صاحبها من نظم كاملصحح اإلمالئي والنحوي. ومع ظهور 
تطوير  أمكن  التسعينات  يف   multimedia املتعددة  الوسائط 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   194 01-03-18   11:14:09



195
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غري  والكالم.  كاالستماع  اللغوية  املهارات  الختبار  أدوات 
أن أكرب حتول يف التسعينات نتج عند ظهور اإلنرتنت وربط 
املخترب examinee مبراكز االختبار؛ مما سهل الوصول إىل 
املختلفة ومتابعتها واإلجابة على  أسئلة االختبارات ونظمها 
ألمتتة  أصبح  والعشرين  الواحد  القرن  بداية  ويف  أسئلتها. 
االختبارات حضور أكرب إذ أصبحت االختبارات تتكيَّف آلًيا 
مع مستوى الطالب adaptive testing فيتابع نظام االختبار 
الطالب وبناء عليها يقدم له أسئلة تتالءم ومستوى  إجابات 
إجاباته. ومن أبرز تطورات احلوسبة يف هذه الفرتة ما يعرف 
من  ألكثر  حمدد  بهدف  »نطاق  للمصطلح   MOO اختصاًرا 
مستخدم« multi - user domain object oriented حيث 
ميكن ألكثر من شخص حول العامل التعامل يف الوقت نفسه 
 Marczak( مع هدف واحد يف واقع افرتاضي ثالثي األبعاد

.)and Krajka. 2016

ومن أعقد أسئلة االختبارات اللغوية أسئلة املقالة، إذ يتطلب 
تتوفر  ال  اليت  والقدرات  املهارات  من  العديد  تصحيحها 
بسهولة يف املصححني. غري أن التقنيات كمعاجلة النصوص 
والطرق اإلحصائية ونظم الذكاء االصطناعي مكَّنت املربجمني 
 Knowledge و ،e - rater:من تطوير نظم حاسوبية مثل
حتليل  من   IntelliMetric و   ،Analysis Technologies

املعجمي  املستوى  على  اللغوية  النصوص  خصائص  من  عدد 
والنحوي والداللي واخلطابي. ورغم التطور الذي وصلت إليه 
هذه التقنية ومطابقة نتائجها مع نتائج التصحيح البشري إال 
املهارات  على  السلبية  آثارها  من  هناك ختوف  يزال  ال  أنه 
لغوية  نقاط  على  التقنيات  هذه  تركيز  بسبب  وذلك  اللغوية 
املطورين  على  ويعول  للمقالة.  العام  املستوى  وإغفال  حمددة 
القادمة  القليلة  التقنيني بأن يتالفوا هذا القصور يف السنوات 

.)Li. et al. 2015(

مما مييز األمتتة ذات العالقة باللغة الدقة يف التنفيذ، فقد وجد، 
على سبيل املثال، أن احلاسب اآللي قادر على قراءة الشفاه 
بنسبة صحيحة تصل إىل 95 % بينما قدرة اإلنسان احملرتف 
تصل إىل Hodson. 2016( % 52(. وسنعرض فيما يلي مزيًدا 

من التفاصيل حول دقة األمتتة يف االختبارات اللغوية. 

2 - اللغة ومكوناتها األساسية:

اللغة هي وسيلة اإلنسان للتواصل؛ بها يتبادل األفكار، وبها 
حيفظ تارخيه وعلومه، وبها ترتاكم معارفه عرب التاريخ، وبها 
يتعلم، وبها يعمل. وملكانتها يف حياة اإلنسان، أصبحت جزًءا 
أساسًيا يف العملية التعليمية؛ يتعلم الطفل مكوناتها ويطورها 
الدراسة. وحتى ميكن دراستها  أيامه األوىل على مقاعد  منذ 
معرفة  من  بد  ال  تقيسها،  اليت  االختبارات  وبناء  وتعليمها 

مكوناتها األساسية. 

تقع اللغة يف جزء صغري نسبًيا من قشرة الدماغ تعرف مبنطقة 
وويرنك  بروكا  منطقيت  من  )تتكون   speech area الكالم 
Broca’s area and Wernicke’s area( إال أنها تتصل ببقية 

أجزاء الدماغ للربط بني اللغة وذاكرة الصور واألصوات واألحداث 
بعد   .)Yule, 2017( وغريها  القرار  واختاذ  التفكري  ومناطق 
مكونات  املتخصصون  فصل  استخدامها،  وطرق  اللغة  دراسة 
 ،words مفردات ،sound system اللغة إىل: نظام صوتي
 ،semantics داللة   ،syntax حنو   ،morphology صرف 
براغماتية pragmatics، سياق context. هذه مكونات اللغة 
يف الدماغ ويكتسبها اإلنسان ال شعورًيا منذ الطفولة، ومن ثم 
فهي موجودة عند مجيع متحدثي اللغات. وألن هذه الورقة 
تتحدث عن االختبارات اللغوية فنحتاج إىل إضافة مكون آخر 
بعد  ما  مرحلة  يف  اإلنسان  يتعلمه  الذي  الكتابي  النظام  هو 
اكتساب اللغة ونضعه ضمن مكونات اللغة ألنه أساس مهارتي 
القراءة والكتابة، وهما مهارتان مهمتان تقيسهما االختبارات 

اللغوية. 

ببعض،  وعالقتها  اللغة  أصوات  من  الصوتي  النظام  يتكون 
فللغة العربية 34 فونيًما )أصغر وحدة صوتية تغيريها يف الكلمة 
نظامها  وهلا  صوائت.  ستة  و  صامًتا   28 منها  املعنى(  يغري 
الفونولوجي phonology والفونوتكتيكي phonotactic الذي 
اإلنسان  ينطق  األصوات  بهذه  أخرى.  إىل  لغة  من  خيتلف 
ويسمع الكلمات ويتعرف عليها. فهي أساس مهم من دونها 
باملورفيم  يعرف  ما  األصوات  وتّكون  الطبيعية.  اللغة  تنعدم 
morpheme )أصغر جمموعة صوتية هلا معنى(، اليت بدورها 
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ال -  مورفيمات:  »املؤلفون« ثالثة  كلمة  الكلمات )يف  تشكل 
مؤلف - ون(. فلكل لغة معجمها اخلاص بها الذي يكفي لنقل 
صور واضحة من متحدث إىل آخر. وعادة ال حيتاج اإلنسان 
لعدد كبري من الكلمات يف تعامالته اليومية، ففي اإلجنليزية، 
تشكل 2000 - 3000 كلمة ما يقرب من 80 - 90 % من مفردات 
العادي  الشخص  ويكفي  يومًيا،  املستخدمة  العامة  النصوص 
4000 كلمة تقريًبا ليتحدث عن احتياجاته واألشياء األساسية 

.)Chun and Genetti, 2014( يف حياته اليومية

ففي  الصريف.  النظام  يسمى  مكوناتها  حيكم  نظام  للكلمات 
بضعة  من  يشتق  الذي   derivation االشتقاق  نظام  العربية 
العربية  اللغة  ويف  العربية.  اللغة  مفردات  جذر مجيع  آالف 
املورفيمات  اللواصق affixes وهي  اللغات نظام  كما يف معظم 
أل”   « مثل  جديد،  معًنى  لزيادة  الكلمة  لساق  تضاف  اليت 
»يعملن«.  كلمة  يف  النسوة  ونون  »الكتاب«  كلمة  يف  التعريف 
وحيكم ترتيب كلمات اللغة والعالقة بينها وما قد يضاف عليها 
أو يغري منها يف اجلملة نظام النحو. فالنحو هو الذي جيعل 
 ،free word order تسلسل كلمات اجلملة العربية شبه حر
بينما يف اإلجنليزية مقيد fixed word order. وهو الذي يفرض 
حذف حرف العلة عندما يكون الفعل جمزوًما كما يف الفعل 

»كان« الذي يصبح »كن« يف اجلملة »مل يكن ...«. 

املتحدث  هلا  يرجع  حمددة  بدالالت  اللغة  مفردات  ترتبط 
ارتباط  وهلا  به  يكتب  ما  على  تدل  “قلم”  فكلمة  والسامع. 
واستعمال  واملعرفة،  والكتابة،  واللغة،  بالتعليم،  الذهن  يف 
اليد، واألداة، واحلرب... ويصقل املعنى وينجلي أكثر عندما 
أكثر  دالالت  السياق  مينحها  حيث  مجلة  يف  الكلمة  تكون 
»رجع خبفي حنني”  مثل   idiom فمسكوكة  ووضوًحا.  دقة 
هلا داللة ختتلف عن داللة مفرداتها. وترتبط دالالت اجلمل 
النص، ولو أخذت من سياقها ووضعت  النص بفكرة  داخل 
يف سياق خمتلف ألعطت داللة خمتلفة تبًعا للسياق اجلديد. 
بها  حييط  وما  املواقف  حسب  خمتلفة  استخدامات  وللغة 
يرغب  عندما  يقول  قد  فاملعلم  بالرباغماتية.  يسمى  ما  وهو 
الدرس  كتبكم،  كتبهم: “عليكم إحضار  تالميذه إحضار  من 
»ممكن  يكون:  كتاًبا  املعلم  من  التلميذ  طلب  بينما  القادم«، 

وعندما  ذلك.  شابه  ما  أو  أستاذ«،  يا  كتابك  على  االطالع 
تزور صديًقا يف منزله وتقول له: »الطقس حار اليوم«، فقد ال 
يكون اهلدف من العبارة اإلخبار عن الطقس وإمنا الطلب منه 

بأسلوب مهذب تشغيل مكيف اهلواء.   

االختبارات  يف  قياسها  املطلوب  اللغوية  املهارات   -  3
اللغوية:

تركز االختبارات اللغوية على أربع مهارات ترى أنها أساسية 
 listening يف معرفة كفاية املخترب اللغوية: استيعاب املسموع
املقروء  استيعاب   ،speaking التحدث   ،comprehension

طرق  وهلا   .writing الكتابة   ،reading comprehension

استيعاب  مهارة  ففي  مهارة.  كل  أسئلة  وضع  يف  وأساليب 
املستمع  وعلى  شفهية  األسئلة  تكون  أن  ميكن  املسموع 
استيعابها والرد عليها مشافهة، أو أن يستمع إىل مقطع صوتي 
مسجل ثم جييب على أسئلة مكتوبة. ويف أسئلة التحدث، 
أو وصلته عن  إما مكتوبة  املخترب شفهًيا على أسئلة  جييب 
طريق السمع. أما أسئلة استيعاب املقروء والكتابة فإنها تكون 
مكتوبة وعلى املخترب اإلجابة عليها إما كتابًيا كما يف اختبار 
الكتابة أو على أسئلة اختيار من متعدد كما يف أسئلة استيعاب 
تساعد  لقياسها   rubrics معايري  مهارة  لكل  وتوضع  املقروء. 
واضع األسئلة يف كتابة األسئلة املالئمة وتساعد كذلك املصحح 

على وضع الدرجة املناسبة. 

4 - االختبارات اللغوية:
الصدق/الدقة  األول،  مبدأين:  على  عموًما  االختبارات  تقوم 
قياسه  له  أريد  ما  فعال  يقيس  االختبار  أن  وهي   validity

نتيجة من  70% )على أساس  االختبار  نتيجة  تكون  فعندما 
املمتحن جييد  أن  يعين  فهذا   )%100 تساوي  كاملة  درجة 
فعال 70% من املعرفة أو املهارة املراد قياسها. واملبدأ اآلخر، 
املوثوقية/الثبات reliability وتعين أن املخترب لو أخذ االختبار 
أكثر من مرة فإنه سيحصل على النتيجة نفسها يف االختبار 

الذي يقيس قدرة أو مهارة حمددة.

وما ينطبق على االختبارات بشكل عام ينطبق على االختبارات 
اللغوية. وهلذا البد أن تقوم االختبارات اللغوية على أساس 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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ومرجع واضح حمدد املعامل كمقررات منهج دراسي إذا كانت 
الختبار  بالنسبة  املستهدفة  للغة  أمنوذج  أو  املدارس،  يف 
الكفاية اللغوية. والبد أن يؤخذ اهلدف من االختبار كمعرفة 
كالدراسة  باللغة  عالقة  له  عمل  ممارسة  على  املمتحن  قدرة 
والرد  أعمال وظيفية كتحرير اخلطابات  تنفيذ  أو  األكادميية 
على االستفسارات )Purpura. 2016(. وهلذا من املهم وضع 
أهداف حمددة املعامل ألي اختبار لغوي وذكر األدوات اليت 

ستستخدم لقياسها.

املهم  من  اليت  اللغوية  االختبارات  دورة   )1( الشكل  يوضح 
أخذها بعني االعتبار قبل البدء يف خطة تنفيذ اختبار لغوي. 
فالبد من وضع األهداف )1(، وآلية إعداد مكونات االختبار 
)2(، والتخطيط لكيفية التنفيذ )3(، وطريقة التصحيح )4(، 
ومن النتائج تستخلص قيمة رقمية ملدى حتقيقه لألهداف اليت 
وضعت له )5(، وتستمر الدورة لصقل االختبار وتطويره بعد 
كل عملية ينفذ فيها. هذه الدورة ستفيدنا فيما بعد يف أمتتة 

االختبارات اللغوية.

 

الشكل 1: دورة االختبارات اللغوية.

جتدر اإلشارة إىل أن االختبارات اللغوية ختتلف يف مكوناتها 
عما سواها من االختبارات. فجميع االختبارات غري اللغوية 
فإن  وهلذا  االختبار  لغة  املخترب جييد  أن  االعتبار  يف  تأخذ 
االختبارات  يف  أما  املخترب.  لدى  معروفة  االختبار  أدوات 

اللغوية فإن أدوات االختبار )القراءة، الكتابة، التحدث، فهم 
املسموع( هي جزء من االختبار. ويوضح الشكل )2( العالقة 
بني مكونات اللغة املستهدفة يف قياس مستوى الكفاية اللغوية 
مكون  من  جزًءا  األخرى  هي  تشكل  اليت  اللغوية  واملهارات 

االختبار. 

الشكل 2: العالقة بني مهارات اللغة ومكوناتها يف
 االختبارات اللغوية.

ويالحظ يف الشكل )2( أن مكونات االختبار تتكرر تقريًبا يف 
مجيع املهارات عدا النظام الصوتي الذي ال يظهر يف مهارتي 
القراءة والكتابة. وال نستطيع القول إن معرفة املفردات تكون 
يف مهارة أو مهارتني، بل موجودة يف مجيع املهارات. وهلذا 
عند وضع خطة الختبار لغوي يؤخذ قياس املكونات اللغوية 
على أنه عنصر مهم من عناصر األسئلة يف املهارات املستخدمة 

ويقّوم بناء على ذلك.  

5 - أمتتة االختبارات اللغوية:

بها  يقوم  اليت  الذهنية  األعمال  أعقد  من  الطبيعية  اللغة 
اإلنسان، وال تزال حتتاج إىل مزيد من الوقت والبحث لفهمها 
يف  استخداماتها  حماكاة  ثم  ومن  تفاصيلها،  على  والتعرف 
تقرير  فحسب  اللغوية.  االختبارات  منها  اليت  الناس  حياة 
Manyika. et al. )2017(، فإن مهام التعليم اليت من ضمنها 

بالتقنيات  األمتتة  إمكانية  يف  نسبة  األقل  هي  االختبارات 
مهام  األمتتة يف  إمكانية  نسبة  بينما تصل   ،)%27( احلالية 
قطاعات أخرى كالتصنيع إىل 60%، و 73 % يف قطاع اإليواء 
تتطلب  التعليمية  العملية  كانت  وإذا  الغذائية.  واخلدمات 

أتمتة االختبارات اللغوية
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تفاعاًل معقًدا بني املعلم والتلميذ يصعب على التقنية احلالية 
أمتتة نسبة كبرية منه، فإن االختبارات من أكثر مهام التعليم 
أسئلتها  وضع  وقواعد  أهدافها  وضوح  بسبب  لألمتتة  قابلية 
واألمتتة   .)1 )الشكل  عام  بشكل  ودورتها  تصحيحها  وطرق 
ال تعين بالضرورة التخلي املطلق عن الدور البشري، فهناك 
ثالثة خيارات أمام املؤسسات املعنية باالختبارات اللغوية فيما 

يتعلق باألمتتة: 

1( عدم استخدام األمتتة يف االختبارات اللغوية واالعتماد كلًيا 

على القدرات البشرية.

.fully automated 2( أمتتة االختبار بالكامل

االختبارات  أعمال  من  جزء   ،hybrid هجينة  تطبيقات   )3

بشري واآلخر مؤمتت حسب التطور التقين املتاح. وقد ُأخذ 
باخليار الثالث يف كثري من املهام املطلوبة يف دورة االختبارات 
تنفيذ  يف  يوم  بعد  يوًما  التقنية  دور  يتزايد  حيث  اللغوية، 
نظٌم  منها  ُطوِّر  حتى  البشرية  األعمال  ضمن  كانت  مهام 
قواعد  من  األسئلة  استخراج  أمتتة  مثل:  معقدة  حاسوبية 
البيانات )Gómez - Abajo. 2017(، وتقويم كتابة املقالة 
 Latifi.( وتقويم اإلجابات النصية ،)Rahimi. et al. 2017(
 Zechnera. et al.( وتقويم القواعد النحوية ،)et al. .2016

وأمتتة   ،)Knill .et al. .2017( التحدث  وتقويم   ،).2017

تقديم األسئلة للمخترب بناء على مستوى أدائه يف اإلجابة على 
   adaptive test أسئلة سابقة أو ما يعرف باالختبار التكيفي
النتائج مبا يف  )Marczak and Krajka. 2016( ، وحتليل 
ذلك نقاط القوة والضعف عند املخترب ونسبتها وعالقتها بنتائج 

.)Purpura. 2016( املختربين اآلخرين

تعمل األمتتة على تنفيذ مهام حمددة يف دورة االختبار )الشكل 
يقوم  2(. وهلذا  )الشكل  اللغة  ومكونات  لقياس مهارات   )1

الباحثون بتجزئة وتفصيل مهارات ومكونات اللغة لتحويلها 
إىل عمليات رياضية قابلة للربجمة حاسوبًيا ومن ثم أمتتتها.  
ونتيجة لذلك مكَّنت التقنية احلالية املطورين من أمتتة كثري 
من أعمال االختبارات اللغوية بداية من استخراج األسئلة من 

قواعد بيانات لغوية إىل حتليل النتائج )الشكل 3(. فمع توفر 
 )big data كميات كبرية من البيانات )ما يعرف باإلجنليزية
من احملتوى اللغوي بصيغه املختلفة: النصي text، والنصي 
والفيديوهات   ،audio والصوتي   ،tagged text املوسوم 
videos، والصوتي املكتوب transcribed speech، أصبحت 

ماركوف  أمنوذج  كأدوات  متطورة  حاسوبية  وأدوات  نظم 
اخلفي Hidden Markov Model Toolkit قادرة على حماكاة 
القدرات البشرية وجتاوزها يف الدقة والسرعة، فمن الصعوبة 
هذه  الكبرية  البيانات  بقواعد  اإلملام  العادي  للشخص  مبكان 
االختبارات  يف  توظيفها  ثم  ومن  يوم  بعد  يوًما  تتزايد  اليت 

.)Gómez - Abajo 2017( اللغوية

الشكل 3: ما ميكن أن تقوم به التقنية يف
 دورة االختبارات اللغوية.

األقل  اللغوية  االختبارات  أعمال  بعض  أمتتة  كانت  إذا 
من  االختيار  ألسئلة  الصحيحة  اإلجابات  كاحتساب  تعقيًدا 
استخدامها  بدأ  قد   multiple answer questions متعدد 
 Carol and Voss. 2016;( املاضي  القرن  ستينات  منذ 
Marczak and Krajka. 2016(، فإن أعمااًل أكثر تعقيًدا مل 

أعقد  ومن  مؤخًرا.  إال  اللغوية  االختبارات  يف  تطبيقها  يبدأ 
النظم احلاسوبية ذات العالقة باالختبارات اللغوية، التقويم 
اآللي للكالم speech auto scoring. ويعود السبب يف ذلك 
خيارات،  أو  نًصا،  وليست  صوتية  موجات  املدخل  أن  إىل 
وأن تقويم الكالم عملية معقدة يف أصلها، إذ يبدأ نظام أمتتة 
تقويم الكالم بتحويل املوجات الصوتية إىل أرقام )الرقمنة(، 
ووضع  النص  تقويم  وأخرًيا  نصوص،  إىل  األرقام  ثم حتويل 
على  التعرف  الرقمنة  مرحلة  يف  ويتم   .)4 )الشكل  النتيجة 
يتطلب  الكالم  تقويم  وألن  احلروف،  وخمارج  النطق  سالمة 
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التعامل مع متحدثني قد ال جييدون أصوات اللغة املستهدفة، 
 Knill. et al..( فقد ُطوِّرت تقنيات للتعامل مع هذه احلاالت
 automatic speech 2017(. وتقوم نظم التعرف على الكالم

األكوسيت  األمنوذج  حسب  األرقام  بتحويل   recognition

acoustic model إىل نصوص، لتمر بعد ذلك على نظام تقويم 

النص automatic text scoring. وتشكل كل مرحلة يف هذه 
السلسة نظاًما معقًدا يف حد ذاته. وتقّوم نظم اختبارات النطق 
األكوستية،  اخلصائص  على  بناء   accentedness )اللكنة( 
سليمة  الكلمات  تكون  أن  وهو   intelligibility والوضوح 
الفهم  وإمكانية  صحيحة،  بينها  النحوية  والعالقة  ومفهومة 
comprehensibility وهي أن يكون للعبارة معنى، وقد أمكن 

قياس هذه املعايري بدقة عالية تساوي أو تفوق القدرة البشرية 
  .)Kang and Ginther. 2018(

الشكل 4: مراحل تقويم الكالم.

وهي  املقاالت،  وكتابة  النصية  اإلجابات  تقويم  جمال  ويف 
أسئلة  على  باالختبارات  املعنيني  لدى  املفضلة  األسئلة  من 
لدرجة  تقوميها  تقنية  تطورت  فقد  متعدد،  من  االختيار 
وتبني  والبشري.  اآللي  املقوم  بني  يذكر  فرق  هناك  يعد  مل 
اآللي  املقوم  نتائج  بني  التوافق  نسبة  أن  حديثة  دراسة 
واملقوم البشري، يف إجابات نصية الختبار الكفاءة السريرية 
لألطباء، هي Latifi. et al.. 2016( % 95(. وتظهر نتائج 
بني  التوافق  نسبة  أن  املقالة  كتابة  لتصحيح  ثانية  دراسة 
 .)Purpura. 2016(  %96 إىل  تصل  واآللي  البشري  املقوم 
 essay املقالة  لكتابة  اآللي  املقوم  أن  ثالثة  دراسة  ووجد يف 
auto scoring يساوي أو يتفوق على التقويم البشري يف دقة 

جيد  ومل   .)Rahimi. et al. 2017( املناسبة  الدرجة  وضع 
)Kieftenbeld and Boyer. 2017) فارًقا إحصائًيا ذا قيمة 
بني التقويم البشري والتقويم اآللي عند مقارنته لنتائج عدد من  

نظم التقويم اآللي للمقاالت.  

ال  فهي  الشخصية،  للعوامل  جتنبها  األمتتة  حماسن  ومن 
لعوامل   bias باالحنياز  يعرف  ما  أو  املخترب  مع  تتعاطف 
أخرى غري املعايري الدقيقة لالختبار، غالًبا ما تكون نزعة غري 
إرادية كأن يكون املقوم معجًبا باللكنة اإلجنليزية الربيطانية 
بلكنات  يتحدث  أفضل ممن  بها  يتحدث  من  يرى  ثم  ومن 
أخرى )Kang and Ginther. 2018(. كما أن األمتتة جتعل 
من السهل النفاذ إىل االختبار فال تتطلب بريوقراطية احلجز 
 .)Jiao, et al. 2017( واالنتظار، وميكن أخذه متى شاء املخترب
يساعد على ذلك تطور نظم التعرف على الوجه واملتابعة اآللية 
املثال  سبيل  )على  تعابري  من  حيويه  وما  لعضالته  املستمرة 
ما طبق مؤخًرا يف iPhone 10( مما جيعل من املمكن إتاحة 
االختبار للجميع دون متابعة بشرية مع ضمان سالمة النتائج 
النظام اآللي ذلك، وهذا ممكن عملًيا  الغش حيث يتوىل  من 
 software والربجميات   hardware املواد/العتاد  بتقنيات 
تطبيق  من سالمة  للتأكد  مساندة  أخرى  ونظم  املتوفرة حالًيا 
 test applications )Linares - Vásquez. االختبار نفسها

.)et al.. 2017

على  احلصول  يف  ورغبتهم  اللغة  أعداد خمتربي  تزايد  ومع 
حنو  والتوجه  االختبار،  من  االنتهاء  بعد  مباشرة  النتائج 
اإلجابات النصية كمنهج دقيق لقياس الكفاية اللغوية، مل تعد 
الطرق التقليدية يف إعداد األسئلة وإيصاهلا للمخترب وتصحيح 
إجاباته وعرض النتائج مع حتليها تفي باحلاجة. وأصبح من 
الضروري أمتتة أكرب قدر ممكن من مكونات مراحل االختبار 
لتقديم اختبارات أكثر عداًل وتنوًعا وأدق يف القياس، ونتائج 
قواعد  من  الكبري  الكم  ذلك  يف  يساعد  إنصاًفا.  وأكثر  أسرع 
والتطور  ومكوناتها،  للغة  ثرًيا  مرجًعا  تشكل  اليت  البيانات 
املتقدم يف تقنيات معاجلة اللغات الطبيعية والذكاء الصناعي 

.artificial intelligence

اللغوية  االختبارات  جمال  يف  طورت  اليت  التقنيات  معظم 
ميكن تطبيقها على كثري من اللغات مبا فيها العربية. غري أن 
هناك تفاصيل لغوية حتتاج إىل العناية والدراسة اليت تسهم يف 
رفع كفاءة أداء هذه التقنيات ودقتها، منها املعاجم ودالالت 
املفردات وشبكة الكلمات word net. وأسهمت بعض املراكز 
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البحثية العربية يف تطوير بعض هذه التقنيات وتسجيل براءات 
 Khorsheed. et al. 2012, Al Badrashiny( اخرتاع عليها
.et al. 2012, Alghamdi. et al. 2014(. ويبقى التطبيق 
العملي الختبارات اللغة العربية املؤمتتة أساًسا مهًما يف تطوير 
إىل  العام  التعليم  من  املختلفة  التعليم  مراحل  التقنية يف  هذه 
واجلهات  العربية  اللغة  تعليم  مراكز  إىل  إضافة  اجلامعي، 
يف  للقياس  الوطين  كاملركز  العربية  اللغة  باختبارات  املعنية 

اململكة العربية السعودية.

6- اخلامتة:

يف  حالًيا  القائمة  التقنيات  عن  عاًما  عرًضا  الفصل  هذا  قدم 
جمال أمتتة اختبارات اللغات البشرية، وأن األمتتة ستستمر 
يف التطور تقنًيا، وستسري جنًبا إىل جنب مع اإلنسان لينفذا 
مًعا بطريقة تكاملية مهامَّ حمددة يف وظائف حيتاج إليها سوق 
نظًرا  الزمن  مرور  مع  املؤمتتة  املهام  نسبة  وستتزايد  العمل. 
من جهة  إليها،  العمل  من جهة، وحلاجة  تقنًيا،  لتطورها 
أخرى، لتصل إما لتنفيذ كامل لعملية االختبار أو أكرب عدد 

ممكن من مهامها.

وإذا كانت تقنية معاجلة اللغات والتقنيات ذات العالقة بها 
قد أجنزت الكثري وهي يف طريقها ملزيد من التطور، فإن اللغة 
العربية حتتاج إىل مزيد من جهد  املتخصصني ومن اجلهات 
اليت ُتعَنى بها خاصة يف جماالت ليست التقنية مهيأة هلا بعد 
أن تطبيق  املعاني. كما  الداللي وشبكات  والتحليل  كاملعاجم 
التقويم  ومراكز  العربية  وجامعاتنا  مدارسنا  يف  التقنية  هذه 
سيسهم يف تطويرها ملا فيه خدمة اللغة العربية والناطقني بها. 
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خالصة:

يتناول هذا البحُث الَعالقة املستمرة َبني الُلغِة العربيِة واللغة 
أننا  مبعنى  العصور،  وعرَب  وإسبانيا  األنداس  يف  اإلسبانيِة 
نستهدف ماضي هذه العالفة وحاضرها ومستقبلها أيضا. إّنها 
َعالقٌة حُتّدثنا عن ُلَغتني اثنتني هلا مكتوٌب واِحد. تتقسم هذا 
ُمشرَتَك  وَزَمن  ِبعامَل  أوال  فيها  نهتم  َأجزاء  ثالثة  على  النص 
اإلسبانية،  اللغة  يف  الَعَربّي  األِصل  ذات  الَكِلمات  إىل  إشارًة 
وثانيا ندرس ما كانت أسباب إفساد العالقة بني اللغبني وما 
وراء الِكتمان والِنسيان اليت وقع، وثالثا وأخريا نرّكز على دور 
الرتمجة يف زمننا هذا ومهمتها يف استعادة العالقة بني اللغة 
العربية واللغة اإلسبانية حبّق التعايش العربي اإلسباني اليومي 
حيث يسكن يف إسبانيا ما يقارب مليون مواطن من أصول عربية 
أكثر من  املدارس هناك  إثنني مليون مسلمني، ويف  وأكثر من 
مخسني ألف طفل من أصول عربية، كما ُتَعلَّم اللغة العربية يف 
17 َمْدَرَسة للغات األجنبية ويف 25 كلية آداب، وُيرَتَجم اآلن 

من األدب العربي الكالسيكي واملعاصر أكثر من أي وقت مضى.

مقدمة:

يتناول هذا البحث العالقة َبني الُلغِة العربيِة واللغة اإلسبانيِة يف 
إسبانيا، ماضيا ومستقبال. إّنها َعالقٌة حتّدثنا عن ُلَغتني اثنتني 
ومكتوب واِحد. َتلخيص ألف وثالث ِمئَة عام من الّتاريخ يف 
ثالثة  على  النص  هذا  فقّسمنا  بسيط  غري  أَمٌر  صفحات  عدة 

َأجزاء:

1. عامَل وَزَمن ُمشرَتَك: َكِلمات من أِصل َعَربّي

2. إفساد العالقة: الِكتمان والِنسيان

3.الرتمجة هي احلنني واملكتوب: معاً من جديد

ِشبه  يف  العربية  والثَّقافة  الُلغة  ُحضور  أّن  املعلوم  باب  من 
اجَلزيرة األيبريية، اسَتَمرَّ ُمنُذ الَقرن الّثاِمن وحّتى َطرد آخر 
املوريسكيني يف بداية الَقرن الساِبع َعَشر،بعد امليالد. فكانت 
األخرى  واللغاِت  العربية  اللغة  بنَي  ُمَعقَّدة  التَّواُصل  َعواِمل 
ُمَتغرية  كانت  وبالطِّبع  الَطويلة،  الزََّمنّية  الَفرتة  ِتلَك  ِخالل 

حسب املراِحل امُلخَتِلفة.

َصنََّف اللغوّيون التواصل بني الُلغات إىل أربعة أنواع:

1( التَّواُصل بصورة ُمَكثَّفة جدا 

2( التَّواُصل بصورة ُمَكثَّفة

3( التَّواُصل املُعَتِدل

4( التَّواُصل االعتيادي

هذا وبناًء على نوع االستعارات اليت مَتَّت من اللغة العربية إىل 
اللغة اإلسبانية، ترى سارة ثوماسون، بأن العالقة َبنَي اللَغتني 
هي من النوع الرابع؛ أي التَّواُصل االعتيادي.َنَتَحدَّث هنا عن 
حوالي ألف عام من التَّواُصل االعتيادي. َدعونا نرى ما هي 

َتفاصيل هذا التَّواصل منذ البداية.

أ.د. لويس ميجيل كنيادا
مدرسة طليطلة للمرتمجني، إسبانيا

على ِبساط اللغة العربية واالسبانّية
ماضيًا ومستقباًل

أ.د. لويس ميجيل كنيادا
مدرسة طليطلة للمرتمجني، إسبانيا
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1 - عامَل وَزَمن ُمشرَتَك: َكِلمات من أِصل َعَربّي

عنَد ُقدوم الرومان يف الَقرن الثاِلث َقبل امليالد إىل شبه اجَلزيرة 
األيبريّية كانت هناك عدة حلجات إقليمية، ِمثل الباسكية، 
َفرَض  حينها  ويف  والكانتابرّية،  واللوسيتانية،  واألستورّية، 
الرومان الالتينّية كلغة َرمسّية للثقافة والتواصل إىل حد القرن 

الثالث عشر.

مَل َتعد اللغة الالتينية يف شبه اجلزيرة األيبريّية، على ِغرار 
الكثري من البلدان يف الغرب، اللغة األوىل، ولكن بالرُّغم ِمن 
احلكومة،  ولغة  ُمَقدَّسة  كُلغة  َمكاَنِتها  على  حاَفَظت  ذلك 
يف  وَتدريسها  ِدراَستها  يَتم  اليت  الوحيدة  اللغة  وكانت 

اجلاِمعات. 

اإليطالّية  احمَللّية:  اللغات  َظَهَرت  الُقرون  مرور  ومع 
واجِلرمانّية  والرُبتغالّية  والفرنسّية  والكتاالنّية  واإلسبانّية 
بثنائّية  َتَتميز  اجمُلتمعات  وأصبَحت  واألجنلوسكسونّية... 
اللغة. َظَهَرت أوَّل قواِعد للغة يف الَقرن اخلامس َعشر، وَعملياً 

مل َيسبق أن يَتم َتدريسها يف اجلامعة ِمن َقبل.

 ماذا َحدث يف األندلس؟

إذا أخذنا َمثال مدينة ُطلَيِطلة، عنَد ُقدوم الَعرب إليها عام 721، 
التينّية  لغة  )أي  َوليدة  رومانسية  لغة  يتكلمون  ُسّكانها  كان 
وكان  امُلسَتعِربني(،  بلغة  خاطئ  على حنو  املُعروفة  َشعبّية؛ 
املثقَّفون – وهم أقليَّة – َيفهمون وَيتكلَّمون »الالتينّية الفصحى«. 
كان املسيحيني، وكانت  وقد تعايشت اجلالية اليهودّية مع السُّ
فيما  الشارع  يف  الرومانسّية(  )اللغة  الشعبّية  الالتينّية  تتكلم 

كانت تستخدم العربّية يف املنزل والسيناغوغ.

تشّكل اجليش الغازي من العرب القادمني من مشال أفريقيا 
وسوريا واليمن وكذلك من الرَبَبر. اسُتحِدَثت هلجة من اللغة 
العربّية يف األندلس ُعِرَفت بالعربّية األندلسّية وحتوََّلت فيما 
بعد إىل ُلغة التواصل بني املسلمني واملسيحيني واليهود. كان 
سّكان األندلس منذ مطَلع القرن الثامن يتكلَّمون أربع لغات هي 
الالتينّية والرومانسّية األندلسّية والعربّية األندلسّية والعرْبِية. 

وبعد جيَلنْي من ذلك حتوََّلت اللغة العربّية األندلسّية الشفوّية 
لغة  إىل  القشتالّية(  الرومانسّية  اللغة  عناصر  من  الكثري  )مع 
التواصل الشفوية الرئيسّية بني مسيحيني ومسلمني ويهود يف 
مدينة امللوك )مدينة ُطلَيِطلة( حتى مطَلع القرن الثاني عشر 

على األقل. 

وّأْصَبحت  الالتينّية  حَمَل  الُفصحى  العربّية  اللغة  َحلَّت 
واملراِسم،  والُعقود  القوانني  َسن  ُتسَتخَدم يف  اليت  الدَّولة  ُلغة 
القرن  املَسيحيون والَيهود َيستخدمونها يف ُنصوِصهم يف  وظل 
الثاني والثالث واخلامس عشر؛ مثل شهادات ميالد األطفال 
الَبيع  وُعقود  اليهود،  حِبَق  الصادرة  واألوامر  املسيحيني، 
عادًة  اليهود  وكان  واملمتلكات،  باملال  التربع  ووثائق  راء  والشِّ
بالعربية  ُعِرف  ما  أو  عربّية؛  بأحرف  العربية  يكتبون  ما 
ُتثِبت  ُطلَيِطلة  اليهودية. وهنالك َوثائق يف أرشيف كاتدرائية 
اللغة  ثنائي  ُذِكر سابقًا؛ فقد كانت األندلس جمتمعاً  كل ما 
وُمَتَعدد الثقافات حتى القرن احلادي عشر أو الثاني عشر على 
األقل، وهذه حقيقة ال ميكن إنكارها، ليس بسبب دخول كمِّ 
هائل من الكلمات العربّية إىل اللغة الرومانسّية فحسب، بل 
الحتواء املؤلَّفات الغنائّية العربّية؛ مثل املوشَّحات واخَلرجات 
بشكل  الرومانسّية  اللغة  من  َدخيلة  كلمات  على  واأَلْزجال 

ُمَتكرر )كورِّينيت، 1997(.

ا مَل َيعمل التَّعريب على َخْلق  مُيكننا القول باختصار بأنه ُرمبَّ
َهوية جديدة يف األندلس ولكّنه َعِمل على تغيريها على األقل. 
األندلس  سّكان  لغة  أصبحت  العرّبية  اللغة  فإن  وبالتأكيد، 
أجداد  ِمن  املنحدرين  املسلمني  من  السّكان  احمللّية؛ مجيع 
وصلوا  الذين  الرَبَبر  وِمن  إسالمهم،  أعلنوا  وَيهود  مسيحيني 
أن  إىل  األمر  بهم  وانتهى  الُفتوحات  بداية  يف  األندلس  إىل 
َيظنوا أنُفسهم عرباً نظراً ألنها كانت لغتهم األم. وأثبت هذا 
اإلحساس العام رأي العلماء املشرتك، ال بل أثبت ما قد يكون 
قد قاله الرسول حممَّد: »من َتَكلَّم العربية فهو عربي« وأيضاً 
»يا أيُّها الناس إّن الرب واِحد، واألب واِحد، ولَيَست الَعربّية 
بأَحدكم ِمن أب وال ُأم، وإمنا هي اللسان، فَمن َتَكلَّم بالعربّية 

فهو َعربّي«. )مايّيو سالغادو، 2004(.
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على ِبساط اللغة العربية واالسبانّية ماضيًا ومستقباًل

منذ القرن الثالث عشر، ُعِرف املسلمون الذين كانوا َيعيشون 
نون« واستمّروا  يف املَناِطق اليت احتلَّها املسيحيون باسم »املَُدجَّ
الكاثوليكيون  امللوك  َأجربهم  أن  إىل  العربية  اللغة  باستخدام 
وحَماِكم التفتيش على اعتناق املسيحية وَمنعوا استخدام اللغة 
الَعربّية، كما ُأطلق عليهم اسم »املوِرْسكّيون« ومت َطردهم خارج 
شبه اجلزيرة األيبريّية بشكل دائم يف عهد امللك فيليب الثاني 
عام 1616، وخُبروِجهم مل َيُعد ُهنالك جُمَتمعات ناِطقة باللغة 

العربّية يف شبه اجلزيرة األيبريّية. 

 ولكن، ما الذي خلََّفه هذا االرتباط الطويل واملَُعقَّد ورائه؟ 
 يف ِعلم الصرف:

كلمة  مثل  نفسها؛  املفردة  ضمن  )ال(  التعريف  أداة   .1

la> احَلَبق، ومثل هذه املفردات ُأدِخَلت إىل اللغة  albahaca

اللغة  يف  استخدامها  خالل  من  األوىل  الفرتة  يف  الرومانسّية 
احملكية آنذاك.  

2. اللواحق مثل الياء اليت تأتي يف آخر الكلمة لتشكيل النعت 

)َبَلدي(. ويف أمساء نسبة جديدة   baladí ؛ مثل/í/ والنسبة
األسهل  من  كان  )ُمَولَّدي(، حيث   muladí مثل  اللغة  على 
استعارة مفردة من أصل عربي َبَداًل من تعريف الكلمة باللغة 

الرومانسّية. 

»َهال«  ب  الَتَعجُّ وأسلوب   )hasta( »حتى«  اجلّر  حرف   .3

 .)hala(
4. اسم الَعلَم غري احمُلَدَّد fulano y mengano )ُفالن وَمن 

كان(. 
»أقاَم«  مبعنى  )َنَزل(   descender الفعل  ُيسَتخَدم  أصبح   .5

مثل: َنَزل يف املكان أي َحلَّ به.  
أِصل  ِمن  soñarse هي  الفعل:  األفعال االنعكاسية مثل   .6

َعربّي.     

 يف ِعلم األسلوب اللغوي:

بالعربية،  هي  كما  متاماً  ُترمِجت  عربية  وعبارات  ِصَيغ   .1

 Dios( اهلل  ومبشيئة   )si Dios quiere( اهلل  شاء  إن  مثل: 

اهلل  ومَحَاك   )Dios te guarde( اهلل  َحِفظك   )mediante

احَتَفظت  أخرى  عبارات  هنالك  كما   ،)Dios te ampare(
باللفظ ذاته كما يف العربية مثل ojalá )لو شاء اهلل(.  

 una y mil الالنهاية:  إىل  تشري  اليت  اإلسبانّية  العبارة   .2

veces هي - ِوفقاً ملا َبيََّنه أوليرب أسني - ِمن الِعبارات العربّية 

الدَّخيلة على اللغة اإلسبانّية وأصلها »ألف َمرَّة ومرَّة«.

ُيقال بأنه َيتم إضافة ِوحدة إىل الَعدد املُدََّور ألف، ألّن العرب 
َيرِبطوَن َبنَي األرقام الزَّوجية وسوء احَلظ، على َعكس األرقام 
اهلِل  أمساُء  فَمثاًل  إجيابية  َنظرة  إليها  َينظروَن  اليت  الَفردية 

احُلسنة )99 امسا(.

3. عبارات مثل de balde )من كلمة باطل أي بال جدوى( و 

de marras )من املرات العديدة؛ حيُث ُأِخَذت كلمة »مرة« 

ومت صياغة اجلمع باللغة اإلسبانّية. و dar la matraca )من 
املِطَرقة( وإخل... 

 يف ِعلم الصوتيات: 

1. ال يوجد يف اإلسبانّية أي أصوات ُمستعارة من اللغة الَعربّية 

وال حتى أي ّطريقة ُمعينة للَفظ. وعلى الرغم من ازدياد َعدد 
 ،berenjena و   almogávar ِمثل  املقاطع  ُمَتَعددة  الَكلمات 
فإن النظام الصوتّي لكٍل ِمن هاتنَي اللغتني ُمنَفِصل مَتاماً عن 

اآلخر )كانو، 1999(.

وت  لصَّ ا (  au>o م(  )اإلدغا ملزدوج  ا املصوت   .2

almez ( )َميس   ai>e ملزدوج  ا املصوت  و   ،)azote <

 يف ِعلم الَكِلمات وامُلصطلحات:

التأثري العربي كما رأينا حتى اآلن، مل َيُكن َملحوظاً لَدرجة 
كبرية يف اجملاالت املذكورة سابقًا، وهذا َيرجع إىل االختالف 
الَكبري القاِئم بني اللغتني. ولكن جَتدر اإلشارة إىل أنه موجود 
الكلمات  إن  وامُلصطلحات.  الَكِلمات  جمال  يف  كبري  ِبصورة 
ما  ُتَشكِّل  اإلسبانّية  إىل  العربية  من  استعارتها  متَّت  اليت 
حيُث  اإلسبانّية،  امُلصطلحات  جَمموع  من  باملِئة   8 ِنسبته 
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يف  مبا  َكلمة،   4000 حنو  ُهناك  أن  إىل  الَتقديرات  ُتشري 
الَكِلمات ذات  َتشَمل  ِبكثرة.  ُمسَتخِدمة  الغري  ذلك األصوات 
األصِل الَعربّي كافة جماالت النشاطات اإلنسانية، وحِبَسب 
َحيث  من  الثانية  الدَّرجة  تأتي يف   ،)1981( البيسا  َرفائيل 
األهمية َبعد الالتينّية كونها ُتَعد َثروة ُمصطلحية َكبرية للغة 
اإلسبانية على األقل حتى القرن الساِدس َعشر.  حيُث جند 
َكِلمات ِمن أصِل عربّي يف جَمال املعاِرف والُعلوم واملؤسسات 
كاني  والعادات والنشاطات التجارية واجملال احَلضري والسُّ
فيها  َبرَع  واليت  الزراعّية؛  واألعمال  الفراغ  ووقت  واملَلبس 
الَعرب بصور كبرية من َحيث أنظمة الزِّراعة املَروّية والنباتات 
الطيور  وأمساء  املَعدنية  والصناعات  والفواكه  واألزهار 
ُمصطلحات  ووجود  الصقور،  تربية  إىل  باإلضافة  اجلاِرحة، 
كثرية املُتعلقة باحلرب. ُهناك أيضًا الَعديد من أمساء األماِكن 
 Alcalá< :من أصل عربي حيث َتقع أغلبها يف اجلنوب ِمثل
و   )la isla( اجَلزيرة   <Algeciras و   )el castillo( الَقلعة 
املَُدوَّر   Almódovar< و   )elponiente( الَغرب   Algarbe<

 el río( الكبري  الوادي   Guadalquivir< و   )el Redondo(
.)grande

2 - إفساد العالقة: الِكتمان والِنسيان:

عشر  واخلامس  عشر  الرابع  القرنني  يف  كبري  تراجع  حدث 
تسبَّب يف احندار اللغة العربية يف إسبانيا؛ فُأحِرق ما يقارب 
بيب  »ساحة  يف  قرآن  آالف  وأربَع  خمطوطة  آالف  مخسَة 
الرمل« مبدينة غرناطة بأمٍر من الكاردينال ثيسنريوس يف األول 
من كانون األول عام 1499. وظلَّت حماكم التفتيش - اليت 
سها امللوك الكاثوليكيني - تالحق املسلمني منذ عام 1478  أسَّ

حتى عام 1834. 

بضربة  األندلسي  اإلرث  يتالشى  أن  املستحيل  من  ولكنه 
الدومينيكان  استمر  فقد  استثناءات؛  هنالك  إمنا  واحدة، 
تقوية  بهدف  وبتعليمها  العربية  اللغة  بتعلُّم  والفرنسيسكان 
رسالتهم التبشريية. وعلى الرغم من قلة عدد املؤلَّفات امُلرَتمَجة 
باملقارنة مع مئات  السادس عشر والتاسع عشر  القرنني  بني 
القرنني  يف  طليطلة  مدينة  يف  ُترمِجَت  اليت  العربية  الكتب 

الثاني عشر والثالث عشر حتت رعاية  امللوك املسيحيني، إال 
أن نشاط الرتمجة مل يزل متاماً. 

التفريع« البن اجلالب  ومثال على هذه االستثناءات »كتاب 
)وُيعَرف كذلك باسم »قوانني العرب« باللغة اإلسبانية(، وهو 
ُأطروحة يف الفقه اإلسالمي ُترمِجَت يف مطلع القرن الرابع عشر 
إىل الَعجمية )أي أّن لغة النص إسبانية ولكنها مكتوبة حبروف 
عربية(، وهذا دليل على أنه مل يعد باستطاعة املسلمني فْهم 

لغة النص باللغة العربية. 

مثال آخر على هذه االستثناءات »ُكُتب ساكرومونيت الرصاصية« 
وُتعَرف كذلك باسم »كتب خندق اجلنة الرصاصية«؛ حيث 
قام مرتمجان موريسكيان وُهم ألونسو ديل كاسِتّيو وميغيل دي 
غرناطة  كنيسة  فيها  َرَبطا  العربية  باللغة  كتب  بتأليف  لونا 
الكاثوليكية بنشأة الديانة املسيحية وتظاهرا بأنهما عثرا على 
هذه الكتب وقاما برتمجتها، إال أن الكنيسة شكَّكت بأقواهلما 
بتحّري  مسيحيني  مرتمجني  فطالََبت  موريسكيان،  لكونهما 
اإلنسانية  القيم  ذو  الكاهن،  املرتمجني  أحد  وكان  األمر، 
ح يف تعليقاته على  العالية، بينيتو آرياس مونتانو، إذ أنه وضَّ
كان سيستعني  اليت  الوسائل  بأن مجيع  قدَّمه  الذي  التقرير 
بها قد َخَذلَْتُه؛ من حيث املعاجم ومراجع حول قواعد اللغة 
العربية، وبأنه مل يعثر على أحد إلْنهاء تساؤالته؛ األمر الذي 
يكشف لنا بأن اللغة العربية إما كانت قد ماتت يف إسبانيا 
أو بأنها كانت خُمَبَّأة. فلننتقل إىل إىل القسم الثالث واألخري.

3 - الرتمجة هي احلنني واملكتوب: معاً من جديد 

جتدََّد االهتمام باللغة العربية يف القرن الثامن عشر؛ حيث قام 
امللك فريناندو السادس بدعوة الراهب املاروني األب ميخائيل 
الغزيري إىل السفر من لبنان إىل مدريد لكي ًيَصنِّف خمطوطات 
عشر  الغزيري  ميخائيل  األب  قضى  اإلسكوريال.  مكتبة 
هذه اجملموعة  على  وُأطِلق  هذه  التصنيف  عملية  سنوات يف 
من املخطوطات اسم »املكتبة العربية اإلسبانية«، وبفضله مت 
العربية  العربية األكادميية والرتمجة  الدراسات  إحياء جمال 

يف إسبانيا من جديد.   
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نشأت مدرسة املستشرقني يف القرن التاسع عشر، حيث كرَّسوا 
تارخيية  أندلسية:  مؤلَّفات  لرتمجة  وقِتهم  وكامَل  أنفَسهم 
حِبَماس  يرتمجون  وكانوا  رئيسي.  بشكل  وقانونية  وفلسفية 
من أجل دعم وتوثيق مفهومهم اخلاص لتاريخ إسبانيا؛ وِوفقاً 
هلذا املفهوم، فإن األندلس عبارة عن مجلة ُمعرَتِضة على َسْطٍر 
اإلغريقورومانية.  املسيحية  جبذورها  املعاصرة  إسبانيا  يربط 
إىل  للوصول  االهتمام  اتَّسع جمال  العشرين  القرن  بداية  ومع 
ِإميليو  من  ومبساهمة  الشعر،  باألخص  األندلسي،  األدب 
يف  كبرية  أهمية  هلا  اليت  األمساء  بني  من  غوميث،  غارثيا 

تاريخ الرتمجة.

نظرتنا  يف  األكرب  التغريُّ  فإن  ُذِكر،  ما  كل  من  الرغم  وعلى 
لِصلَِتنا مل يطرأ بعد؛ ويكمن هذا التغري يف نظرتنا لِصلَِتنا مع 
لتارخينا،  ُتِرَكت على هويتنا وقراءتنا  العربية اليت  البصمة 
وابن  رشد  ابن  نصوص  غياب  هو  ذلك  على  دليل  وأكرب 
طفيل وابن اهليثم )على سبيل املثال( من املناهج الدراسية. 
ومع ذلك، يف يومنا هذا يعيش يف إسبانيا ما يقارب مليون 
مواطن من أصول عربية، ويف املدارس أكثر من مخسني ألف 
طفل من أصول عربية، كما ُتَعلَّم اللغة العربية يف 17 َمْدَرَسة 
للغات أألجنبية ويف 25 كلية آداب، وُيرَتَجم األدب العربي 

يف  والنزاعات  احلروب  إن  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  اآلن 
الشرق  على  اإلرهابية  واهلجمات  والعراق،  واليمن  سوريا 
وعلى الغرب متأل شاشات التلفاز يف كل مكان وتوِقظ مشاعر 
وَعَدِمه،  التفاهم  مشاعر  من  مزيج  العروبة؛  حنو  ملتبسة 
مكتوب  فإنه  للتفاهم.  الوحيد  احلل  هو  واحلوار  والرتبية 
ُلَغَتْينا التحاور من أجل إثراء بعِضنا البعض كما فعلْنا  على 

يف األيام اخلوالي. 

أرغب بأن أنهي هذا البحث املتواضع مبعلومة إجيابية تربط 
املاضي باحلاضر وباملستقبل. يف األول من كانون األول من كل 
عام يعقد احتفااًل يف »ساحة بيب الرملة« مبدينة غرناطة؛ وهو 
هذا  وهدف  العربية،  املخطوطات  فيه  ُأحِرَقت  الذي  املكان 
وبأن  الكارثة من جديد  املناشدة بعدم حصول هذه  االحتفال 
اإلسكندرية  مكتبة  هنا  أخرى.أذّكر  مرة  كتاب  أي  حُيَرق  ال 
روايته  يف  كيخوتي  دون  ومكتبة  امليالد  بعد  األول  القرن  يف 
الشهرية ومكتبة سراييفو عام 1992، ومكتبة بغداد عام 2003 

ومكتبة معهد القاهرة 2011...

تعيش  والكلمات  الكلمات،  تاريخ  هو  اإلنسانية  تاريخ  إن 
وحتلم وتتكلم يف عامل الُكُتب واملكتبات. 

على ِبساط اللغة العربية واالسبانّية ماضيًا ومستقباًل
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إشكالية الثقافة:

الثقافة كحضارة  األنوار ملفهوم  أثر منظور فكر  نعرف مجيعا 
الذي كان سائدا يف املدرسة األنرتوبولوجيا الفرنسية يف بدايتها 
مع  وبالضبط  األنغلوساكسونية  األنرتوبولوجيا  أتت  أن  إىل 
من  األمريكي  األنرتوبولوجي   ،)Franz Boas(بواس فرانس 
أصل أملانيي الذي أتى بالنظرية التطورية لتطور الثقافات عرب 
احلقب الزمنية وفق منوذج واحد. كما ابتعد عن االنتشارية 
أن  ترى  كانت  واليت  أحباثه  بداية  يف  بها  يقول  كان  اليت 
حنو  الواحدة  من  ثقافية  عناصر  بانتشار  تتطور  الثقافات 
نسبية  مببدإ  أتى  املشهور  األنرتوبولوجي  وهذا  األخرى.. 
وجب  وهلذا  مميزاتها،  هلا  ثقافة  كل  أن  باعتبار  الثقافات 

فهمها ككل ووضع كل عنصر منها داخل الكل...

وقد أجادت األستاذة املقتدرة رمحة بورقية يف مؤمتر كنا قد 
شاركنا فيه مع عدد من اخلرباء و بتنظيم من أكادميية اململكة 
يف  التنمية«  ورهانات  املغربية  »الثقافة  موضوع:  يف  املغربية 
كال  أن  إىل  أشارت  عندما  املوضوع،  هذا  جبوانب  اإلحاطة 
القرن  وبداية  التاسع عشر  القرن  نهاية  بواس يف  فرانس  من 
العشرين، وروث بندكت )Ruth Benedict( ساهما يف تعميق 
»الفضاءات  مفهوم  صياغة  عرب  وذلك  الثقافة  نسبية  فكرة 
الثقايف«  »النموذج  ومفهوم   )cultural areas( الثقافية« 
الثقافية  اخلصوصيات  إلبراز  وذلك   )cultural pattern(

كانت  وإذا  خاصة.  مناذج  تشكل  واضحة  حبدود  ككيانات 
فهمها  عن  يبعداننا  خصوصياتها  وحتليل  الثقافات  نسبية 
أو  الثقايف  بالنموذج  القول  فإن  معني،  منوذج  من  انطالقا 
الضوء على خصوصية  الثقافية، رغم كونه يسلط  بالفضاءات 
ثقافة ما، فإنه يصعب مع ذلك ضبط رسم حدود ثابتة لكل 
وتنوع  الثقافات  وتداخل  احلدود  تلك  لليونة  نظرا  ثقافة، 
مكوناتها. فحتى التثاقف )acculturation( الذي يقوم على 
مبدإ استعارة عنصر ثقايف من ثقافة أخرى ال يعرب عن الكيفية 
اليت يدمج بها عنصر ثقايف من ثقافة إىل ثقافة أخرى. والواقع 
أن كل استعارة لعنصر ثقايف إال ويعاد بناؤه داخل كيان ثقايف 
جديد يتم متلكه من طرف احلاملني للثقافة اليت أدخل إليها، 
البناء والتملك ليضحى  البناء الثقايف على إعادة  حبيث يقوم 

جزءا من إطاره الثقايف اجلديد. 

الثقايف،  بالنموذج  يقول  الذي  الطرح،  هذا  أن  املعلوم  ومن 
خضع بدوره لكثري من االنتقاد نظرا لكونه يتناول االختالف 
القبلية أو  الغربية واجملتمعات  الذي جنده بني اجملتمعات 
ثقافية  مناذج  بكونها  تتميز  الثانية  لكون  اعتباراً  التقليدية 
خاصة، مما يتنافى مع وحدة الفكر اإلنساني الذي يوجد وراء 
كل الثقافات. وساهم تطور الفكر األنرتوبولوجي فيما بعد يف 
التخلي عن مفهوم الثقافة كمرادف للحضارة ليشمل املنظومات 
الرمزية وكل املعارف واملعتقدات والفنون واألعراف والعادات 
والطقوس اليت تالزم احلياة االجتماعية كتعبري إنساني. وهنا 

دول  في  العربية  واللغة  الثقافة  إشكالية 
السامية  القوانين  بين  العربي  المغرب 

واألنساق االجتماعية والعوامل الخارجية 

أ.د. عبد احلق عزوزي
املركز املغربي متعدد التخصصات 

للدراسات اإلسرتاتيجية والدولية، املغرب

أ.د. عبد احلق عزوزي
املركز املغربي متعدد التخصصات 

للدراسات اإلسرتاتيجية والدولية، املغرب
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جند ليفي سرتاوس )Levi Strauss( الذي يقول بأن كّل ثقافة 
خصوصيات  يف  املتمثلة  القومية،  هويتها  عن  ُتعرّب  أن  البّد 
الشعب الذي أنتجها. ويف هذا السياق يقول: »إّن كّل ثقافة 
من املنظور األنرتوبولوجي تؤّكد ذاتها بوصفها الثقافة احلقيقية 
الوحيدة اليت جيدر بها أن ُتعاش، لكونها الثقافة اليت تعرّب 
تلقائياً عن ذاتية من ميثلونها. وهو ما نسّميه األصالة. فكّل 

ثقافة هي باألساس ثقافة أصيلة، جُتاه أّي ثقافة أخرى«.

عندما  الكتاني  حممد  املغربي  العالمة  نهج  على  إننا  ثم 
الثقافة  لروح  الفهم  مرجع  هو  عاّمة  بصفة  التاريخ  نعترب 
الداللة  نتجاوز  فإمّنا  أو شعب  أّمة  أّي  تاريخ  أنتجها  اليت 
املتعاقبة  واألحداث  الوقائع  أي  للتاريخ،  االصطالحية 
نستحضر  وال  التاريخ،  سطح  على  تطفو  اليت  واملرتابطة 
والقيم  لتلك األحداث، وهو األفكار  أساسًا إال ما يعّد سببا 
احملّركة للسريورة التارخيية. ويف هذا السياق توقفنا املقارنة 
فيما  توافقات  وجود  على  غالبًا  واحلضارات  الثقافات  بني 
بينها، بل والكشف عن مظاهر تأثري  بعضها يف البعض أو 
تأُثرها، وهو ما يعرّب عنه باملثاقفة. إذ ال توجد ثقافة مل تتأثر 
ثقافة  كّل  يف  أّن  نالحظ  فإّننّا  لذلك  بغريها.  تارخيها  عرب 
بالفلسفات  املتعلّقة  العقلية،  التجارب  معطيات  من  قدراً 
وبالعلوم، كما أّن فيها قدراً من معطيات التجارب الِوجدانية 
والنزوعات الذاتية، واملعتقدات الدينية. وملّا كانت التجارب 
ُتعّد مصدر  فإّنها  الغالب طابعًا موضوعيًا  تكتسي يف  العقلية 
توافق والتقاء بني شّتى الثقافات املختلفة، كالثقافة اإلسالمية 
اليت التقت بالثقافة اليونانية وبالثقافة الفارسية يف حقبة من 
والنظم  والفلسفة  العلم  وتأّثرت بهما يف موضوعات  التاريخ، 
اإلدارية. كما أّثرت هذه الثقافة بدورها يف الثقافة األوروبية 
هذا  ضوء  ويف  اجملاالت.  نفس  يف  النهضة  عصر  بداية  يف 
الوطنية  الثقافية  اخلصوصية  اعتبار  التارخيي ميكن  املُعطى 
ِوجدانّي  هو  ما  إىل  راجعة  العربي  املغرب  لدول  بالنسبة 

وذاتّي واعتقادّي ولغوّي. 

وقد متّخض تاريخ دول املغرب العربي عن ثقافات كانت مثرة 
تفاعل متعّدد األطراف واألجناس واملكوِّنات، ولكن املستعمر 
واغتصاب  معاملها  وطمس  تقويضها  ميلك  ما  بكل  حاول 

واللغوية  الثقافية  للشخصية  ومسحا  للفنت،  زرعا  أجبدياتها 
وفرضا للتبعية عليها ليس لغويا فقط وإمنا سياسيا واقتصاديا 
ويف جمال تكوين النخب، »والشواهد على ذلك اليوم وافرة، 
يف  اإلدارة  لسان  اآلن،  حتى  مازال  فرنسا  لسان  أن  يكفي 
هذه البلدان، ولسان التعليم فيها من الطفولة حتى الكهولة، 
مثل  دوال  ولعل  االجتماعي«  املوقع  لتنمية  األمثل  والرأمسال 
املغرب أكثر من جريانها قامت بالتأصيل لقوانني سامية تسمح 
حبماية الثوابت اللغوية والثقافية دون إغفال قواعد االنفتاح 
على العامل، ودون أن مينع ذلك من نشوب بعض من النقاشات 
احلادة، ولوال النضج السياسي داخل اجملال السياسي العام، 

الحنرفت إىل مسارات إيديولوجية إقصائية.

وتونس  واجلزائر  املغرب  لدول  االستعمارية  اجلراحة 
وتبعاتها : املسألة الفرانكفونية منوذجا

إن دوال مثل املغرب واجلزائر وتونس تأذت وعانت من احلماية 
)تونس واملغرب( واالستعمار الفرنسي )اجلزائر( واإلسباني. وأيا 
كانت التحاليل اليت تتحدث عن العوامل والقابليات الداخلية 
يف التمكني لعمليات االخرتاق والتفكيك اخلارجي الذي طبخته 
السياسات االستعمارية عقب احلرب العاملية األوىل، فال مناص 
التقسيم والتجزئة  الدور اخلارجي يف إجناز  من اإلمجاع على 
هذا  وأصل  الثقايف.  االخرتاق  ذلك  يف  مبا  املتعددة  وويالتها 
للبنى االجتماعية،  الداخلية  التفسري مرده طبعا إىل اهلشاشة 

وضعف النسيج االندماجي يف هياكلها. 

إّن الثقافة املغاربية الزالت تعيش اليوم خَماض التجاذب بني 
عدة خيارات متقابلة، وداخل ثنائيات متنازعة، جتعل منها 
يف بعض األحيان ثقافات تلفيقية، عدمية الوحدة والتناسق، 
عاجزة عن احلسم يف االنتماء لعصرها، مرتّددة بني تنازع القيم. 
قال:  حني  )ازدواجية(  البعض  مّساها  اليت  الثنائيات  هذه 
املشكل الذي يواجهنا وتعانيه ثقافتنا هو مشكل االزدواجية 
اليت تطبع كّل مرافق حياتنا املادية والفكرية، ال، بل املشكلة 

يف احلقيقة هي ازدواجية موقفنا من هذه االزدواجية نفسها.

ويعلم اجلميع أن أهداف االخرتاق الثقايف أو اهليمنة الثقافية 
ثقافة  ونشر  اآلخر  الطرف  على  الثقايف  االستيالء  إىل  تهدف 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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إشكالية الثقافة واللغة العربية في دول المغرب العربي بين القوانين السامية واألنساق االجتماعية والعوامل الخارجية

الطرف املهيمن، وتقويض أسس الثقافات احمللية أو القومية 
إنسانية  قيم  ونشر  للتفكري،  واحد  منوذج  سيادة  أجل  »من 
معينة، هذا هو اهلدف الظاهر للهيمنة الثقافية، ولكن اهلدف 
العميق للهيمنة، هو تعطيل العقول يف ثقافة معنية عن اإلبداع«.

وإذ يصعب يف هاته الورقة املقتضبة تناول العديد من جتليات 
إىل  سنتطرف  العربي،  املغرب  دول  يف  الثقايف  االخرتاق  هذا 
النسيج  على  أثارا  تزال  وما  ترتك  اليت  الفرانكفونية  مسألة 
اللغوي واالجتماعي بل واالقتصادي والثقايف على دول املغرب 
ميتريان،  فرانسو  الراحل  الفرنسي  فالرئيس  الثالث.  العربي 
كان قد شرح مفهوم اإليديولوجية الفرانكفونية، عندما أكد: 
»أن الفرانكفونية ليست هي اللغة الفرنسية فحسب. إننا إذا مل 
نتوصل إىل االقتناع بأن االنتماء إىل العامل الفرانكوفوني سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا، ميثل قيمة مضافة، فإننا سنكون قد فشلنا 

يف العمل الذي بدأناه منذ عدة سنوات..!!«.
الفرنسية، بل هو ذاك  اللغة  فالفرانكفونية عنده، ليست يف 
االخرتاق الثقايف أو هو ذاك االنغماس يف جتربة اآلخر سياسيا، 
وليست  املطلقة  التبعية  يعين  ما  وهو  ثقافيا،  اقتصاديا، 
بهذا  »نعم  كتب:  عندما  بلقزيز  عبداإلله  در  وهلل  النسبية. 
اخليار الثقايف االستعماري جنحت فرنسا يف مسح الشخصية 
الثقافية واللغوية للمجتمعات اإلفريقية اليت استعمرتها، ويكاد 
ال  العربي،  املغرب  باستثناء  افريقي  اليوم جمتمع  يوجد  ال 
فرنسا  أن  ومع  الوطنية اجلامعة،  لغته  الفرنسية  اللغة  متثل 
فشلت يف وئد اللغة العربية أو إخراجها من امليدان يف بلدان 
مستعمراتها  سائر  يف  بنجاح  فعلت  كما  العربي،  املغرب 
اإلفريقية، إال أنه سيكون من باب املكابرة الوطنية اجلوفاء، 
اإلدعاء بأنها مل حترز جناحات هائلة يف جمال حتقيق هدف 
ذلك  على  والشواهد  بلداننا،  يف  واللغوي  الثقايف  االغتصاب 
اليوم وافرة، يكفي أن لسان فرنسا مازال حتى اآلن، لسان 
اإلدارة يف هذه البلدان، ولسان التعليم فيها من الطفولة حتى 
الكهولة، والرأمسال األمثل لتنمية املوقع االجتماعي«. كما أن 
ما  كان  املستقبليات،  املنجرة، عامل  املهدي  الدكتور  املرحوم 
يفتأ يؤكد، إن انتقال الفرانكفونية من الثقايف إىل السياسي، 
كان وما يزال، يهدف إىل احملافظة على املستعمرات الفرنسية 

بصفة مباشرة أو غري مباشرة، ويهدف إىل ترويج منوذج صريح 
على  ويشجع  املستعمرات،  هذه  يف  التخلف  لتنمية  واحد 
 التسول كما حيفز على الصدقة امللفوفة داخل غطاء املساعدة.
فهو يرى عن حق أنه ال ميكن فصل الفرانكفونية عن تطورها 
التارخيي املرتبط باملرحلة االستعمارية، وأيضا مبرحلة التحرر 
وباملتغريات اجلديدة، ويؤكد أنه ال ميكن خلق روح التعاون 
منتقدا  اآلخر،  باحرتام  نبدأ  مل  إذا  كوني،  ببعد  اإلنساني 
وشاعرية  أدبية  مبفاهيم  الفرانكفونية،  يغلفون  الذين  أولئك 
لطمس واقعها احلقيقي. كما يالحظ الدكتور املهدي املنجرة 
عمل  التاريخ،  عرب  تطور  كلما  »الفرانكفونية«  مفهوم  أن 
خلق جمموعات  تعطيل  يف  تسبب  إذ  افريقيا،  تقسيم  على 
الرتويج  يف  وساهم  السمراء،  القارة  يف  متجانسة  اقتصادية 
االعتماد  على  شجع  وأخريا  فيها،  التخلف  تنمية  لنموذج 
على »الصدقات« اليت تدخل يف إطار الدعم اهلزيل والتعاون 
»الفرانكفونية«  القمة  متثله  مبا  يتعلق  وفيما  جمدي.  الغري 
املنجرة حبق، أن  الدكتور  الدولي، يرى  النظام  من ثقل يف 
باملائة   18 متثل  أنها  رغم  احلركة،  هلذه  املنتمية  الدول 
أنها  إال  العامل،  من سكان  باملائة   76 املعمورة/  مساحة  من 
يف  األمية  نسبة  من  باملائة   40 األمية  من  نسبة  أكرب  تضم 
فرنسا  وهي  احلركة  هذه  يف  الشمال  دول  أن  كما  العامل. 
للعمل وال االستقاللية داخل  أية حرية  وكندا ليست لديها 
إخراج  أو  اجناز  لتعمل يف  املصنعة،  التسع  الدول  جمموعة 
أي مشروع حضاري، ونفس املنطق ينطبق على دول اجلنوب 
املرحوم  فريى  الثقايف  املستوى  على  أما  احلركة.  هذه  يف 
بني  الصراع  جعل  دائما،  الفرانكفونية حتاول  أن  املنجرة، 
للدول  و«االنغولوساكسونية  للفرانكفونية«  الالتينية  »النزعة 
االنغلوفونية« يف حني أن كالهما تغريهما ما يسمى باملركزية 
ثقل يف  من  اإلسالمي  العامل  ما ميثله  األوروبية. وخبصوص 
الفرانكفونية، يقول املهدي املنجرة، أن من بني 290 مليون 
املسلمني،  باملائة من   36 الفرانكفونية هناك  الدول  نسمة يف 
28 باملائة منهم يتكلمون العربية، وخيتتم الكاتب مداخلته 

بالتساؤل أمام هذه األرقام، كيف ميكن بعد ذلك ألكرب بلد 
فرانكفوني وهو فرنسا أن يعترب اللغة العربية من بني اللغات 

املندثرة؟!
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يف  السالوي  أديب  حممد  األستاذ  مع  االتفاق  متام  وأتفق 
مقال جامع ومتميز يف املوضوع، غاص فيه تاريخ الفرنكفونية 
اعترب  عندما  العربي،  املغرب  ودول  املغرب  على  وتأثرياتها 
لضمان  نشأ  ألنه  أساسه،  يف  سياسيا  مشروعا  الفرانكفونية 
احلماية  حتت  كانت  -اليت  للبلدان  االقتصادي  االرتباط 
الفرنسية- واحلد من تأثري اهليمنة األمريكية أو بعض البلدان 
األوروبية األخرى كأملانيا والربتغال وإسبانيا وبريطانيا، بالرغم 
من تكتلها معهم ضمن االحتاد األوربي أو ما يسمى اجملموعة 
األوربية، وسيتطور هذا املشروع السياسي الحقا ليتحول إىل 
مشروع ثقايف هدفه منافسة اللغة اإلجنليزية- األمريكية، وذلك 
بإنشاء هيئات ومؤسسات مثل اجمللس الدائم للفرانكوفونية/ 
للعمداء  الدولية  واجلمعية  للفرانكوفونية/  الدولية  والوكالة 
بهدف  للفرانكوفونية،  الربملانية  واجلمعية  الفرانكوفونيني/ 
تشجيع انتشار اللغة الفرنسية ودعم اجلهود املبذولة يف ميادين 
حول  ما  وهو  الفرنسية،  باللغة  واإلعالم  والتكوين  الرتبية 
الفرانكفونية اليوم إىل قوة فكرية ولغوية وثقافية، بل وسياسية 
واقتصادية بعد أن تقلص ظلها العسكري الرمسي وبرزت يف 
ثوب جديد وبتنظري خمتلف عن السابق، وبعدما كشفت عن 
ولكنه  براق،  مصطنع  ذهب  من  بقشرة  غلفتها  اليت  أنيابها 
مضلل خادع، خاصة بعدما تكاثرت فئة الداعني إليها، وبدت 

عداوتها سافرة للعربية وللهوية العربية اإلسالمية.

اهلوية وأخواتها؛ كيف عاجلتها القوانني السامية واألنساق 
االجتماعية؟ 

ذلك  إىل  أشار  كما  الفرانكفونية،  أن  إىل  هنا  اإلشارة  جيب 
حممد أديب السالوي، حتولت يف بعض األحيان إىل خطاب 
لغوي وسياسي واقتصادي، ينبين على إقصاء اللغة العربية، 
والشراكة  اإلغناء  فرضية  وحتويل  للبالد،  الرمسية  اللغة 
اللغوية، إىل مغالطة يف جوهرها - كما هو الشأن يف اجلزائر 
حيث طول االستعمار الفرنسي يف البلد وقوته قوض العديد من 
ثوابت البالد التارخيية - ألنها ترمي يف احلقيقة إىل توفري 
فاإلثراء  دائمة،  وثقافية  لغوية  تبعية  لضمان  الكفيلة  السبل 
والتفاعل يتأسسان على شرط النهوض باللغة الوطنية واحلفاظ 
رغبة  حسب   - األجنبية  اللغة  تعليم  تشجيع  ثم  عليها، 

لغوية  ثنائية  إطار  يف  وذلك  ثانية،  كلغة  إلتقانها   - املتعلم 
اللغة األجنبية يف سياقها املعريف والتواصلي  تتوخى توظيف 

والثقايف.

عن  اليوم،  الثقافية  الساحة  تعرفه  الذي  اجلدل  خضم  ويف 
االجتماعي/  الرتبوي/  احمليط  داخل  العربية  اللغة  مكانة 
النسق  داخل  الفرنسية  اللغة  منزلة  وعن  الثقايف،  اللساني/ 
السائد يف اجملتمعات احلديث، وهي منزلة حتدث  اللغوي 
بعض  اختذتها  اليت  والرؤى  واملشاريع  املبادرات  كل  بقوة 
التعريب،  مسمى  حتت  أحيانا  االستقالل،  عهد  حكومات 
يف  اللغوية.  اهلوية  محاية  مسمى  حتت  أخرى،  وأحيانا 
خضم ذلك، حتولت الفرانكفونية، إىل ظاهرة معادلة للهوية 
الوطنية، هدفها املباشر، إفشال كل مشروع يعمل على إعادة 

اللغة العربية إىل موقعها الطبيعي على أرض الواقع.

سيخرج  العامل  دول  يف  اللغوي  للشأن  حصيف  متتبع  وكل 
إذا  األم،  اللغة  اللغوي، ال ميس حمتوى  التعدد  أن  بقناعة 
كانت التشريعات حتفظ جماالت استعماهلا وتضبط رمسيتها 
بقوانني زجرية كما هو الشأن يف العديد من الدول اليت حترتم 

لغتها الوطنية...

وإذا أخذنا على سبيل املثال جتربة املغرب يف هذا اجملال، 
سنرى أنه يعترب من بني األمم القدمية يف العامل، بل وجد قبل 
أغلبية الدول األوروبية والكثري من غريها يف القارات األخرى. 
ذلك،  عن  فضال  لرعاياه.  مشكال  االنتماء  يطرح  ال  هلذا 
التفرقة وسط الشعب  فاحملاوالت اإلجرامية للمستعمر خبلق 
وخاصة مع الظهري الرببري لسنة 1930 واليت فشلت حلسن 
احلظ، يسمح لنا بالقول إن املشكل قد مت حله. فنحن نعلم أنه 
يف هذا اجملال، ال توجد تسوية للمشكل بشكل نهائي، خاصة 
إذا أخذنا بعني االعتبار احلركية العامة يف العامل واليت حتاول 
قوة مطالبها من طرف كل جمموعة، من أجل  التصعيد من 
احلصول على اعرتاف خبصوصياتها. ومهما كانت الدوافع، 
فإن ظهور الفصل 5 حول اللغات الرمسية يف الدستور اجلديد 
الذي صادق عليه املغاربة يف يوليوز 2011 ميثل جتديدا عميقا 
وتغيريا مهما. ونعلم مجيعا ما للغة العربية من دور يف مجع 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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وتوحيد الصفوف املغاربية ضد املستعمر والشعور باالنتماء إىل 
األمة العربية.

للدولة«  الرمسية  اللغة  تظل  »العربية  أن  على  التأكيد  بعد 
)الفصل 5(، وبعد التأكيد على ما يلزم الدولة من »محاية اللغة 
العربية وتطويرها وتنمية استعماهلا«، متت اإلشارة بالتساوي 
إىل أن »اللغة األمازيغية متثل لغة رمسية للدولة باعتبارها تراثا 

مشرتكا جلميع املغاربة بدون استثناء«. 

ونفس  تعليقا،  تستحق  األخرية  اجلملة  هذه  يف  كلمة  وكل 
وسنكتفي  التالية.  الفقرات  على  ينطبق  التعليق  إلزامية 
باإلشارة إىل صيغة تراث مشرتك اليت تذكرنا بالصيغة اليت 
استعملها حديثا الفصل 75 من الدستور الفرنسي والذي يقدم 
اللغات اجلهوية على أنها »تنتمي إىل تراث فرنسا« وهو أمر ال 
يضفي قيمة وال بوعد بارز على مستوى مكانتها، غري أن األمر 

خمتلف بالنسبة للمغرب.

فهناك عرف دولي يقضي بأن كل ما ميس األمة جيب أن 
يدخل يف إطار احلفاظ على الوحدة. هلذا ففي الفقرة التالية 
الرمسي  الطابع  إضفاء  مراحل  قانون حيدد  على  تنص  اليت 
على األمازيغية وطرق إدماجها يف التعليم ويف جماالت احلياة 
اليت  النهائية  الصيغة  هنا  نسجل  األولويات،  ذات  العامة 
تنص على أن األمازيغية جيب »أن تتمكن من القيام بوظيفتها 
حمالة  ال  ينص  الدستوري  فاملشرع  رمسية«.  لغة  باعتبارها 
األخرية  قبل  ما  الفقرة  إن  ثم  لذلك.  الضرورية  اآلجال  على 
على  احلفاظ  أي:  اللغوية  للسياسة  أخرى  اجتاهات  تفتح 
اللغة احلسانية »باعتبارها جزءا ال يتجزأ من اهلوية املغربية 
املوحدة«، محاية اللهجات والتعبريات املستعملة يف املغرب، 
العامل، وذلك ألجل  تداوال يف  األكثر  اللغات األجنبية  إتقان 
ثالثة أهداف وهي التواصل مع جمتمع املعرفة والتفاعل معه 
واالنفتاح على ثقافات أخرى. وقد انتهى هذا الفصل باإلعالن 
عن إنشاء اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية. فالسلطة 
لتجنب  اللغوي  التوازن  بالبحث عن  هنا  تتشبث  الدستورية 
بذور االنقسام، وبالتالي متنع تأسيس األحزاب على أساس 
من هذا النوع )الفصل 7(، وتفرض على اهليئة العليا لالتصال 

السمعي البصري السهر على احرتام التعددية اللغوية )الفصل 
.)28

وموازاة مع ذلك، يعمل املشرع الدستوري جاهدا على إدماج 
الذي جيب  التالحم  على  بالرتكيز  لألمة  اجلديد  البعد  هذا 
الدولة.  لوحدة  واجلامع  املقبول  التنوع  هذا  عن  يتولد  أن 
ف«اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة 
مقومات  وتنوع  تالحم  وبصيانة  والرتابية،  الوطنية  بوحدتها 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها 
والغنية  والصحراوية احلسانية،  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -
أن  كما  واملتوسطية.  والعربية  واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها 
الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين  بتبوؤ  تتميز  املغربية  اهلوية 
االنفتاح  بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  يف  وذلك  فيها، 
واالعتدال والتسامح واحلوار، والتفاهم املتبادل بني الثقافات 

واحلضارات اإلنسانية مجعاء«.

أي  يثري  ما  هناك  ليس  املغربية  القانونية  التجربة  يف  إذن 
ختوف من اخرتاق ميكن أن يقوض دعائم الثقافة واهلوية، 
بل هناك نصوص دستورية قوية ال يعلى عليها يف هذا الباب 
تناولناها بالتفصيل، ولكن املشكل يف اإلرث االستعماري ويف 
العقول اليت تصل بها الدعوة إىل التجرد يف بعض األحيان 
من الثوابت املتوارثة كما هو حال تونس. وحنن إذ نستغرب 
اللغات  الدعوة إلزالة  الكالم على  توجهاتهم ال حيملنا هذا 
وألف  حمدودة...كال  خصوصيات  يف  التموقع  أو  األجنبية 

كال. 

مسار  إىل  الثقايف  االخرتاق  حول  النقاش  يتحول  عندما 
إيديولوجي منغلق بل وحزبي إقصائي: 

سبق وأن كتبت يف منسبات عدة عن مشكلة وقعت منذ سنوات 
عن مصري القطب العمومي املغربي وحتدثت يف نفس الوقت 
عن واحد من أعالمه، املرحوم حممد العربي املساري، وهو 
كان واحدا من كبار رجال الفكر والقلم الذين يعتز بهم املغرب 
العربي؛ كما أنه رجل طبع املسار السياسي والفكري والثقايف 
العلوم حيث حيمل بني جواحنه  تبحره يف خمتلف  بفضل 

إشكالية الثقافة واللغة العربية في دول المغرب العربي بين القوانين السامية واألنساق االجتماعية والعوامل الخارجية
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مستوياتها.؛  أرقى  يف  اإلنسانية  عن  الدفاع  حب  وحناياه 
أن  منذ  القرآن  لغة  يدافع عن  كلماته عندما  هنا  وحتضرني 
على  ينطبق  هذا  ووصفه   ،1956 سنة  استقالله  املغرب  نال 
الشقيقتني اجلزائر وتونس »ينزل الوافد على املغرب، فيقطع 
ال  اخلامس،  مطار حممد  من  خروجه  منذ  كيلومرتات  عدة 
واحد،  عربي  حرف  فيها  ليس  إشهارية  الفتات  إال  يرى 
وكأنه يف مدينة أسرتالية. وحيدث ذلك بفعل فاعل. فهناك 
وتصر  البصري  التلوث  هذا  تنشر  اليت  هي  إعالنات  شركة 
املطلق،  املالك  تصرف  العام  امللك  يف  تتصرف  وهي  عليه. 
ال يردعها قانون وال حيد من جسارتها أي اعتبار. وهناك 
قانون يفرض على مثل هذه الشركة أن حتصل على ترخيص 
املارة.  أعني  على  تفرضها  اليت  والصور  العبارات  باستعمال 
وهناك من يسلم هلا بذلك عن طيب خاطر أو عن مصلحة. 
والنتيجة أنها تزداد إمعانا يف تغيري هوية الشارع املغربي، 
جبسارة ليس عليها من مزيد... وليس هذا هو املظهر الوحيد 
الذي يبني احلد الذي بلغته سيطرة الفرنسية... بل إن تلك 
السيطرة انتشرت مثل اآلفات، وجيسم ذلك االنتشار حتديا 
أن  طبيعيا  فليس  طبيعي.  باستسالم كشيء  ال ميكن حتمله 
حيدث ما حيدث وأن يستمر وكأنه قدر حمتوم. )...( إن 
الرئيس  اختارني  وقد  املشكلة.  هي  ليست  الفرانكوفونية 
عن  يدافع  فريق  ضمن  ملنظمتها  العام  األمني  ضيوف  عبده 
املغاربة  من  رهط  مع  هي  املشكلة  العامل.  يف  الثقايف  التنوع 
بعقلية  علينا  يفرضوا  أن  ويريدون  الضوابط،  عندهم  تنعدم 

انقالبية ميوهلم ومزاجهم، وفهمهم العبيط لالنفتاح«.

ويف مقالة أخرية له نشرتها له يف الدليل املغربي لإلسرتاتيجية 
الدولية الذي كان لي شرف حتريره، نراه كيف  والعالقات 
يصور اإلعالم املغربي بني النظرة التفاؤلية احلالية واملستقبل 
املنشود ؛ إذ يتحدث إعالمينا عن التكنولوجيا املعاصرة اليت 
أحدثت تطورا هائال جعلت املشتغلني يف هذا احلقل، ومبطابع 
يتم فيها جتميع احلروف، حرفا حرفا، ينتقلون عرب مراحل 
من  ألفوه  عما  جذريا  خمتلف  واقع  خلق  إىل  بهم  اجتهت 
قبل، وخاصة حينما حدث الزواج بني املطبعة واحلاسوب. 
ثم وقع انقالب أكثر جذرية، حينما وقع الزواج بني املطبعة 

الذي  الواقع  هذا  مع  التعامل  وواقع  واهلاتف.  واحلاسوب 
االتصاالت  فضاء  إن حترير  إذ  مبرونة،  التكنولوجيا  فرضته 
وقع على عكس ما عرفته بلدان أخرى يف اجلنوب، بدون أي 

حجر أو ميل إىل الرقابة... 

ونتيجة هلذا تعترب اللحظة اإلعالمية الراهنة يف املغرب إجيابية 
وواعدة. وهي تتميز باالستمرار يف الطريق الذي اختري لتنظيم 
حياتنا يف أفق االنفتاح وتوطيد ممارسة احلريات. ويف هذا السياق 
فإنه رغم الصعوبات اليت ظهرت أحيانا أو اليت ميكن أن تظهر 
يف املستقبل، جند أنفسنا يف غمرة ديناميكية تسري بنا حتما إىل 
أمام، وجتدنا يف كل منعطف ملزمني بتدارك أخطاء السري، لكي 
نتكيف مع طبيعة االختيار الذي أقدمنا عليه وهو احلرية. وأتاح 
التطور الذي دخلت فيه بالدنا، خاصة مع بداية التسعينيات، 
أن تتحرر الصحافة املكتوبة من الرقابة، وكذلك رفعت الرقابة 
من  الواردة  الصحافة  على  خفيفة  رقابة  وهناك  الكتب.  على 
من  فإنه  البصري  السمعي  أما  السينما،  يف  وكذلك  اخلارج، 

املستحيل احليلولة دون وصوله إىل املتلقي املغربي. 

ومن خالل التعددية احلزبية اليت تطبع احلياة السياسية يف 
أغنت  مبادرات  ظهرت  عقود،  ستة  من  أكثر  منذ  املغرب، 
حياتنا السياسية والثقافية، حيث أتاحت للقارئ املغربي أن 
يتلقى قراءات متعددة لواقعه. وأمكن يف خضم ذلك أن تظهر 
فيما بعد، مقاوالت صحافية مستقلة، حينما أصبح املستثمرون 
أمام  حقا،  مفتوح  اجملال  أن  إىل  مطمئنني  امليدان،  هذا  يف 

املبادرة احلرة يف ميدان الصحافة املكتوبة. 

لكن تدبري اإلعالم العمومي )الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون 
+ صورياد دوزيم + ميدي آن تيفي + وكالة املغرب العربي 
لألنباء...( ميثل معضلة حقيقية. ومن الواضح أنه يسري حسب 
تعليمات، صادرة عن غري أولئك الذين جيب أن يساءلوا أمام 
املؤسسات ذات احلق يف ذلك؛ وهذا التسيري يستجيب شكال 
اإلعالم  دور  مقتضيات  يليب  ال  ولكن  الليربالي،  التوجه  مع 
آليات  هناك  تكون  حيث  الدميوقراطي،  النظام  يف  العمومي 
شفافة لتدبري القطاع بشكل يضمن التعددية احلقيقية، ويؤمن 
تقديم خدمة يف املستوى، كما هو ملقى على عاتق املرفق العام. 
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فوظيفة اإلعالم العمومي يف جمتمع دميقراطي، يف ظل دولة 
آليات  اعتماد  مع  املعلومات  تدفق  ضمان  يف  تكمن  القانون، 
تضمن هذا التدفق بشكل حر ونزيه ومفيد؛ ولرمبا أصبح ممكنا 
اآلن التطلع إىل التخلص من بعض السلبيات يف ظل الدستور 
القطب  يف  التحمالت  دفرت  مشكل  أن  اجلديد...والراجح 
والذي  املغربي  االتصال  وزير  به  أتى  قد  الذي كان  العمومي 
أسال يف إبانه داخل الوطن وخارجه الكثري من اللعاب واملداد 
السياسي، ليس مبرض عضال بل هو حالة صحية  والعراك 
جيدة للدميقراطية اجلديدة اليت تعرفها اململكة؛ فهناك تركة 
اآلخرين  عند  مستحكمة  وعادات  البعض،   عند  سلطوية 
وواقعية دميقراطية عند فئات مبتدئة وأخرى مسنة، واحلكيم 
خياطب  وكيف  رجليه  يضع  وأين  متى  يعرف  الذي  هو 
خمتلف العقول لتمرير القرارات املدوية والشجاعة وهاته هي 
االنتقاالت  أدبيات  يف  السامية  والقاعدة  العليا  املسؤولية  لب 
الدميقراطية يف العامل واليت جيب أن تتبناها كل احلكومات 

واملؤسسات السياسية اجلديدة يف العامل العربي. 

بعد نشر املقال سالف الذكر، أرسل إلي املرحوم الوزير واملفكر 
العربي املساري برسالة الكرتونية تلخص كل  املغربي حممد 
أخرى  »مرة   : املوضوع  هذا  يف  نتدارسها  اليت  اإلشكالية 
أشكركم على حسن الظن بأخيكم هذا الذي جيل فيكم التطوع 
فيما  تنشيط احلوار اخلالق  الدؤوب يف  والعمل  الفكر  خلدمة 
بني مثقفي الضفتني. النقاش الذي نشب مؤخرا حول التعدد 
اللغوي يكاد ينحرف إىل مسار إيديولوجي منغلق بل وحزبي 
طيلة  اإلسبانية  كانت  كما  الفرنسية  أن  واحلال  إقصائي... 
مائيت عام بالنسبة ملعامالتنا الديبلوماسية والتجارية هي لغة 
أصبحت  وقد  اآلن  فيها  التفريط  ميكن  وال  وتواصل  انفتاح 
رأمساال ثابتا للمغاربة رغم أن فرضها كان بفعل حادث سليب 
أدت  اليت  السلبية  باألحداث  مليء  والتاريخ  االستعمار؛  هو 
وزير  أنين طلبت من  أذكر  إليه مدبروها.  ما يسعى  إىل غري 
اخلارجية يف مقابلة اصطحبت فيها املدير السابق للقناة الثانية 
وهي بعد من القطاع اخلاص أن تساهم اخلارجية يف دعم مالي 
للقناة نظرا للوقع الذي لرباجمها يف إفريقيا الغربية إىل درجة 
ضايقت القناة الفرنسية كنال بلوس؛ أي أن الفرنسية فرصة 

لغة  كونها  عن  فضال  مغربي  إفريقي  فرنسي  ثالثي  لتعاون 
انفتاح، ولكن ال يقبل أن تتحول إىل أداة انغالق كما يريد غالة 
التغريب... معنى أن ما يضايقنا وأصبح ميثل مظهر استفزاز 
إىل  البعض  دفع  الذي  بل طغيانها  الفرنسية  ليس هو وجود 
فرض هيمنة احتكارية وهكذا فإن الزيادة يف الشيء نقصان كما 
قال أسالفنا وعدم التبصر لدى التمكني للفرنسية على حساب 
العربية هو الذي أصبح ميثل استفزازا ال يطاق..وقد بينت يف 
كتابي الذي راقكم وسعيتم إىل توسيع انتشاره بطبعه يف املشرق 
األزمة جعل  أثناء  الفرنسية  املفكرة  الطبقة  أن االحتكاك مع 
الظلم  نبيلة ترفض  فرنسا أخرى  أن هناك  املغاربة يكتشفون 
عرض  يف  هذا  بسطت  قد  والتسامح...وكنت  بالعدل  وتبشر 
أدليت به يف أول لقاء نظمتموه عن احلوار بني احلضارات...
إن املوضوع كما ترى متشعب وهو جدير بأن يؤدي إىل نقاش 
مرتفع كما ميكن أيضا أن يسقط يف مهاوي منحرفة غريبة على 

اجلو الذي نريده أن يسود ...«. 

وهذا الكالم حيمل الكثري من الدالالت، ولعل من أبرزها أن 
الفرنسية كما كانت اإلسبانية طيلة مائيت عام بالنسبة ملعامالتنا 
الديبلوماسية والتجارية هي لغة انفتاح وتواصل وال ميكن قلع 
هذا املسلم يف رمشة عني وإال ضاعت مصاحل البالد والعباد؛ انه 
يف إطار النقاش الصحي الذي يدور اليوم يف املغرب ويف اجلزائر 
وتونس، ال جيب أن ينحرف موضوع القطب العمومي إىل مسار 
إيديولوجي منغلق بل وحزبي إقصائي؛ ثم ال ميكن التفريط يف 

اللغة األجنبية اآلن وقد أصبحت رأمساال ثابتا لدوهلا...

ويف األخري ال بد أن نشري إىل أن االخرتاق الثقايف اليوم ال ميكن 
أن ينجح يف ظل العوملة، إال إذا توفر على مناعة دائمة، عندما 
يصبح ثقافة مجاهريية، أي عندما جتد اجلميع يستهلكها. 
وال غرو أن استهالك الثقافة يف جمتمعاتنا املعاصرة له عالقة 
حبيث  الثقافية،  وبالصناعة  وبالسوق  والطلب  بالعرض 

أضحت للثقافة قيمة تبادلية.

وجود  على  يتوقف  ثقافية  سوق  وجود  أن  البديهي  ومن 
توفر  هو  الثقايف  االستهالك  أساس  أن  كما  ثقايف؛  مستهلك 
القراء والنقاد لألدب والشعر، واإلعالميون واحملبون للسينما، 
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الثقافية: مطابع الكتب  الثقافية يف كل اجملاالت  والصناعة 
تبادلية  الثقافة قيمة  الفنية اليت متنح  واملعارض  النشر  ودور 
بورقية  رمحة  األستاذة  در  وهلل  ذلك.  غري  إىل  واستهالكية 
العوملة  تواجه حتدي  احمللية  الثقافة  أن  إىل  أشارت  عندما 
الثقافية جراء تنقل البضائع والسلع واملنتوجات الثقافية عرب 
حدود األوطان، داخل عوملة ثقافية قد جتعل موسيقى »الراي« 
املغاربية تطرب الياباني، واألطباق الصينية تباع يف املغرب، 
والوجبات السريعة األمريكية تباع يف جل بلدان العامل. كل 
هذا ممكن نظرا لكون الثقافة أضحت مرتبطة بالصناعات اليت 
حتول األشياء الثقافية إىل بضاعة وما يولده ذلك من انتشار 
إطار  أيضا يف  ويالحظ  الثقافيني.  واالستهالك  لإلنتاج  سريع 
والبضاعة  والتكنولوجيا  للرأمسال  االلتقائية  من  نوع  العوملة، 
السوق  يف  الفين  اإلنتاج  مبيعات  يف  نتأمل  وعندما  واإلعالم. 
مما  االلتقائية  بهذه  مرتبط  الثقافة  وضع  أن  ندرك  العاملية، 
للعرض والطلب.  الثقافة ليجعل مكوناتها ختضع  يؤثر على 
وقد يولد هذا الوضع مثال البحث على التجديد املستمر القابل 
لالستهالك الثقايف السريع. وال تفلح يف هذا التوجه إال البلدان 
اليت هلا صناعة ثقافية كربى وهلا عدد وافر من املستهلكني 
دون  الثقافية  التنمية  تعوق  اليت  احلواجز  فإحدى  للثقافة. 
األمية  ال  األمية،  هي  جمتمعنا  واقع  يف  مجاهريية  جعلها 
تعكسها  اليت  الثقافية  األمية  أيضا  وإمنا  األجبدية فحسب، 
طرق  أن  كما  الكتب.  ومبيعات  القراء  عدد  حول  املؤشرات 
التلقني ومنهجه الذي يعتمد، يف نظامنا التعليمي، على حشد 
عقال  للمعلومات ال  التلميذ خزاناً  من  اليت جتعل  املعلومات 
يفكر ويرغب يف القراءة، وميلك فضول السعي إىل املعرفة الذي 
يضعه فوق سكة اكتساب الثقافة. كل هذا جيعل الثقافة يف 

بلدنا حتت حمك حتدي كبري.  

يواجه  أن  ميكن  ال  اليوم  ثقايف  اخرتاق  أي  مواجهة  إن 
زاجرة  بقوانني  ولكن  مملة،  وبتشخيصات  رنانة  خبطابات 
وبسياسات عمومية تؤثر وال تتأثر، تستوعب وال تنصهر، تنتج 
الصناعة  ختلق  اليت  العوامل  وتستورد...  تصدر  وتستهلك، 
الثقافية جيب أن تتوفر يف كل جمتمع مغاربي ملواجهة كل 
أثار طمس الثقافات الوطنية واحمللية لصون الوحدة الوطنية 

على شاكلة التجربة املغربية، ولتمكني الدولة من إدارة الكيان 
االجتماعي وعدم توليد أي والءات ميكنها أن خترب البالد 

والعباد.  
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باألخص  وراجع   ،2015 ابوظيب،  االسرتاتيجية،  والبحوث 

املبحث األول »الواقع العقلي العربي وضرورة التغيري«.

- عبداحلق عزوزي، »الذهنيات واملسالك الثقافية بني عقدة املثقف 
الثقافة  يف  املغربي«.  واالستثناء  العربي  الوطن  يف  التغيري  ورياح 
املغربية،  اململكة  أكادميية  مطبوعات  التنمية،  ورهانات  املغربية 

الرباط، 2014.

- عبداإلله بلقزيز،.»آليات التفكيك وظواهره يف الوطن العربي«، 
جملة املستقبل العربي، العدد 343، يناير 2016.

إشكالية الثقافة واللغة العربية في دول المغرب العربي بين القوانين السامية واألنساق االجتماعية والعوامل 
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متهيد:

البلدان  العربي يف سائر  الّلسان  تعلم  اإلقبال على  تنامي  مع 
بشكل عام، ويف األوساط األوروبية بشكل خاص، وأمام رغبة 
الثقافة  على  االطالع  يف  اجملتمعات  هذه  من  عريضة  فئة 
اإلسالمية واكتشاِفها باعتبارها مكونا أساسيا للمشهد الثقايف 
العاملي. أمام كل هذا؛ صار من الضروري العمل على تطوير 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، وجعل هذا التعليم يف 

مستوى األداء اللغوي اخلاص باللغات العاملية الكربى.

ونظراً لكون املدّرس يعد احلجر األساس يف كل هذا، وألّندوره 
أهمية  إيالء  الواجب  من  فإنه  تعليم؛  كل  جناح  يف  حاسم 
بالغة جملال تأهيل وتدريب مدرسي اللغة العربية بوصفها لغة 
أجنبية، وذلك من خالل بناء وتطوير كفاياتهم املهنية بشكل 
املهام  ويستحضر  حاجياتهم،  من  ينطلق  تصور  وفق  دقيق، 

املنوطة بهم يف جمال عملهم امليداني.

اهليئات  من  العديد  استجابت  الغاية،فقد  هذه  ولتحقيق 
إىل  العربية  باللغة  بالنهوض  املعنية  األوروبية  واملؤسسات 
وانطلق  العاملية،  املؤمترات  يف  صداها  تردد  اليت  الدعوات 
العمل منذ مدة، يف إطار جلان خمتصة إلعداد هذه الوثيقة 
مدرسي  وتدريب  بتأهيل  مرجعي خاص  إطار  لتكون مبثابة 

اللغة العربية للناطقني بغريها.

وقد كان من مثار هذه اجملهودات إنتاج برنامج »املتّمم«. هذا 

الربنامج املتكامل يرغب يف املساهمة يف تطوير مستوى تعليم 
يف  وكيفاً  كّماً  وخارجها،  أوروبا  يف  لألجانب  العربية  اللغة 
جمال التدريب والتأهيل، وأنيمّكن من تقريب املعايري املعتمدة 
مع  ينسجم  اجملالبما  هذا  يف  العاملة  املؤسسات  طرف  من 

معايري الّلغات العاملّية الكربى.

وجيدر التنويه إىل أن هذا العمل هو بداية ملسار قابل للتطوير 
والتحديث املستمّر، والذي سيتحقق حتما عن طريق التنسيق 

والتعاون البحثي بني املهتمني بهذا اجملال احليوي.

1. احلاجة إىل إطار مشرتك لتدريب مدّرسي اللغة العربية 

للناطقني بغريها:

لقد برزت احلاجة إلطار تدرييب مشرتك بعد سنوات طويلة من 
التجارب التدريبية اليت قامت بها عديد املراكز واملؤسسات، 
ومن بينها جتربة املرصد األوروبي لتعليم اللغة العربية. فبعد 
إىل  االحتياج  أن  تبنّي  واألساتذة1،  معاملعّلمني  ثرّية  جتربة 
ما هي  بقدر  فرعية،  مسألة  ليس جمّرد  عربّي مشرتك  إطار 
ضرورة علمّية وأكادميية ملّحة، نظرا لتعّقد العملية التعليمية، 
واختالف تعليم العربية للعرب عن تعليمها لألعاجم، ووجود 
أطر مرجعية أوروبية وأمريكية وعاملية تعاجل اجلوانب العلمية 
والبيداغوجية والثقافية والنفسية واالجتماعية واللغوية يف ظل 

غياب إطار عربي مشرتك.

1 منذ سنة 2006 وإىل هناية سنة 2017، دّرب املرصد األورويب لتعليم اللغة 

العربية ما ال يقل عن تسعة آالف )9000( من املدّرسني يف أنحاء أوروبا.

د. بشري العبيدي
اللغة  لتعليم  األوروبي  املرصد  رئيس 

العربية، فرنسا

العربية  المتّمم في معايير تدريب مدّرسي 
بوصفها لغة أجنبية

د. بشري العبيدي
اللغة  لتعليم  األوروبي  املرصد  رئيس 

العربية، فرنسا
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جمال  يف  العاملة2  املؤسسات  من  عددا  فإن  الّسبب،  وهلذا 
التدريب والتعليم اللغة العربية، وضعوا برنامج »املتّمم«3 الذي 

يطمح إىل حتقيق كفايات تعليمية من بينها:

- حتسني وتطوير أداء املدّرسني يف جمال تعليم اللغة العربية 
وثقافتها،

الّطرق  العربية وفق أحدث  اللغة  تعليم  القدرة على  تقوية   -
واألساليب املستخدمة يف تعليم اللغات العاملية الكربى،

- تقريب موضوعات التدريب للمدّرسني، متهيداً لتوحيدها، 
جهود  جيعل  بشكل  واملعاهد،  واملدارس  املراكز  خمتلف  يف 

التدريب مكّرسة على اجملاالت ذات األولوية،

- مساعدة مدارس اللغة العربية ومعاهد التدريب على تسهيل 
التفاوض مع الّسلطات التعليمية يف خمتلف البلدان األوربية 

وغريها من أجل ضبط شروط التدريب ومعادلة الشهادات.

باملوضوعات  التعليمّية  واملناهج  املقررات  مؤلّفي  َتعريف   -
السالسل  إصدار  قبل  االعتبار  يف  األولوية  ذات  األكادميية 

التعليمية اجلديدة،

2 إىل تاريخ 10-10-2017، متّت املوافقة عىل اعتامد مرشوع املتمم من 

املرصد  التالية:  التعليمية  واملؤسسات  واملراكز  املنظامت  ممثيل  طرف 
األورويب لتعليم اللغة العربية - باريس فرنسا ، املعهد العاملي للغات 
التعليمية -  ABS االستشارية  باريس فرنسا ، مؤسسة  والثقافات - 
الّلسان  إيثار  - إسطنبول -تركيا، أكاديمية  باريس فرنسا ، مؤسسة 
العربية  مركز  )أملانيا(،  رشد  ابن  مؤسسة  )األردن(،  الثقافية  العريب 
بيت  مؤسسة  )األردن(،  واألبحاث  للدراسات  بغريها  للناطقني 
الرابطة  مدرسة   ، الدنامرك  يف  العربية  تعليم  طرق  لتطوير  الضاد 
باريس  الصغرية  الريشة  مدرسة   ، )النرويج(  أوسلو   - اإلسالمية 
يف  النظر  بصدد  وعربية  أوروبية  رسمية  مؤسسات  أن  كام  )فرنسا(. 

اعتامده بعد دراسته.
جلميع  لطيفة  إشارة  فارقة، وفيها  عالمة  بمثابة  هي  تسمية املتّمم :   3

هذا  أن  لألجانب  العربية  اللغة  مدّريس  جمال تدريب  العاملني يف 
واملدّربني  والعلامء  املتخصصني  من  سبق  من  متّمم لعمل  العمل هو 
اجلوانب.حاملو  بكل  اإلحاطة  دوناّدعاء  املتخصصة،من  واملراكز 
اللسان  تعليم  تطوير  جمال  يف  النفع  تعميم  يف  املتممريغبون  مرشوع 

العريب يف أوروبا والعامل.

وأوليائهم،  للمتعّلمني  التعليمية  اجلودة  درجات  ضمان   -
بضمان تدريب احرتايف مشرتك للمعّلمني،

- إتاحة الفرصة ألهل التخصص مبراجعة دورية ملوضوعات 
العلمية  التطورات  مع  السريع  التفاعل  حيقق  مبا  التدريب 

والبحثية يف جمال التعليم. 

أما اجلهات املستهدفة بربنامج املتّمم فهي باألساس :املؤسسات 
الّتعليمّية والعلمّية املعنّية بتدريب وتأهيل املدّرسني، ومدارس 
والعامل،  أوروبا  يف  أجنبّية  لغة  بوصفها  العربّية  الّلغة  تعليم 
والّسلطات الرتبوّية والّتعليمّية يف خمتلف البلدان األوروبّية، 
العربّية،  بغري  للّناطقني  اإلسالمية  والّثقافة  العربّية  ومدّرسو 
بوصفها  العربّية  الّلغة  بتعليم  املعنّيون  والّطلبة  والباحثون 
الّلسانيات  علم  جملال  واملتابعون  واملهتّمون  أجنبّية،  لغة 

التطبيقّية.

العربية  مدّرسي  لتدريب  املتّمم  برنامج  أهداف   .2

لألجانب:

مواد  لضبط  مرجعيا  معتمدا  باعتباره  املتّمم4  برنامج  يهدف 
التدريب إىل ما يلي:

- حتديد مواصفات مدرسي اللغة العربية للناطقني بغريها.

العربية  اللغة  مدرسي  وتدريب  تأهيل  جماالت  حصر   -
للناطقني بغريها.

- ضبط معايري ومواصفات التأهيل والتدريب الناجع ملدرسي 
اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية.

- تأسيس مرجع تدرييب موّحد على املستوى األوروبي، يكون 
سنداً للتواصل والتفاهم بني مجيع املدارس املعنية، وكذلك بني 

تلكم املدارس وخمتلف السلطات التعليمية يف أوروبا.

-11 شهر  بداية  مع  باريس  مدينة  يف  املتمم  بربنامج  العمل  ينطلق   4

موّزعة   ،)100( ساعة  مائة  ملّدة  للمعّلمني  مكّثفة  دورة  مع   ،2017

بحث،  وإنجاز  ذايت،  تعّلم  بني  ما  ساعة   100 مع  أشهر،  أربعة  عىل 
وقراءة كتب، وحضور دروس يف املدارس. فيكون املتمم شامال لكل 

اجلوانب املفهومية والتطبيقية العملية.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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المتّمم في معايير تدريب مدّرسي العربية بوصفها لغة أجنبية

3. مواصفات مدّرسّي الّلغة العربّية للّناطقني بغريها:

يف نظر برنامج املتّمم، ينبغي أن تتوفريف مّدرس اللغة العربّية 
للّناطقني بغريها جمموعة من املواصفات اليت متكنه من القيام 

بدوره الرّتبوي الّتعليمي، جنملها فيما يلي:

- إجادة الّلسان العربّي واإلملام بثقافته – مشرقاً ومغرباً - مبا 
يضمن للمدرس القدرة الكافية على الّتدريس وحتقيق األهداف 

املرجّوة.

التعليمّية،  البيئة  وثقافة  للمتعّلمني  األم  باللغة  اإلملام   -
باعتبارها اللّغة الوسيطة، أثناء تعليمهم الّلغة العربية.

- امتالك الكفايات املهنية األساسية يف جمال الرتبية والتعليم 
مع  خاص،  بشكل  اللغات  تعليم  جمال  ويف  عام،  بشكل 

اإلحاطة مبستجّدات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

- االستعداد الدائم لتطوير الّذات عن طريق املطالعة والتأهيل 
املستمر، واالستفادة من جتارب املدّرسني اآلخرين.

ساعات  وعدد  للمدّرسني  التعليمّي  املستوى  جهة  من  أما 
التكوين، فإن مدّرسي الّلغة العربّية للناطقني بغريها خيضعون 
العلمية  الشروط  جممل  إىل  للتدريب  انتدابهم  عند  مبدئيا 
والقانونية املرجعية يف أوروبا، على اختالف بني البلدان. كما 
يشرتط يف املتدّربني – على أقّل تقدير – احلصول على شهادة 
جامعّية، أو على شهادة تدريب معتمدة ملمارسة تعليم اللغة 
ملحق  املتّمم  برنامج  يف  وسيكون  بها.  الناطقني  لغري  العربية 
منّظم ومدّقق يف حيثيات الّتدريب من حيث عدد ساعات كل 
جمال، وطبيعة التدريبات العلمية، والبحوث املقرر إجنازها. 
لتأليف  انطالق  قاعدة  بدوره  األكادميّي سيكون  املعتمد  وهذا 
العلمّية  البحوث  كّل  على  حيتوي  شامل5،  تدرييّب  مرجع 
ضمن  املتدربون  كما خيضع  احملددة.  اجملاالت  يف  والفّنية 
رؤية برنامج املتّمم إىل اختبارات عند نهاية كّل جمال تدرييّب. 
ومُيَنح النتدربون شهادة املتّمم يف تعليم العربّية لألجانب بعد 

مطبوع  مرجع  شكل  يف  سيصدر  املدّرسني  لتدريب  املتّمم  كتاب   5

خالل ربيع سنة 2018.

والبحوث  لالختبارات  واجتيازهم  الدورة  لربنامج  خضوعهم 
بنجاح.وذلك وفق الشروط األكادميية املعمول بها ضمن اإلطار 

املرجعي األوروبي لتعليم اللغات األجنبية.

برنامج  وفق  املدّرسني،  لتدريب  املفهومي  األساس   .4

»املتّمم«:

اعتنى الفالسفة واملفكرون واحلكماء من كّل احلضارات مبسألة 
هلذا  الكبرية  لآلثار  نظراً  مبّكر،  زمن  منذ  والّتعليم  الرّتبية 

اجملال على تطّور اجملتمعات البشرية. 

العرب  املفّكرون  اعتنى  اإلسالمية،  العربية  احلضارة  ويف 
واملسلمون كغريهم بهذا اجملال، وكتب يف الّتعليم عدد منهم، 
ال سيما عبد الّرمحن بن خلدون، واإلمام سحون القريواني6 
العملية  من  مهّمة  جوانب  وشرحوا  القابسي7،  والعالمة 
بن  الرمحن  عبد  فّصل  وقد  أزمنتهم.  اقتضتها  كما  الّتعليمية 
خلدون يف أمر املعلّم بقوله »وهلذا كان السند يف التعليم يف كل 
علم، أو صناعة، إىل مشاهري املعلمني فيها، معترباً عند كل 
املعلم  وملكة  التعليم  قدر جودة  )...( وعلى  أفق وجيل  أهل 
يكون حذق املتعلم يف الصناعة وحصول ملكته )...( إن احلذق 
هو حبصول  إمنا  عليه،  واالستيالء  فيه،  والتفنن  العلم،  يف 
مسائله،  على  والوقوف  وقواعده،  مببادئه  اإلحاطة  يف  ملكة 
واستنباط فروعه من أصوله. وما مل حتصل هذه امللكة، مل يكن 

احلذق يف ذلك املتناول حاصاًل«8. 

ومع التطورات املتالحقة يف خمتلف احلضارات، أصبح الّتعليم 
الباحثون  وتناوله  والّشعوب،  األمم  كّل  لدى  حيوّيا  جماال 

6 كتاب »آداب املعّلمني« أليب سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن 

حبيب التنوخي. من أشهر فقهاء املالكية باملغرب العريب. ولد بمدينة 
القريوان سنة 160 هـ وتتلمذ ألكرب علامئها.

املعلمني  وأحكام  املتعلمني  ألحوال  املفصلة  »الرسالة  كتاب   7

املعروف  املعافري  واملتعلمني«، أليب احلسن عيل بن حممد بن خلف 
بالقابيس، ولد يف القريوان عام 324 هجري 935- ميالدي وتسمية 
لتونس،  الساحل اجلنويب  إنام هي نسبة إىل مدينة قابس عىل  القابيس 

وتويف القابسيسنة 304 هجري.
983-985. حتقيق عيل  3، ص  ج  الرمحن بن خلدون،  املقدمة، عبد   8

عبد الواحد وايف، جلنة البيان العريب 1960.  
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بينها  من  جديدة  مصطلحات  وظهرت  والبحث،  بالّدراسة 
»البيداغوجيا« )الّتعليمّية( والديداكتيك )الطرائقية(9. 

»البيداغوجيا10  عن  للتعبري  »الديداكتيك«  استخدام  برز  ثم 
الغاية  أن  واعترب   ،1657 عام  كعلٍم مستقلٍّ يف  )الّتعليمّية(، 
مصطلح  ُأطلق  كما  الطبيعة«،  »خدمة  هي  التعليم  من 
مبرافقة  املكلَّف  العبد  على  اليونانيني  لدى  »البيداغوج«11 
إىل  إضافة  املدرسة،  إىل  واصطحابه  تنقالته  خالل  الطفل 
مساعدته يف واجباته املدرسية يف البيت. ثم أصبح املعلّم بعد 
ذلك هو »البيداغوج«، ومن ثّم استعملت كلمة »البيداغوجيا« 
للداللة على النشاطات اليت يقوم بها املعلّم خالل ممارسته 

التعليمية.  للعملية 

للتعبري  كمصطلح  ديداكتيك  لكلمة  حديث  ظهور  أول  وكان 
بدون   ،1955 الفرنسي  روبري  قاموس  يف  التعليم«  فن  عن« 
أي شروحات أو تفاصيل. ثم عاد استخدام هذا املصطلح يف 
الربع األخري من القرن العشرين، مستفيدا يف ذلك من تطور 
املعرفة12  نظرية  على  ومعتمدا  والتعليمية  الرتبوية  األحباث 
العملية  التغيري يف  لدوافع  اليت أصبحت احملرك واحملّرض 
الدعامات  إحدى  النفس  علم  مع  شكلت  فقد  التعليمية13، 
األساسية يف تطوير املناهج العلمية والتعليمية. وبذلك متّيز علم 
التعليمية   املادة  وتطوير  بتحليل  البيداغوجيا  عن  الديداكتيك 
النامجة عنها وعملية تطويعها  واملعّوقات  ودراسة إشكاالتها 

لدى تقدميها للطالب.

يف  مثيالتها  عن  الديداكتيك  منطلقات  اختلفت  هنا  من 
البيداغوجيا، فبينما تستند األوىل علىاملادة التعليمية لتجعل 

الفرنسية  باللغة  الديداكتيك  كلمة  مصطلح  ظهور  يعود   9

الذي   (Didacktios) »ديداكتيوس  اليوناين  أصله  إىل   (Didactique)

 - زمانئذ   - كان  الذي  عر  الشِّ عىل  الوسطى  العصور  يف  ُيطلق  كان 
يتناول العقائد واملذاهب، إضافة إىل املعارف العلمية. 

10 (Pédagogie) باللغة الفرنسية

11 (Pédagogue) باللغة الفرنسية

12 (Epistémologie) : ةيسنرفلا ةغللاب

13 La didactique des Sciences, Que sais-je, 3ème Édition 
corrigée : 1993. Presses universitaires de France.

على  األخرى  اعتمدت  البحث،  و  للدراسة  مقدمات  منها 
طريقة األداء، رغم أن ذلك الينفي تالقيهما يف بعض املقاربات 

حول املادة التعليمية املطروحة.  

يعتمد برنامج »املتّمم« يف دورات تأهيل مدّرسي اللغة العربية 
لألجانب أو لغري الناطقني بهاعلى مقاربة14 )باراديغم(  النموذج 
اإلدراكي بشكل أساسي، املبين على مقاربة الكفايات15 والذي 
أصبح  بل  املاضية،  الثالثة  العقود  يف  الفتاً  حضورا  أثبت 
اليونيسكو  حبسب  الكفايات،  مفهوم  على  املعتمد  التعليم 
والضمان  املعيار  هو  االقتصادية16  للتنمية  األوربية  واملنظمة 
لكفاءة وجناح العملية التعليمية. وحبسب هذا املفهوم، يقوم 
املتعلم أو الطالب باستحضار واسرتجاع وادماج قدراته وملكاته 
املكتسبة من خالل العملية التعليمية لتسخريها يف إجياد حلول 
للوضعيات أو املسائل املطروحة للمعاجلة17، بدل االعتماد على 

مقاربة النقل املعريف18.

املتعلّم هو  أو  الطالب  تعترب  الكفايات  مقاربة  أن  كما نالحظ 
أساس العملّية التعليمية، وبالتالي فهي تتمحور حواللطالب 
آليات  حتفيز  مع  لديه  والقدرات  الكفايات  بتطوير  وُتعنى 
أماممسائل  من خالل وضعه  وذلك  احلفظ،  الفهم عوضا عن 
ومشكالت ووضعيات تستوجب حال ناجعا انطالقا من وضعية 
معينة. ومبعنى آخر، هي مقاربة تربوية تعطي األولوية للمتعلم 
حبيث متكنه من القدرة على توظيف ما اكتسبه من معارف 
وموارد يف مواجهة املسائل الصعبة،إضافة إىل كونها تبعد املعلّم  

عن تقديم املعلومة بطريقة حفظية وجافة وجمّردة.

»املتّمم«  برنامج  يراها  الكفايات كما  مقاربة  فإن  وبناء عليه، 
حبيث  االختبارات  منط  تغيريًايف  احلال  بطبيعة  تستدعي 
يصبح التقييم املستمر هو األقدر واألجدر يف احلكم على مدى 

(Paradigme) 14باللغة الفرنسية

)Approche par compétences( 15باللغة الفرنسية

16Revue française de pédagogie – N° 172. Juillet- 
septembre 2010.

)Situations problèmes( : 17 باللغة الفرنسية

)Transmission des savoirs( : 18 باللغة الفرنسية
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كفاءة الطالب يف استيعاب املادة املعرفية من جهة، ومقدرته 
على تطويعها وإدماجها وتسخريها من جهة أخرى.  

وفيما يتعلق باملدّرب، فال شك أن اختياره ينبغي أن يكون 
مبنيا على مواصفات خاصة حبيث تتجسد من خالل أدائه 

ثالث مهارات متعلقة بالعملية التعليمية وهي: 

- مهارة املدّرب املعلّم19: حيث تتجلى كفاءة املدّرب يف إدارة 
التدريبية  للدورة  خاصة  أهمية  إعطاء  على  ومقدرته  الفصل 
إضافة إىل إشعار الطالب املُتدّرب مبدى وأهمية مسؤوليته يف 

العملية التعليمية.   

- مهارة املدّرب املراقب20 : عرض احملتوى التعليمي مبهنية 
عالية تربز من خالهلا معايري الدرس النموذجي.

بطرح  يقوم  الذي  املدّرب  وهو  املُبتكر21:  املدّرب  مهارة   -
مشاريع تعليمية جديدة ميكنها أن تفتح الطريق أمام الطالب 
جادة  بأحباث  القيام  إىل  تدعوه  ورمبا  بل  وتلهمه  املتدرب 

تصّب نتائجها يف تطوير العملية التعليمية. 

5. مواصفات الدورات التدريبية:

تتوخى الدورات التدريبية ملدرسي اللغة العربية اخلروج عن 
ليستمع  حيضر  ال  فهو  املعلّم،  تدريب  يف  التقليدي  النسق 
االختبار،  إىلأوراق  حفظه  ما  ينقل  ثم  وحيفظ،  ويستظهر 
واحملور  األساس  اجلزء  ليشّكل  املتابعة،بل  شهادة  ويستلم 
الفاعل يف العملية التأهيلية التدريبية، وليقوم بدوره املستقبلي 
مقاربة  استخدام  يف  واقتدار  بكفاءة  العربية  اللغة  تعليم  يف 
الكفايات لتحفيز ملكة التفكري الذهين لدى الطالب من خالل 
الطالب من  خلق وضعيات ومشاكل متعددة ومتنوعة، متّكن 
توظيف وحتليل وإدماج مجيع العناصر املعرفية اليت توفرت 
لديه خالل العملية التعليمية للوصول إىل حل ُمتَقن للمسائل 

املطروحة عليه. 

(Maître - formateur) : 19 باللغة الفرنسية

(Formateur - inspecteur) 20 باللغة الفرنسية

(Formateur - innovateur) 21 باللغة الفرنسية

ولتحقيق ذلك، ينبغي احلرص على أال يتجاوز عدد املعلمني 
املتدربني 15 متدرباً يف حده األقصى، وذلك لكي ُيتاح للمدرب 
متعادلة  بطريقة  متدرب  معلم  كل  مع  ويتواصل  يتعامل  أن 
املُثلى  بالطريقة  يتفاعل  أن  منهم  لكلواحد  تسمح  ومتساوية 
مع العملية التعليمية، إضافة إىل احلصول على تقييم أفضل 

وأمشل للمتدربني.  

لغة  العربّية  ملدّرسي  والتدريب  التأهيل  جماالت   .6

أجنبية22:

اللغة  وعلم  اللسانيات  مبعارف  اإلملام  األول:  اجملال 
التطبيقي 

العربية  اللغة  ملعلمي  العلم ضرورية  أساسيات هذا  معرفة  إن 
الالزمة  النظرية  باألسس  متدهم  فهي  أجنبية،  لغة  بوصفها 
مبادئ  مفهومات صحيحة حول  تكوين  على  تساعدهم  اليت 
على  تساعدهم  أسس  وهي  أهلها،  لغري  العربية  اللغة  تعليم 
قد  اليت  واملشكالت  التعليمية  العملية  طبيعة  على  التعرف 
تعرتضهم يف أثنائها وأين ميكنهم إجياد احللول هلا. فهناك 
بإدارة  أو  بالتعليم،  أو  التعليمية،  باملادة  تتعلق  مشكالت 
اللغوية،  العناصر  أو  اللغة،  ثقافة  تقديم  بكيفية  أو  الفصل، 
وحنو ذلك وهم لن يتمكنوا من إجياد احللول هلا إن مل يكن 
التطبيقي واملصادر األساسية له  اللغة  لديهم اطالع على علم 
عن  والبحث  مصدرها  إىل  مشكلة  كل  عزو  من  متكنهم  اليت 
احلل الصحيح هلا. ويعتمد برنامج املتّمم التطّرق إىل التفاصيل 

التالية يف هذا اجملال:

- مدخل إىل معارف الّلسانيات وعلم اللغة التطبيقي:

ويشمل التعرف على علم اللغة التطبيقي ومصادره، والتعرف 
اللغة  تعلم  بني  الفرق  وإدراك  اللغات،  تعليم  طرق  على 
للعرب وتعليمها  اللغة  الفرق بني تعليم  واكتسابها، وإدراك 
وتعليمها  لألطفال  اللغة  تعليم  بني  الفرق  وإدراك  لغريهم، 

املجاالت  هذه  املتمم  لربنامج  املعتمدة  املؤسسات  راجعت   22

واعتمدهتا، وسيصدر كتاب شامل يف هذا املضامر خالل سنة 2018 
حيتوي عىل املادة العلمية التفصيلية.

المتّمم في معايير تدريب مدّرسي العربية بوصفها لغة أجنبية
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للكبار، وضبط املصطلحات التخصصية وبيان الفروق بينها.

- عناصر اللغة: األصوات، املفردات، الرتاكيب:

قياسه،  على  والقدرة  الصوتي  األداء  مهارات  امتالك  ومشل 
بتدريبات  والقيام  األصوات،  تعليم  وطرق  أسس  ومعرفة 
الّتعاُمل  وآلية  األصوات،  تدريس  مراِحل  ومعرفة  صوتية، 
مع امُلشكالت الصوتّية عند املتعلمني، والعالقة بني الّنظامني 

الصوتيني لُكٍل من اللغة العربية واللغة األم للُمتعلّم.

لتوضيح  وأنواعها،  املفردات  على  التدريب  املتمم  ويشمل 
مفهوم املفردات الّلغوّية: )كلمات ُمنَفِصلة، ُمتالزمات لفظية، 
تعبريات اصطالحّية(، والتعرف على أنواع املفردات، والتعرف 
على األسس الرتبوية لتعليم املفردات وتنميتها، والتعرف على 
إيضاح  طرق  على  والتعرف  املفردات  تدريس  يف  املعلم  دور 
االسرتاتيجيات  على  والتعرف  اجلديدة،  املفردات  معاني 

الالزمة لتعليم املفردات اللغوية.

وخبصوص الرتاكيب الّلغوية، فتشمل التعرف على الرتاكيب 
فيدروس  الرتاكيب  اختيار  علىمبادئ  والتعرف  اللغوية، 
العربية، واالطالع على كيفية توزيع الرتاكيب حسب  اللغة 
والقواِعد  اللغوّية  الرتاكيب  والفرق بني  الدراسية،  املستويات 
الّنحوية، وَمفهوم النحو الوظيفي ومبادئ تدريسه، واألسس 
وتدقيق  موضوعاته،  اختيار  من حيث  النحو،  لدرس  العامة 

مصطلحاته، وطرق تدريسه.

اللغة  لتعليم  اللغوية  التدريبات  املتمم  برنامج  يشمل  كما 
العربية للناطقني بغريها، مهارات االتصال اللغوي، النصوص 
هذا  تقتضيها  اليت  التدريبية  التفريعات  كل  مع  القرائية، 

املوضوعات.

اجملال الثاني: تعميق التخّصص يف الّلغة العربّية ثقافتها 
العاّمة:

إن تعميق التخصص يف جمال اللغة العربية هو اجملال الثاني 
لإلحاطة  أساسّية  مداخل  وهي  املتمم.  برنامج  يعتمده  الذي 
باللغة العربّية وثقافتها، مثل أهمّية اللغة العربية يف العامل، 

احلديث،  العصر  إىل  القديم  العصر  من  العربية  اللغة  وتطّور 
اللغات  ببقية  ومقارنتها  وخصائصها  العربية  اللغة  ومميزات 
وخالصات  املعاصرة،  العربية  الثقافة  وخصائص  العاملية، 
أساسية لتطور األدب العربي من القديم إىل احلديث، ومعرفة 
وآثارهم،  وأعماهلم  العرب  والكتاب  والشعراء  األدباء  أشهر 
واألدب العربي املخّصص ملتعّلمي اللغة العربية، وجمال اللغة 
التدرييب  الربنامج  يشمل  كما  والرتمجة.  املعاصرة  العربية 
دراسة الفن العربي املتميز وهو فن اخلّط العربي وجالل قدره 

يف الثقافة العربية اإلسالمية.

باحلضارات  وعالقاتها  العربية  اللغة  املتّمم  برنامج  ويشمل 
أهم  دراسة  ذلك  من  وتأّثراً.  تأثرياً  الكربى،  اإلنسانية 
مع  العربية  اللغة  عالقة  يف  الكربى  التارخيية  احملطات 
احلضارات الكربى، واللغة العربية ونشأة العالقات الثقافية 
واهلجرات  احلضارات،  خمتلف  بني  واملعرفية  والعلمية 
العربية املعاصرة ومستقبل احلضور العربي اإلسالمي يف الغرب 

األوروبي.

وألن احلديث عن اللغة العربية من جانب ختصصي ال ميكن 
أن يستثين القواعد والنظام النحوي، فإن املتمم يشمل طرحا 
تفكيكيا وتأليفيا ملسائل النحو والصرف العربيني، وذلك ملعرفة 
املفاصل  سائر  بني  املنطقّية  الّلغوية  والعالقة  املنهجي  البناء 
الّنحوية وفروعها يف بناء الكالم ونظمه الّلغوي، واملعنى واملبنى 
يف حتديد الوظائف اإلعرابّية، واملرجعيات املنطقّية املتجانسة 
والقواسم الّلغوّية املشرتكة بني الّنحو العربي والّنحو، ومواطن 
الّتعقيد يف تدريس القواعد واستعصاء أمرها على الّتالميذ، سلّم 
الّتدّرج املنهجي يف تعليم القواعد، مع مناذج تطبيقية للتنشيط 
الوظيفي  الّنحو  ودراسة  القواعد،  لدرس  والكتابي  الشفوي 

واستخداماته التطبيقية يف النصوص

وألن القواعد مل توضع جملرد الضبط بل لتنظيم عملية التواصل 
والتعارف، فإن املتمم أدرج احملتوى وأنواعه يف تعليم اللغة 
الثقايف  واحملتوى  االتصالي،  احملتوى  خاصة  العربية، 

والعالقة بينهما.
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لتعليم  النظرية والبيداغوجية  الثالث: املرجعيات  اجملال 
اللغات.

ألن املرجعيات اللغوية هي اليت تؤطر تعليم اللغات األجنبية، 
فإن برنامج املتمم اعتمد اإلطارين املرجعيني األوروبي واألمريكي 
يف تعليم اللغات األجنبية كمصدر تدرييب أساسي، وخاصة يف 

معايري التمييز بني املستويات التعليمية.

وأدمج برنامج املتمم املرجعيات النظرية، وخاصة علم النفس 
الفارقي، ودينامية اجلماعات، ونظرية الذكاءات املتعددة. كما 
ضبط برناجما للتدريب على استيعاب ما ال جيوز جهله من 
البنائية،  والنظرية  السلوكية،  النظرية  التعلم، مثل  نظريات 
واملقاربة  القيشطالتية،  والنظرية  السوسيوبنائية،  والنظرية 

بالكفايات.

أما اجلانب املتعلق بالبيداغوجيات الفعالة، فتم إدراج موضوع 
وبيداغوجيا  اخلطأ،  وبيداغوجيا  الفارقية،  البيداغوجيا 
املشروع،  وبيداغوجيا  املشكالت،  حل  وبيداغوجيا  اللعب، 
اجملال  وفتح  العربية  اللغة  مدّرسي  أفق  توسيع  أجل  من 
أمامهم إلجياد احللول املمكنة حيال الصعوبات التعليمية اليت 

تعرتضهم.

لغة  بوصفها  العربية  اللغة  ديداكتيك  الرابع:  اجملال 
أجنبية

العلمية  التطورات  فإن  البحث،  هذا  مقدمة  يف  أشرنا  مثلما 
العامة  واملبادئ  الديداكتيك  مفهوم  إدماج  تستدعي  املتعاقبة 
املتصلة به يف تدريب مدّرسي اللغة العربية للناطقني بغريها. 
واخلاصة،  العامة  الديداكتيك  مقاربة  »املتمم«  اعتمد  لذلك 
والنقل  الديداكتيكي،  واملثلث  والعوائق،  والتمّثالت 
كثرية،  تطبيقية  استتباعات  هلا  مفاهيم  وهي  الديداكتيكي، 

من شأنها أن تثري اجملال بشكل كبري.

والتعّلمات  التعّلمات.  وتدبري  املتمم هندسة  برنامج  أدمج  كما 
هي مجلة املعارف واملواقف والقيم اليت يتلقاها املتعلم مندجمة 
مصطلح  بدل  يستخدم  مصطلح  وهو  التعليمي،  مساره  أثناء 

النظرية  بقاموس  األخري  هذا  الرتباط  اإلجرائي«  »اهلدف 
التعّلمي هو ما نبتغي حتقيقه من خالل  السلوكية. واهلدف 

مقطع تعّلمي.

وانطالقا من هندسة التعلمات، فإن املدّرسني الذين يتدربون 
الدراسّية،  اخلطة  إعداد  كيفية  يتعّلمون  املتمم  برنامج  وفق 
والتخطيط الّسنوي ، والتخطيط املرحلي، والتخطيط اليومي، 
الناجعة،  الصفية  واإلدارة  وتقدميه  الدرس  إعداد  وخطوات 
وكيفية  منها،  املناسب  اختيار  التعليمية:  الوسائل  وتدبري 

استعماهلا، وتدبري الكتاب املدرسي.

كما يشمل برنامج املتمم جمال الّتقويم والّدعم ومنهجية تدريس 
وتعليم  املهارات،  عن  ختتلف  اليت  العربية  اللغة  مكونات 
والتشكيل،  الضبط  عن  التدرجيي  التخلي  طريق  عن  العربية 
وهي مشكلة عويصة تعرتض مجيع متعلمي العربية من األعاجم.

اجملال اخلامس يف برنامج املتمم: فنون التنشيط التعليمي 
ومعايري اختيار املقرراتوبناء االختبارات

دوره  يعد  مل  املدّرس  بأن  تام  وعي  على  املتّمم  برنامج  إن 
يقتصر على تلقني املعلومات، بقدر ما صار هذا الدور يتجه 
إىل التوجيه والتحفيز والدافعية، مما يستوجب إدماج جمال 

التنشيط وفنونه التعليمية.

ووسائل  التعليمية  باملادة  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  التنشيط  وألن 
اإليضاح، فمن الضروري إدراج جمموعة من املعايري الختيار 
املناهج واملقررات التعليمية، وهي أكرب معضلة يعانيها مدرسو 
اللغة العربية يف أوروبا والعامل. ولذلك أدخل »املتّمم«األساس 
اللغوي  واألساس  الثقايف  واألساس  النفسي  واألساس  الرتبوي 
يعطي  مبا  التعليمية،  املقررات  تقييم  يف  الّتقاني  واألساس 
واختيار  املقررات  لفرز  املتمّيزة  العلمية  األسلحة  للمدّرسني 

أنسبها وفق املعادالت العلمية والديداكتيكية.

وألن التقنيات احلديثة وتطبيقاتها يف جمال تعليم اللغة العربية 
اتشرت بكثرة، فاملدروسون خيضعون وفق رؤية املتمم لتعريف 
الوسائل  تلك  استخدام  وشروط  احلديثة،  التعليمية  الوسائل 
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التعليمية احلديثة مثل استعمال احلواسيب واإلسقاط الضوئي 
التفاعلية  والسبورة  البصرية  السمعية  التفاعلية  والوسائل 
واستخدام اخلرائط الذهنية والعنكبوتية يف تعليم اللغة العربية 

والتعليم والتعلّم عن بعد عرب الشابكة وشروطه التقنية.

الرؤى  هذه  وفق  املدرسون  يتعلمه  أن  ميكن  ما  كل  ورغم 
وحّلها  تفكيكها  وطرق  التعليمية  الصعوبات  فإن  والطرف، 
تظل من املطالب الكربى للمدّرسني. فتم إدماج أهم الظواهر 
مثل ظاهرة التحّجر اللغوي وكيفية عالجها، ومشاكل إدارة 
العربية  اللغة  وتعليم  التعليمية،  املستويات  متعددة  الفصول 
لذوي االحتياجات اخلاصة، وصعوبات إدارة الفصل، وطرق 
النفسية واالجتماعية املختلفة، وأسس  التعامل مع احلاالت 
مع  العالقة  وأسس  األطفال،  املتعّلمني  أولياء  مع  العالقة 
اإلطار  مع  التعاونية  العالقة  بناء  وأسس  الكهول،  املتعّلمني 

املدّرس واإلطار اإلداري يف املدارس واملراكز التعليمية.

وأسس  قواعد  دراسة  »املتمم«  أدمج  اجملال،  هذا  إطار  ويف 
تقويم  أجل  من  العربية  باللغة  اخلاصة  االختبارات  كتابة 
الكتابة(  القراءة، االستماع، احملادثة،   ( اللغوّية:  املهارات 
االختبارات  وأنواع  وأدواته،  الّصفي  التقويم  وسائل  ومعرفة 
لتقييم  االختبارات  واستخدام  بينها،  التمييز  وكيفية  اللغوية 
وتقويم املتعّلمني، ومعرفة العالقة بني االختبارات واملقررات 

التعليمية، وطرق إنشاء االختبارات التقييمية الناجحة

اجملال الّساِدس: اجلانب العملي ودراسة الطرق التطبيقية

ويهدف برنامج »املتمم« من خالل إدماج هذا اجملال إىل وضع 
املدّرس يف البيئة احلقيقية للعملية التعليمية، فاهلدف من هذه 
الدورات التدريبية ليس حفظ واستظهار املادة العلمية َفحسب 
التدريس.  وطرق  واسرتاتيجيات  ملهارات  املتدرِّب  إتقان  َبل 

ويتضمن اجلانب العملي:

خالله  من  يتم  تعليمي  إجراء  أهم  املصغر  التدريس  وُيعَترَبُ 
مّت  اليت  املختلفة  املوضوعات  تدريس  على  املتعلمني  تدريب 

تدريسها يف الدورات.

أوراق عمل  إعداد  املصّغر، مبا هو  الّتدريس  اعتماد  لذلك مت 
للمتدربني، وإجناز ورشات عمل يتم من خالهلا حتليل أخطاء 
املتعلمني، ومناقشة بعض املشكالت اليت قد تواجههم أثناء 
الّتجاِرب  لبعض  تفاعلي  مجاعي  التعليمية،وتدارس  العملية 

البيداغوجّية. 

التعليمية  الطرق  تقييم  إدراج  عن  »املتمم  برنامج  يغفل  ومل 
األكثر انتشارا، ومن بينها الطرق التقليدية على غرار الطريقة 
الطرق  لدراسة  املونتسوري،إضافة  ماريا  وطريقة  النورانية، 
التعليم اإللكرتوني،  التعاوني،  التعليم  تقنيات  احلديثة مثل 
التعليم عن بعد، التعليم امليداني، وذلك ألن يف تقدير برنامج 
»املتمم«، ال بد من توسيع أفق املدّرسني املتدّربني، ألن العملّية 
الّتعلمّية عملّية متطّورة ومتفاعلة مع الوجود وحركته املّطردة.

خامتة: 

لغة  بوصفها  العربية  اللغة  مدّرسي  لتدريب  »املتمم«  برنامج 
واملدارس  واملراكز  املؤسسات  من  فتّية حتتاج  أجنبية جتربة 
واهليئات واملنظمات أن تشارك يف تطويرها وصياغة أهدافها 
وتفاصيلها، من أجل أن تتقدم خطوة يف سبيل بناء مرجعية 
تعليمية مشرتكة للغة العربية يف أوروبا وسائر أحناء العامل. إّنه 
تفعيل للذكاء اجلماعي والتأسيس التشاركي لتعليم لغة متميزة 
تكون  أن  يؤّهلها  ما  واملميزات  من اخلصائص  ومتفّردة، هلا 
التواصل  ولغة  الثقايف  التعدد  ولغة  اإلنساني،  التعارف  لغة 
مع العامل الذي حيتاج أكثر من أي وقت مضى إىل التقارب 
اليت  الكربى  التحديات  ومواجهة  التعاون  والتالقي  والتفاهم 

تواجه اإلنسانية اليوم.
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 1 - مقدمة: 

تنظر الورقة يف قضية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف 
اململكة املتحدة، عرب تسليط الضوء على التجربة اليت خاضتها 
الرابطة الثقافية للطالب املبتعثني يف جامعة ليدز الربيطانية 
املنهج  على  الورقة  وتعتمد  2011-2012م.  العامني  خالل 
بعض  مع  التجربة،  مالمح  أبرز  لتغطية  الوصفي يف حماولٍة 
بني  العالقة  مثل  احلساسة  القضايا  تستدعيه  الذي  التحليل 
احملتوى وطرق التدريس، وقضية اخلصوصية الثقافية للمكان 
التنبيه هنا أن احلديث  الربنامج. وال بد من  ُقدم فيه  الذي 
)إذ  املهم  األكادميي  للمجال  النظرية  اجلوانب  يف  يفصل  ال 
هو  كما  احلديثة  التطبيقية  اللسانيات  فروع  من  فرعاً  ميثل 
معروف( بقدر ما يتناول التجربة الشخصية للكاتب وزمالئه 
أعضاء الرابطة، وأبرز ما واجهوه من حتديات، أو حققوه من 
العربية  لتعليم  برنامج  تنظيم  يف  مبادرتهم  جناحات، خالل 

على مدار عامني متتاليني. 

الربنامج  املشاركني يف  أحد  بصفته  الكاتب -  ينزع  هنا  من 
على  فريكز  أحيانًا،  الذاتية  من  شيء  وتعليمًا-إىل  تنظيمًا 
يقف  ال  اليت  العابرة  واملواقف  الشخصية  اجلوانب  بعض 
عندها الباحثون كثريًا، على ما حتمله من دالالت ورسائل 
اإلشارة  أيضًا  املهم  من  لكْن  والتأمل.  النظر  تستحق  مهمة 
املعلومات  و  العلمية  املادة  مجع  يف  املبذول  اجلهد  إىل 

استطعت  ما  لكل  عدُت  الورقة، حيث  جوهر  شكلت  اليت 
الوصول إليه من أرشيٍف يضم أخباراً ومعلوماٍت عن الرابطة 
و)تويرت(،  بك(  )الفيس  على  الرابطة  كصفحة  وأنشطتها، 
ورسائل  )الراحل(،  للرابطة  اإللكرتوني  املوقع  وأرشيف 
وقفُت  كما  التنظيمية.  باللجنة  اخلاصة  الربيدية  القائمة 
على التقارير واملقاالت الصحفية اليت حتدثت عن الرابطة، 
باإلضافة إىل تسجيل مقابالت مع أعضاء الرابطة املشاركني 
يف إقامة الربنامج، تتضمن إجاباتهم وآراءهم حول اجلوانب 

للتجربة.   املختلفة 

العربية  والدراسات  الكتب  من  عدداً  أن  إىل  أشري  أن  بقي 
اجلادة قد تناولت قضية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
عمومًا، وتعليم العربية يف أوروبا على وجه اخلصوص؛ أذكر 
منها على سبيل املثال املرجع املعاصر يف تعليم اللغة العربية 
يف  واملرجع  الناقة،  كامل  حممود  للدكتور  بغريها  للناطقني 
رشدي  للدكتور  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
بن  امللك عبداهلل  مركز  الذي أصدره  والكتاب  أمحد طعيمة، 
عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية حتت عنوان جتارب 
تعليم اللغة العربية يف أوروبا: عرض وتقويم، وشارك فيه عدد 
من الباحثني. وقد غطت الدراسات جوانب نظرية وتطبيقية 
خمتلفة، ولعل هذه الورقة متثل إضافة متواضعة يف سياقها، 
الرابطة اخلاصة وما شهدته  حيث تسلط الضوء على جتربة 

من حتديات وظروف.

د. عادل مخيس الزهراني
قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة امللك 

عبدالعزيز، جدة

تجربة الرابطة الثقافية في تعليم العربية 
في المملكة المتحدة: عرض وتقويم

د. عادل مخيس الزهراني
قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة امللك 

عبدالعزيز، جدة
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2 - اللغة العربية واململكة املتحدة: التاريخ واحلاضر:

اليوم،  العاملية  اللغات  أبرز  بني  مكانها  العربية  اللغة  تتبوأ 
كبرياً.  بها  الناطقني  من غري  تعلمها  على  اإلقبال  ما جيعل 
اللسان  فإن  واإلحصائيات  الدراسات  من  العديد  »وحبسب 
العربي يف الوقت الراهن يف ترتيب عاملي يرتاوح بني الرابع 
واخلامس، يف تنافس مباشر مع اللغة اإلسبانية، من حيث 
عدد املستخدمني كلغة أوىل« )العبيدي 2015، 18(. فباإلضافة 
تركيبية  داخلية  مقومات  من  العربية  اللغة  متلكه  ما  إىل 
وبالغية وموسيقية أكسبْتها صفَة العبقرية باستحقاق، تتظافر 
عدة عوامل تارخيية واقتصادية وسياسية خلف هذا االهتمام 
املتزايد بتعلم اللغة والثقافة العربيتني؛ ويقف الدين اإلسالمي 
العربية،   اللغة  إىل  االنتباه  اليت جتذب  العوامل  أهم  كأحد 
رقعة  واتساع  العامل  بلدان  يف  لإلسالم  الواضح  فاالنتشار 
اجلاليات اإلسالمية يف قارات أوروبا واألمريكيتني وغريها، 
احلالي  القرن  انطالقة  منذ  واملتتالية  احلامية  واألحداث 
اإلسالمي  الدين  خيص  ما  لكل  تتجه  العامل  أنظار  جعلت 
القرآن  بها  نزل  اليت  العربية  اللغة  ذلك  ومن  أبعاد،  من 
ثروات  أن  كما  الدين.  هلذا  األول  التشريع  مصدر  الكريم، 
املتقلبة  السياسية  الطبيعية والبشرية واألوضاع  العربي  العامل 
للمنطقة ساهمت يف جعل الثقافة العربية مصدراً إلثارة فضول 
عاملي لالطالع على األوضاع االجتماعية والثقافية يف البلدان 

العربية.

واإلسالمي  العربي  الوجود  أن  العبيدي  بشري  الدكتور  ويؤكد 
وأن  ينكره،  أن  ألحد  ميكن  ال  واقع  أوروبا  دول  كافة  يف 
اجلماعات العربية واإلسالمية تعمد إىل »احلفاظ على الثقافة 
األصيلة العربية اإلسالمية اليت تضمن متاسك الذات وتوازنها 
واحلضاري  االجتماعي  الوسط  يف  وجودها  إلثبات  الالزمنْي 
اجلديد. ولقد اتضح أن احلفاظ على اللغة العربية مطلب ملح 
لكل املسلمني، سواء للمواطنني من أصل عربي، أو للمسلمني 
عبداهلل  امللك  مركز  )العبيدي،العبيدي،  أعجمي«  أصل  من 
بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 14-2015( تعليم 
العربية يف البلدان األوروبية يتم عرب املؤسسات الرمسية، وغري 
لكنه  ومراكز إسالمية.  ومعاهد خاصة  الرمسية من مجعيات 

تربوية  مرجعية  له  وليست  موحد،  ملنظور  ال خيضع  تعليم 
والتعليمية  والتأهيلية  املنهجية  املصاعب  يراكم  حمددة، مما 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  )العبيدي،  السواء«  على 

الدولي خلدمة اللغة العربية، 2015-15(.

بروفيسور  ديكنز،  جيمس  يؤكد  املتحدة،  اململكة  سياق  ويف 
وتسون،  جانيت  وزوجته  وإليها،  العربية  من  الرتمجة 
الربوفيسورة املتخصصة يف اللهجات العربية، أن تعليم العربية 
العام  إىل  جذوره  تعود  طويل  تاريخ  له  وآيرلندا  بريطانيا  يف 
للدراسات  أدامز  توماس  السري  1632 م، حني ُأسس كرسيُّ 

العربية يف جامعة كامربيدج. وقد تنامى االهتمام باللغة العربية 
العشرين  القرن  مطلع  منذ  الربيطانية  واملعاهد  اجلامعات  يف 
مع التوسع االستعماري لإلمرباطورية يف الشرق األوسط. ومنذ 
لتعليم  املبادرات  املنصرم بدأت بعض  القرن  أواخر مثانينات 
املدارس  بدأت  كما  الربيطانية،  املدارس  يف  العربية  اللغة 
يف  العربية،  تعليم  يف  وبرامج  حصصاً  تقدم  اليت  اإلسالمية 
فشيئاً يف مناطق اململكة املتحدة. هذا  الظهور واالنتشار شيئاً 
االهتمام تزايد بشكل ملحوظ بعد هجمات احلادي عشر من 
سبتمرب، حيث تضاعف اإلقبال على تعلم العربية يف اجلامعات 
التعليم األخرى، ما أنتج حتدياٍت  الربيطانية ويف مؤسسات 
 Dickins and(.جديدة أمام املتخصصني يف تعليم اللغة العربية

.)Watson 2006. 107 - 113

اخلمسة  األعوام  يف  ملحوظاً  حراكاً  املتحدة  اململكة  وتشهد 
املاضية فيما خيص االهتمام بتعليم اللغة العربية يف مؤسساتها 
التعليمية واألكادميية. وأكد تقرير صادر عن اجمللس الثقايف 
الربيطاني أن اللغة العربية هي اللغة األجنبية الثانية – بعد 
املتحدة،  اململكة  ملصاحل  األهمية  حيث  من  الصينية-  اللغة 
حيث يقول قرابة 1 يف املائة من سكان اململكة املتحدة إنهم 
يتحدثون العربية بطالقة. »كما أشار التقرير إىل أن حنو 4 يف 
املائة يف املائة من املدارس الثانوية احلكومية قامت بتدريس 
الدراسية.  املناهج  نطاق  خارج  كمادة  غالبا  العربية،  اللغة 
مناهج  يف  كمادة  مرة  ألول   2002 عام  يف  اعتمادها  مت  وقد 
الشهادة الثانوية العامة الربيطانية »جي سي اس اي«... ومنذ 
عام 2013 انضمت أكثر من 50 مدرسة بريطانية إىل برنامج 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   234 01-03-18   11:14:13



235

تجربة الرابطة الثقافية في تعليم العربية في المملكة المتحدة: عرض وتقويم

اجمللس الثقايف الربيطاني لتعزيز تعليم وتعلم اللغة العربية يف 
اململكة املتحدة. ويهدف برنامج اجمللس الثقايف الربيطاني إىل 
زيادة عدد معلمي اللغة العربية يف املدارس، وبناء فهم أفضل 
عن العامل والرتاث العربي يف اململكة املتحدة«)الدروبي 2015(.

3 - الرابطة الثقافية: من فكرٍة تراود.. لواقٍع يشاهد:

التخصص  زمالء  من  وجمموعة  أنا  اتفقُت،   2009 العام  يف 
العليا، على تأسيس  الدراسات  بريطانيا إلكمال  القاطنني يف 
اللقاءات  بتنظيم  تهتم  العرب  للطالب  وثقافية  أدبية  مجعية 
فكرة  خلف  الرئيس  اهلدف  كان  وقد  الثقافية.  واألنشطة 
الثقافة  مراكز  من  مركز  يف  وجودنا  من  اإلفادة  هو  اجلمعية 
العاملية اليت متثل وجهة لكبار مثقفي وأدباء العامل وتنظم فيها 
وندوات  مؤمترات  من  والثقافية  املعرفية  الفعاليات  خمتلف 
مدار  على  متنوعة  وأدبية  ثقافية  وأمسيات  كتاب  ومعارض 
أشهر العام. كانت الفكرة يف البداية تنظيم حلقة جيتمع فيها 
املهتمون بقضايا الفكر والثقافة أسبوعيًا، لكن الفكرة تطورت 
بعد عدة جلسات مثرية وممتعة لتصبح مجعية ثقافية للطالب 
اإلجنليزي  الشمال  يف  العربية  بالثقافة  وللمهتمني  العرب، 

بالتحديد.

بذرة  اجتماعاتهم  يف  يرون  للجمعية  املؤسسون  األعضاء  كان 
لذلك  املهجرين،  يف  العربية  والثقافة  األدب  بأعالم  تربطهم 
بعض  يف   – تشبه  ثقافية،  رابطة  مجعيتهم  تكون  أن  قرروا 
بأدب  عرف  ما  أنتجت  اليت  الثقافية  الروابط   - أوجهها 
إىل  اجلمعية  أعضاء  انتهى  اجتماعات  عدة  وبعد  املهجر. 
صياغة أهداف الرابطة، وحتديد األنشطة واألجنحة الرئيسة،  
الثقافية على هامش  من احملاضرات  كما قدم األعضاء عدداً 
على  يطلقوا  أن  على  املؤسسون  األعضاء  اتفق  االجتماعات. 
مجعيتهم مسمى )الرابطة الثقافية للطالب املبتعثني يف اململكة 
الثاني عشر من شهر يونيو  السبت  املتحدة(، ويف مساء يوم 
على  رمسيًا،  الرابطة  تأسيس  عن  م،ُأعلَن   2010 العام  من 
هامش االجتماع الشهري لنادي الطالب السعوديني يف ليدز. 
كما مت يف االجتماع نفسه تدشني موقع جملة »الراحل« لتكون 
الوجه اإلعالمي للرابطة، والناطق بامسها، واملعرب عن فكرها 

ليدز  جامعة  يف  رمسي  كناٍد  الرابطة  ُسجلْت  ثم  وتوجهها. 
 Arabic( مسمى  النادي  ومحل  الطلبة،  احتاد  مظلة  حتت 
Cultural Club(. هذه اخلطوة مكنت الرابطة من اإلفادة من 

واألندية.)زربان  للطالب  اجلامعة  تتيحها  اليت  اإلمكانات 
.)2010

سعت الرابطة لتوفري بيئة مناسبة وخصبة لزرع بذرة احلوار 
املبتعثني  للطالب  ثقافية  مرجعية  واملثمر،وإلجياد  اهلادف 
يف بريطانيا، تناقش قضاياهم الثقافية، وتنهض بقيم املعرفة 
للتواصل  قناة  توفري  الرابطة  أهداف  من  كان  كما  احلقيقية. 
آراءهم  عربها  يبثون  جهة  وتوفري  املبتعثني،  بني  الثقايف 
وواضح،  منظم  إطار  ويف  أوسع  أفق  إىل  أصواتهم  ويوصلون 
وتساعدهم  املبتعثني،  تهم  ثقافية  أنشطة  تنظيم  إىل  باإلضافة 

على توسيع آفاقهم املعرفية والفكرية واحلوارية.

وهم  املؤسسني،  األعضاء  جلنة  من  اإلداري  اهليكل  تكّون 
جمموعة من أساتذة اللغة واألدب يف جامعات اململكة العربية 
يف  املنتخب  الرابطة  )أمني  الفهد  د.عبدالرمحن  السعودية: 
دورتها األوىل(، و د. محد اهلزاع، و د. حسني القرني، و 
الفوزان و د. مازن مريسي احلارثي، و د. حسن  د.عبداهلل 
العضوية  كانت  وقد  الزهراني.  عادل مخيس  د.  و  الفيفي، 
مفتوحة للجميع للمساهمة واملشاركة يف العمل اإلداري، ويف 
وقد  ملحوظاً.  إقبااًل  شهدت  اليت  املختلفة  الرابطة  أنشطة 
والندوات  الثقافية،  احملاضرات  بني  األنشطة  هذه  تنوعت 
وامللتقيات الفكرية، واألمسيات األدبية والشعرية، والدورات 
وزيارة  بغريها،  للناطقني  العربية  تعليم  وبرامج  التدريبية، 
اجلهات املرتبطة بالثقافة والفكر من معارض كتاب ومتاحف 

وغري ذلك1.

املهتمني  من  جمموعة  من  مبادرة  الرابطة  فكرة  كانت 
يف  تقوم  كانت  هنا  ومن  العربي،  الثقايف  باهلم  واملسكونني 
األساس على اجلهد الشخصي، والدعم الذاتي من أعضائها، 
فلم يكن هنالك جهات توافق على رعاية أنشطة الرابطة، وقد 
اضُطر األعضاء يف عدة مناسبات للمساهمة بأمواهلم اخلاصة 
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من  ألكثر  مشتعلة  جذوتها  وإبقاء  الرابطة  فعاليات  لتنظيم 
ثالث سنوات. 

4- الرابطة وتعليم العربية للناطقني بغريها: 

4-1: الفكرة والتنفيذ:

والتفاعُل  األول  عامها  يف  الرابطة  حققته  الذي  النجاح  دفع 
املشجع مع أنشطتها املتنوعة، أعضاءها إىل التفكري يف توسيع 
دائرة الرابطة وجماالتها. من هنا جاءت فكرة تنظيم برنامج 
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها؛ كان ُجل األعضاء من 
املتخصصني يف علوم اللغة العربية املختلفة حنواً وأدباً ونقداً 
وبالغًة، كما كان هلم مجيعاً جتارُب وخرباٌت متتد لسنني يف 
تعليم اللغة العربية يف بالدهم سواء يف مستويات التعليم العام 
اجلامعي.  املستوى  على  أو  والثانوي(،  واملتوسط  )االبتدائي 
كما كان لبعضهم خربة يف تدريس العربية كلغة ثانية يف بعض 
املعاهد اخلاصة ويف مراكز دعوة اجلاليات املنتشرة يف أحناء 

اململكة.

كانت فكرة الرابطة بادرة من األعضاء لتقديم عمل يعود عليهم 
فّكروا يف  بالنفع، من هنا  بريطانيا  العرب يف  الطالب  وعلى 
العربيتني،  واللغة  للثقافة  شيئاً  فيها  يقدمون  أخرى  مبادرة 
وألولئك الذين ال يعرفون عنها ما يكفي.ورأى األعضاء أن هذه 
املهتمني  وزيادة  العربية  باللغة  التعريف  يف  تساهم  الدورات 
بها يف اململكة املتحدة، كما رأوا فيها فرصة ساحنة للتسويق 
بالثقافة  املهتمني  من  ممكن  عدد  أكرب  واستقطاب  للرابطة 
العربية. وبالفعل فقد كانت الدورات عاماًل مهما يف فتح آفاق 
جديدة،  اجتماعية  شرائح  الستهداف  الرابطة،  أمام  جديدة 
سواء من املنتسبني إىل جامعة ليدز واجلامعات القريبة منها، 
املناطق  يف  ونشاطها  الرابطة  عن  مسع  ممن  غريهم  من  أو 

اجملاورة.2 

وبعد النقاش حول الفكرة وأبعادها بدأ اإلعداد لتطبيقها؛ وقد 
طالب  وكانت:1(  األوىل،  بالدرجة  املستهدفة  الفئة  ُحددت 
جامعة ليدز، 2( واجلالية املسلمة يف مدينة ليدز وما حوهلا. 
من هنا جاء الرأي بتكثيف اإلعالنات للربنامج يف اجلامعة ويف 

املدينة. كما  املنتشرة يف  املدنية  واملؤسسات  املراكز اإلسالمية 
ُاسُتغلت وسائل اإلعالم احلديثة كالربيد اإللكرتوني، واملواقع 
اإلعالن  إيصال  لغرض  اجلديد  اإلعالم  وقنوات  اإللكرتونية 

ألكرب عدد ممكن من املهتمني.

ورغم حتديد الفئة املستهدفة، إال أن الصورة مل تكن واضحة 
متاماً أمام املنظمني لتوّقع عدِد ونوعية املسجلني يف الربنامج، 
لذلك ُصمم اإلعالن لريكز على املعلومات األساسية مثل مواعيد 
واملستويات  الدراسة،  أسابيع  وعدد  الربنامج،  ونهاية  بداية 
يف  متخصصون  أساتذة  عليها  يشرف  اليت  املتاحة  التعليمية 
اللغة العربية، ورسوم االنضمام اليت حددت بـعشرين جنيهاً 
 ’ إجياد  خدمة  عن  معلومة  أيضاً  اإلعالن  وضم  إسرتلينياً. 
الشريك اللغوي ’ اليت ميكن للرابطة أن تقدمها للمهتمني ممن 
يريدون حتسني مستوى ممارستهم للغة العربية. كما احتوى 
اجلامعة،  يف  الطلبات  استقبال  ومكان  موعد  على  اإلعالن 

وعناوين التواصل مع املسؤولني عن الربنامج.

ُحجزت القاعات يف جامعة ليدز، مبساعدة من احتاد الطلبة، 
وٌأنهيْت الرتتيبات الستقبال الراغبني يف االستفادة من الربنامج، 
لكن اإلقبال فاق كل التصورات، إذ حضر للتسجيل أضعاف 
التسجيل  إغالق  على  املنظمني  أرغم  ما  وهو  املتوقع،  العدد 
مبكراً بعد امتالء القوائم األساسية واالحتياطية. وباشر أعضاء 
الرابطة بعد ذلك يف عملية تنظيم وجتهيز الكشوفات، وتصنيف 
الفصول ملستويات وفقاً للبيانات اليت وفرها املتقدمون أثناء عملية 
التسجيل. هذه البيانات مل تكن دقيقة بطبيعة احلال، فاضُطر 
املعلمون إىل إجراء اختبارات حتديد مستوى يف حصصهم األوىل، 
أعلى.  أو  أدنى  مستويات  إىل  الطالب  بعض  نقل  عنها  نتج 
ويذكر الدكتور علي احلدييب »أن األصل يف تصنيف الطالب وفقاً 
ملستوياتهم اللغوية هو وجود اختبار تصنيفي مقنن، حبيث يطبق 
هذا االختبار على املتعلمني، ومن ثّم يصنَّفون بناء على إجاباتهم 
إىل مستوبات لغوية« )احلدييب 2015- 42(. ويف حال عدم توفر 
املقابالت  على  االعتماد  احلدييب  يقرتح  التصنيفي،  االختبار 
الشفوية مع املتعلمني، أو مطالبتهم بقراءة وكتابة بعض الفقرات 

للتعرف على مستوياتهم.)احلدييب 2015 - 43(.
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وبالفعل، فقد كان تفاوت مستوى وقدرات بعض الطالب يف 
ففصل  املعلمون؛  واجهها  اليت  املشكالت  من  الواحد  الفصل 
اللغة  عن  معرفتهم  بأن  يفرتض  من  يضم  مثاًل،  املبتدئني 
وأصواتها ضئيلة أو معدومًة، لكن ذلك مل يكن احلال دومًا، 
فقد شهدت الفصول حاالت لطالب مبخزون ال بأس به من 
العربية حتدثًا، لكنهم ال يستطيعون كتابة أي كلمة  األلفاظ 
عبدالرمحن  يقول  العربية.  الكتابة  بأصول  معرفتهم  النعدام 
الفهد، أحد املؤسسني واملعلمني، إنه الحظ أن حصيلة بعض 
مقارنة  كبرية  كانت  العربية  الكلمات  من  املسلمني  الطالب 
ببقية زمالئهم، لكنه اكتشف أن بعضهم ال يستطيعون متييز 
معظم احلروف العربية قراءة وكتابة، وتعود معرفتهم للكلمات 
حلفظهم للقرآن أو بعض سوره.)الفهد 2017(.من هنا جاءت 
واملبتدئني  أ،  )املبتدئني  مستويني  إىل  املبتدئني  تقسيم  فكرة 

ب(.

وقد بلغ عدد املسجلني يف برنامج الرابطة لتعليم اللغة العربية 
يف عامه األول أكثر من مثانني طالباً وطالبة، ُقسموا إىل مخسة 
فصول؛ ُخصصت ثالثة فصول للمبتدئني، بينما ُوزِّع الطالب 
ذوو املستويات األعلى على الفصلني اآلخرين.وهذا التقسيم هو 
الذي اعُتمد أيضاً يف فصول الربنامج يف العام التالي، رغم أن 

عدد الطالب مل يتجاوز نصف عدد الطالب يف العام األول.

4-2: داخل الفصل: احملتوى والطريقة:

تعليم  املرجع يف  املهم  كتابه  الدكتور رشدي طعيمة يف  يؤكد 
 curriculum اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىأن »املنهج
عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية إن مل يكن صلبها. 
يقدم  أن  ينبغي  ملا  شاماًل  تصوراً  يقدم  أنه  ذلك  يف  والسبب 
للطالب من معلومات وما جيب أن يكتسبه من مهارات وما 
ميكن أن ينمي لديه من قيم واجتاهات« )طعيمة 1986، 121(. 
وبعيداً عن النقاش القائم بني الباحثني حول الفرق بني املنهج 
والطريقة، أو بني الطريقة واحملتوى، فإنه ميكن االطمئنانإىل 
أن مصطلح املنهج يف سياق تعليم اللغة الثانية يشمل كاًل من 
هو  فاحملتوى  واضح؛  بينهما  والفرق  واحملتوى«.  »الطريقة 
املقرر أو املادة العلمية اليت تقدم للمتعلمني، فيما متثل الطريقُة 

املتبعة يف إيصال ذلك احملتوى  الوسائل واألساليب  منظومَة 
أحد  بأهمية  الناقة  كامل  حممود  الدكتور  يقر  وتعليمه.وال 
البعدين على اآلخر، إذ يرى »أن كاًل من الطريقة واحملتوى 
حيدد اآلخر، فالطريقة حتدد إىل حد كبري ما يتعلمه التلميذ، 
وكيف يتعلمه ومدى قابلية ما يتعلمه للتطبيق يف احلياة، كما 
وأساليب  الطريقة  كبري  حد  إىل  حتدد  احملتوى  طبيعة  أن 
منطلقات  وختتلف   .)44  ،2017 )الناقة  ووسائلها«  املعاجلة 
وطرق تصميم املنهج، كما تتنوع اسرتاتيجيات وطرائق تعليم 
العربية، ويلخصها احلدييب يف: املدخل التواصلي، املدخل 
الطبيعية  الطريقة  والرتمجة،  القواعد  طريقة  التكاملي، 
الشفوية،  السمعية  والطريقة  القراءة،  وطريقة  واملباشرة، 

وطريقة التعلم التعاوني)احلدييب 2015– 13 – 21(.   

وطرق  املنهج  اختيار  بأهمية  واعني  الرابطة  أعضاء  كان  وقد 
التدريس، كما أنهم – رغم ختصصهم يف علوم اللغة العربية 
وخربتهم فيها - مل يغفلوا حقيقَة أن ختصصاتهم الدقيقة مل 
تكن يف اللغويات التطبيقية اليت ُيدرج تعليم اللغات األجنبية 
حتت مظلتها. لذلك ناقش األعضاء النقاط املتعلقة باحملتوى 
وألن  ووسائله.  التدريس  وطرق  احلصص  يف  سُيعتمد  الذي 
ظروف الوقت واإلمكانات املادية مل تساعد للمضي يف حماولة 
االتفاق  إىل  الرأي  ذهب  فقد  للربنامج،  خاص  منهج  تصميم 
على اخلطوط العريضة للمنهج باختيار احملتوى املناسب لكل 
مستوى بعد وضع األهداف والنتائج املتوقعة يف نهاية الربامج 
كل فصل من الفصول. وقد ُأعطيت احلرية لكل معلم أن يبين 
وأنشطة صفية  تعليمية  يناسبها من وسائل  وما  اسرتاتيجيته 
ومنزلية، وقد لوحظ إفادة املعلمني من طرق التدريس وأساليب 
إدارة احلصص املتبعة يف معاهد اللغة اإلجنليزية يف بريطانيا، 
ولعل ذلك يعود ذلك إىل قرب عهد معظمهم مع هذه املعاهد، 

حيث كانوا طالباً  فيها خالل السنني السابقة.

املقدمة  احملتوى  جرعة  اعتَمدت  فقد  احلال،  وبطبيعة 
للطالب على املستوى احملدد هلم، فكان الرتكيز يف فصول 
املبتدئني على معرفة األصوات واحلروف العربيةوخمارجها، 
وحصيلة حمدودة  وكتابتها،  العربية  الكلمة  تركيب  وطريقة 
من املفردات املتداولة، والضمائر املنفصلة، وبعض العبارات 
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والبلد  املكان  وعن  احلال  عن  واألسئلة  كالتحايا  البسيطة 
واألعلى،  املتوسط  املستويني  يف  احلصيلة  وترتفع  وغريها. 
تعقيداً  أكثر  فصلية  ومتارين  وأنشطة  موضوعات  إضافة  مع 
وغريها.ويذكر  الثنائية  واحلوارات  اجلماعية  النقاشات  مثل 
اعتمد  أنه  )املتوسط(  الثاني  املستوى  معلم  الفوزان،  عبداهلل 
نظام »الفورمات« الذي ال يعتمد على العرض إطالقا،بل على 
تفعيل القاعة حبراك اجملموعة كاملة والتطبيق العمل ميثل 
خروج الطالب بصحبة معلمهم كي يتم تطبيق بعض القواعد 
خارج القاعة واالستفادة من وقت العرض املسائي الذي وفر 
الوسائل.)الفوزان  بعض  تطبيق  يف  أفادت  إضافية  قاعات 

.)2017

وقد عمد بعض املعلمني إىل تقسيم كل حصة لتغطية مهارات 
السماع والقراءة والكتابة والتحدث، بينما فضل آخرون الرتكيز 
يف كل حصة على مهارة أو اثنتني. وكانت احلصص ُتقسم - يف 
ص الربع األول ملقدمة عن موضوع  الغالب - إىل أرباع، خُيصَّ
الدرس أو القضية، وُترتك األرباع الثالثة الباقية للمناقشات 
واحلوارات واألنشطة التفاعلية. ويذكر حسني القرني، الذي 
العامني  برناجمْي  يف  )املتوسط(  الثاني  املستوى  طالَب  دّرس 
اليت  املوضوعات  يف  الطالب  استشار  أنه  م،   2012 و   2011

يفضلونها، ويف طريقة سري احلصص، فكانت رغبتهم أن ال 
مرنًة  تكون  بل  الصارم،  األكادميي  الطابع  احلصص  حتِمل 
قدر اإلمكان، لتتاح هلم حرية السؤال واملشاركة متى شاؤوا، 
الثقافة  على  للتعرف  األوىل  فرصتهم  كانت  احلصص  ألنتلك 
الرتكيز  يكون  أن  طالبوا  كما  األم.  لغتها  بوابة  من  العربية 
على اللغة التواصية املباشرة، حتدثاً واستماعاً )القرني 2017(.

وعليه فقد كان اعتماد القرني على طريقة »تعليم املوقف«، كأن 
مطار  يف  أو  مستشفى  يف  أنفسهم  والطالبات  الطالب  يتخيل 
العربية.  باللغة  املوقف  مع  التعامل  وكيفية  قطار  حمطة  أو 
وحث  لتدريب  مواقف وحمادثات  اخرتاع  إىل  باإلضافة  هذا 
املتعلم  اللغوية.«فلمساعدة  حصيلتهم  استخدام  على  الطالب 
على تنمية كفاءاته اللغوية االستعمالية ينبغي إقحامه يف أوساط 
ممارسة  على  إجباره  مبعنى  اآلخر،  مع  بالتفاعل  له  تسمح 

اللغة« )احلاج 2017، 89(.

وتنوعت الوسائل املستخدمة خالل احلصص بني أوراق العمل 
ومتارين  حمادثات  على  وحتتوي  املتعلمني  على  توزع  اليت 
وألعاب لغوية خمتلفة، وبني عروض »البوربوينت« اليت تضم 
كما  معينة.  وعبارات  لكلمات  وترمجات  ومعلومات  صوراً 
كان الستخدام الوسائل السمعية والبصرية كاملقاطع احلوارية 
واألناشيد واألغاني العربية أثٌر مهم يف جذب انتباه الطالب 
والطالبات للغة العربية. أذكر - على سبيل املثال - أن طالب 
وطالبات املستوى املبتدئ - الذين كنت أدرسهم - يف العام 
2012، تفاعلوا بصورة الفتة مع أغنيات الفنان كاظم الساهر 

كتب  اللتني  و)أكرهها(،  القدمني(،  )حافية  مثل  الفصيحة 
املقطع  يضم  أن  حرصُت  وقد  قباني.  نزار  الشاعر  كلماتهما 
ترمجاٍت مباشرًة لكلمات األغنية، ما ساهم يف إعجاب وتعلق 
الطلبة باملوسيقى والكلمات العربية، وكان هلذا أثٌر كبري يف 
العربي ومدى  العامل  العربية وبظروف  زيادة اهتمامهم باللغة 

تأثري الفن يف اجملتمعات العربية.

الرأي  استقر  حيث  مهمة؛  بنقطة  هنا  أنتهي  أن  وميكن 
اإلسالمي)العربية  الوقف  مؤسسة  عن  الصادرة  السلسلة  على 
خمتلف  يف  للتدريس  األساسي  املرجع  لتكون  يديك(  بني 
اعتمد  2005(.وقد  آخرون  و  الفوزان  املستويات.)عبدالرمحن 
املعلمون بالفعل كتَب السلسلة يف األسابيع األوىل من الربنامج، 
الثقايف  احملتوى  ألن  الكتب،  عدم صالحية  اكتشفوا  لكنهم 
الربيطانية.ويرى  الثقافية  للبيئة  مناسب  وغري  خمتلفاً  كان 
ورغم  املسلمني حصريًا،  تستهدف  كانت  السلسلة  أن  الفهد 
جودة التصميم واإلخراج، إال أن ما يعيبها كان الرتكيز على 
سيطرْت  احملافظة  الروح  أن  كما  فقط،  اإلسالمي  اجلانب 
الفتيات  وصور  األحياء  صوُر  فطمست  السلسلة،  كتب  على 
»الكرتونية«. )الفهد 2017(.ويعد محد اهلزاع، معلم املستوى 
الثالث )األعلى(، عدم وجود منهج متخصص يف تعليم العربية 
لغري املسلمني واملسلمني معًا، أحد أهم العوائق اليت واجهت 

التجربة)اهلزاع 2017(.

الصورة  ماهية  على  التعرف  يستطيعوا  مل  الطلبة  أن  وأذكر 
اليت عرضتها على السبورة اإللكرتونية يف معرض حديث عن 
ضمائر التأنيث والتذكري. كانت الصورُة لفتاة حمجبة باألسود 
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الكامل حيث ال يظهر أي جزء من جسدها، وحني أوضحت 
هلم أنها صورة لفتاة أبدى الطلبة استغرابهم، وكانت نظراتهم 
هلذه  العبيدي  بشري  د.  ويتنبه  االستنكارية.  باألسئلة  تعج 
املشكلة يف دراسة له عن مناهج تعليم اللغة العربية يف أوروبا، 
فيقول: »وقد حتمل هذه املناهج واملقررات رؤى غري واقعية مما 
ال يناسب وضع احلياة اليت حيياها التالمذة يف الغرب)فتكون 
أو ممحية  الرأس  مقطوعة  مثاًل  واحليوانات  األشخاص  صور 
يف  التلميذ  يراها  ال  تقليدية  الناس  مالبس  وتكون  املالمح، 
حياته يف الغرب إال أيام العيد ويف بعض االحتفاالت الدينية(، 
فرتغبهم تلك املقررات عن التعلّم وحتول وجوههم إىل ما ألفوا 
وتعودا« )العبيدي 2015، 43(.من هنا مل يطل اعتمادنا على 
اعتماداً  إىل تصميم حمتواه  منا  السلسة حيث جنح كل  هذه 
على ما يقع عليه يف املكتبات أو املواقع اإللكرتونية مبا يناسب 

ذائقة الطالب والطالبات.

4 - 3: املستفيدون:اخللفية حتدد اهلدف:

تنوعت العرقيات واخللفيات والثقافية للمستفيدين من برنامج 
الرابطة لتعليم العربية، لكن أغلبية الطلبة كانوا من املسلمني؛ 
الزائرين  أو  دائمة،  بصفة  املتحدة  اململكة  يف  منهم  املقيمني 
من  كانوا  املسلمني  هؤالء  معظم  الدراسة.  أو  العمل  ألغراض 
وإندونيسيا  وبنغالديش  واهلند  باكستان  من  آسيوية،  أصول 
وغريها، كما كان بعضهم من دول أوروبية مثل تركيا وألبانيا.

للربنامج  باالنضمام  الربيطانيني  الطالب  رغبة  كانت  كما 
الذين  املسلمني  الطالب  من  عدد  كان  إذ  كذلك،  واضحة 
لعوائل مهاجرة ذات أصول آسيوية،  ينتمون  إليهم،  أشرت 
وحيملون اجلنسية الربيطانية. وكان عدد من هؤالء حياولون 
إضافة لغة ثالثة إىل رصيدهم اللغوي باإلضافة إىل لغتهم األوىل 
اإلجنليزية، واللغة اآلسيوية اليت يتحدثها األهالي يف املنازل. 
هذا ال يعين عدم إقبال الربيطانيني الِبيض على الربنامج، فقد 
شهدت مجيع الفصول حضور عدد منهم، باإلضافة إىل طالب 

أوروبيني من هولندا وفرنسا وتركيا وغريها.

للعلوم  سينا  ابن  معهد  رئيس  البشاري،  حممد  د.  ويؤكد 
اإلنسانية يف مدينة ليل الفرنسية »أن تعليم اللغة العربية لدى 

الناطقني بغريها يكون ألغراض وأهداف خمتلفة إما اقتصادية 
أو سياسية أو ثقافية أو لغرض التعايش والتواصل«)البشاري   
االنضمام  خلف  الطالب  دوافع  تباينت  وقد   .)2016-8

للربنامج، ومعرفة هذه الدوافع أمر ذو أهمية بالغة للمشتغلني 
»تساعدنا  فهي  طعيمة،  رشدي  يشدد  كما  العربية،  بتعليم 
املواقف  تصميم  ويف  العربية،  تعليم  برامج  أهداف  يف صياغة 
التعليمية اليت تشبع دوافع الدارسني لالتصال بالعربية، ويف 
اختيار احملتوى اللغوي املناسب هلذه الدوافع، ويف حتديد 
هلذه  مواجهتنا  عن  الكشف  تستطيع  اليت  التقويم  أساليب 

الدوافع وقدرتنا على إشباعها« )1986-278(.

سيطرة  إىل  ضمنًا  تشري  برناجمنا  فصول  يف  املسلمني  أغلبية 
الدافع الديين خلف انضمامهم، فقد رأى فيها الطلبة فرصة 
كانت  ما  وكثرياً  والسنة،  القرآن  بلغة  معرفتهم  لتحسني 
أسئلتهم تدور حول هذا اهلدف لتفتح أفق احلديث بعد ذلك 
حج  من  الدينية  والشعائر  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  حنو 
وعمرة وصيام وصالة.ومع ذلك فقد كان للطالب دوافع أخرى 
متنوعة يصب بعضها حول تزايد االهتمام بالعامل العربي يف 
لذلك وجد  املنطقة،  اليت شهدتها  والتوترات  األحداث  ظل 
العربية،  باللغة  معرفتهم  لزيادة  فرصة  الربنامج  يف  بعضهم 
إىل  باإلضافة  ثانية  كلغة  العربية  بتعلم  آخرون  اهتم  بينما 
لتعلّم  جيدة  مقدمًة  التجربة  كانت  من  وهنالك  اإلجنليزية. 
شاب  املبتدئني  فصل  طلبة  ضمن  من  كان  وقد  ثالثة،  لغة 
إجنليزي من أم فرنسية رغب يف إضافة العربية لرصيده،كما 
السياسية  الفصل ذاته طالبة هولندية جذبتها األحداث  ضم 
إتقانها اإلجنليزية  إىل  إضافة  العربية،  اللغة  لتعلم  الساخنة 

واهلولندية.

قسم  من  اجلامعة  طلبة  بعض  املستفيدين  قائمة  وضمت 
الدراسات الشرق أوسطية يف كلية اللغات والثقافات احلديثة، 
وكان برنامج الرابطة يساعدهم لتطبيق وتثبيت ما يتعلمونه؛ 
حرصاً  أظهرْت  »ليزا«  تدعى  اإلجنليزيات  الطالبات  إحدى 
ومتيزاً واضحني خالل حضورها، وقد صّرحت أنها ختطط ألن 
العربي، ويف دبي حتديداً.  العامل  تعمل يف جمال اإلعالم يف 
كانت فكرتها أن جتد عماًل بعد خترجها يف إحدى قنوات 
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تدرك  وكانت  اإلجنليزية،  باللغة  تبث  اليت  العربي  اخلليج 
أهمية أن تكّثف معرفتها بالعامل العربي.

لسيدة  أيضاً  حضر  لليزا  دافعاً  كان  الذي  املهين  اهلدف 
إجنليزية أخرى، تدعى كارول؛ كانت كارول تعمل كمشرفة 
إدارية يف أحد أشهر معاهد اللغة اإلجنليزية اخلاصة يف مدينة 
ليدز، وقد كان الطالب العرب أهم عمالء هذا املعهد، من هنا 
حاولْت كارول تعلم اللغة العربية والتعّرف على ثقافات الدول 
يساعدها يف حتسني  ذلك  لعل  الربنامج،  من خالل  العربية 
من  أخرى  طالبة  املعهد.  يف  العرب  الطالب  خدمة  مستوى 
أصول باكستانية كانت تعمل يف مطعم يف حي تقطنه جالية 
عربية بكثرة، ورغبت يف حتسني لغتها العربية لتسهيل عملية 

التواصل مع زبائنها العرب.

4 - 4: تعليم اللغة: النافذة الثقافية:

مل خيف على املشرفني يف الرابطة اخلصوصية الثقافية للمكان 
كان  بالطبع.لذلك  بريطانيا  أقصد  الربنامج،  فيه  ُيقدم  الذي 
العامل حاضراً يف أذهان املعلمني دوماً خالل ختطيطهم  هذا 
نافذة  احلصص  كانت  وقد  التعليمية.  للحصص  وحتضريهم 
مزدوجة الدور: يطل منها الطلبة على الثقافة العربية، ويطل 
للعرب  الطلبة  منها األساتذة - بدورهم - على تصور هؤالء 
ولثقافة العرب وقضاياهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
وبكاظم  العربية  باملوسيقى  الطلبة  تعّلق  سابقاً  ذكرُت  وقد 
عامل  على  نافذتهم  كان  الفصل  أن  وكيف  حتديدًا،  الساهر 
الفن العربي. ويشري حسني القرني إىل أنه الحظ اهتمام طالبه 
باخلط العربي، حيث أعجبوا به كفن مهم من الفنون العربية 
األصيلة، ما قاده إىل التوسع يف إعطائهم فكرة عن تاريخ اخلط 
العربي وفنونه وأبرز أنواعه وأبعاده الثقافية، معضداً حديثه 

بالصور ومقاطع الفيديو )القرني 2017(.

احلياة  عن  كثرية  كانت  الطالب  أسئلة  أن  القرني  ويضيف 
العربية السعودية، وعن الوضع يف دول  وطبيعتها يف اململكة 
اجلوار العربي، خصوصاً مع تصاعد وترية الربيع العربي يف 
القرني أن موضوع إحدى احلصص كان  ذلك احلني. ويذكر 

احلصة  لكن  عربي،  سياحي  مكتب  يف  التصرف  كيفية  عن 
حتولت إىل نقاش مستفيض عن وضع السياحة يف السعودية، 
وعن مدينة أبها اليت قضى فيها القرني سين صباه وشبابه 
األوىل،معضداً حديثه بالصور عن أبها وعن املناطق والسياحية 
أبدوا  الذين  الطلبة  على  انعكس  ما  اململكة،وهو  يف  األخرى 
إعجابهم وتغرّي نظرتهم للسياحة يف املنطقة، ويذكر أن بعض 
اململكة السياحية،  الطالب أبدى رغبة ومحاسًة لزيارة مدن 

وخصوصاً مدينة أبها، حيث قرية أستاذه)القرني 2017(. 

ورغم أن كثرياً من الطلبة قد عربوا عن رأيهم حول صعوبة 
أن  إىل  إمجااًل  االطمئنان  ميكن  أنه  إال  العربية،  اللغة  تعّلم 
إجيابية  كانت  العربية  اللغة  عن  وإناثًا(  انطباعاتهم)ذكوراً 
يف الغالب، حتى أولئك الذين كان الربنامج جتربتهم األوىل 
لالحتكاك املباشر بالعربية. ويتذكر محد اهلزاع أنه الحظ أن 
بعض األصوات العربية كالعني والغني واخلاء جتذب الطلبة 
الذين كانوا يتدربون على نطقها باستمرار يف حماولة إلتقانها. 
يفرق  الذي  اإلعراب  الطالب خباصية  إعجاب  كذلك الحظ 
بني املثنى واجلمع يف األمساء العربية)اهلزاع 2017(. كما أن 
املبتدئني تعجبوا حني أخربتهم بوجود حرف واحد  طالبي 
اإلجنليزية  نقيض  على  العربية،  يف  الباء  صوت  ميثل  فقط 
كيف  الطالب  وتساءل   .)P(و  )B( احلرفني:  حتمل  اليت 
أن  أخربتهم  وحني  العربية؟  يف  إذن   )Pepsi( كلمة  ننطق 
من ال يعرف اإلجنليزية والفرق بني الصوتني، قد ينطقها يف 
تعجبهم  تشفعن  ابتساماتهم  كانت  وقد   ،)Bebsi( الغالب: 

من ذلك.

وهكذا كانت احلصص تقودنا - معلمني وطلبة - إىل قضايا 
لغوية وثقافية خمتلفة، ومل تكد ختلو حصة من احلصص من 
موقف أو سؤال عن قضية أو حدث أو شخصية تتحول إىل 
يطلون  للطالب  نافذة  اللقاءات  كانت  فقد  مستفيض.  نقاش 
منها إىل عاملنا العربي؛ من ذلك مثاًل ما حصل مع محد اهلزاع 
حيث وجد نفسه ذات مساء يف معمعة من األسئلة املتعجبة 
واملستنكرة حني رفعت طالبة إندنوسية مسلمة يدها، لتسأل 

األستاذ سؤااًل عرضيًا:
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يا أستاذ. ملاذا املرأة يف بلدكم السعودية ال تقود السيارة؟ وكانت 
متّثل حبركة يديها كأنها تقبض على طريْف مقود سيارة! 

هذا السؤال كان منعطفاً لسري احلصة - كما يقول اهلزاع - 
إذ حتول احلديث متاماً ملناقشة القضية من خمتلف أبعادها 
يف  احلكومة  قرار  صدر  وقد  اليوم،  واالجتماعية.  التارخيية 
يعود  لن  السيارة،  بقيادة  السعودية  للمرأة  بالسماح  اململكة 

سؤال مثل هذا ليثري االنتباه أو االستنكار ذاته رمبا.

عاملنا  إىل  منها  يطلون  للطالب  نافذة  كان  الربنامج  إن  قلُت 
العربي، وأضيف أن بعضهم كان يستخدم هذه النافذة ليقفز 
قسم  طالبة  ليزا،  إىل  سابقاً  أشرُت  وقد  العربي،  العامل  إىل 
الدراسات العربية والشرق أوسطية، وإىل حصة السياحة لدى 
القرني. وقد كنت أيضاً طرفاً يف جتربة مماثلة؛فقد كان من 
الذي درسته عام 2012م، مهندس  الفصل  بني املسجلني يف 
تركي حيمل شهادة الدكتوراه يف اهلندسة، وزوجته الروسية. 
أمام  البداية  يف  واضحاً  عائقاً  كان  الزوجة  خجل  أن  ورغم 
الزوج الرتكي جعلت منهما  تقّدمها الدراسي، إال أن مثابرة 
مثااًل حيتذى يف التفاعل وسرعة التطور بعد ذلك.هذا احلماس 
فأصبحا صديقني  الفصل،  بهما خارج  العالقة  تعّمق  إىل  قاد 
قريبني. ويف إحدى املناسبات أخربني الزوج عن حلمهما للسفر 
إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج، وعن صعوبة حتقيق األمر 
وإجرائيًا، فبادرُت إىل القول إني مسعُت أن فرصتهما  مادياً 
للحصول على املوافقة من هنا، من لندن، أكرب. فالتقط الزوج 
مين هذه املعلومة وراح يسألين بإحلاح عن تفاصيل مل يكن 
خريية  جهاٍت  هناك  أن  أخربته  لكين  بها،  كاٍف  علم  لي 
تتكفل برحلة احلج للراغبني، وميكن أن أتواصل مع إحداها 
للنظر يف إمكانية تسجيلهما ضمن قوائم املختارين للحج. كنا 
نسري يف جادة غري بعيدة من اجلامعة حينها، وكان الوقت 
ما قلت. وكانت  له  وماطرًا، حني قلت  بارداً  مساًء، واجلو 
إلي  ينظر  الزوج  ظل  إذ  مؤثرة؛  عاطفية  الزوجني  فعل  ردة 
الفرح وعدم  غري مصّدٍق، ثم اكتظت عيناه بدمٍع مرتدد بني 
التصديق، ونظر إىل زوجته اليت كانت تراقب بتوتر، ليغيب 
مبطر  نشيجهما  فيه  اختلط  عناٍق  يف  ذلك-  بعد   – الزوجان 

مدينة الشمال اإلجنليزي تلك.

4 - 5: عقبات.. عقبات.. عقبات:

الدراسات  يكاد ال خيلو حبث من األحباث، أو دراسة من 
اليت تناولت تعليم العربية للناطقني بغريها من فصل أو جزء 
الرابطة  التجربة. وجتربتنا يف  تواجه  اليت  للعوائق  خمصص 
ليست استثناء يف هذا الصدد، فكثري مما يشار إليه من عقبات 
يف هذه األحباث يتطابق مع كثري من العوائق واملشاكل اليت 
دراسة  من  الثاني  املبحث  إىل  هنا  اإلشارة  وميكن  واجهتنا. 
العربية:  »اكتساب  عنوان  حتت  لقم  علي  أمحد  د.  قدمها 
تعلم  معوقات  املبحث  يقسم  اآلفاق.  املعوقات  التجارب«، 
العربية لغري الناطقني بها إىل قسمني: معوقات لغوية وأخرى 
والنحوية  الصوتية  املعوقات  يف  األوىل  وتتلخص  لغوية.  غري 
إدارج  ميكن  بينما  والداللية،  واملعجمية  والصرفية  واللغوية 
التحديات االجتماعية والنفسية والثقافية حتت حتت املعوقات 
غري اللغوية )لقم 2017، 43 - 53(. وهناك دوماً قلُق كفاءة 
املعلمني، واختيار املناهج والطرق، وتوفري احملتوى املناسب، 
ودقة تقييم وتقويم التجارب، ومواكبة الوسائل التعليمية آلخر 
أن  بد  ال  وأمور  قضايا  من  ذلك  وغري  التقنية،  املستجدات 

خيتربها من خيوض غمار هذه املبادرة.

اليت  التحديات  أهم  من  حتٍد  إىل  الفهد  عبدالرمحن  ويشري 
مستويني:  للعربية  أن  وهي  أال  التجارب؛  هذه  مثل  تواجه 
إشكالياً  سؤااًل  املتخصصون  يواجه  هنا  من  وعامية.  فصحى 
وملحًا: هل يلزم أن يعلموا الطالب اللغة الفصحى، أم اللغة 
باللهجات احمللية كاملصرية، واملغربية وغري ذلك. خصوصاً 
لتعلم  بعثات  طالبهايف  ترسل  األوروبية  اجلامعات  بعض  أن 
اليت  ليدز  جامعة  ذلك  ومن  العربية،  الدول  بعض  يف  اللغة 
تعمد على إرسال طالبها ملصر أو للمغرب لقضاء عام أو أكثر 

من التدريب على اللغة )الفهد 2017(.

هذه القضية تثري أسئلة الباحثني وقلقهم، ويؤكد البشاري أنها 
أحد أهم معوقات تعليم العربية يف اجلامعات العاملية )البشاري 
2016، 9(. ويناقش حممود الناقة املسألة بشيء من التفصيل، 

يف حماولة للتهوين منها وذلك بالتوفيق بني خمتلف اآلراء. 
يرى الناقة أن اآلراء حول طبيعة اللغة اليت ُيفرتض تعليمها 
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للناطقني بلغات أخرى تصب يف ثالثة جداول: 1( فريق يتشدد 
يف ضرورة االلتزام بالفصحى وال شيء غري الفصحى، 2( وفريق 
يرى أن العامية، أو العاميات، تطورت عن هذه الفصحى، 
التارخيية  بالصريورة  واعرتاف  واقعية  للتعليم  اعتمادها  ويف 
احلتمية، 3( فيما يشعر فريق ثالث أنه ميكن االعتماد على 
الفصحى السهلة القريبة والشائعة يف لغة الناس اليومية. مييل 
الواقعي  الرأي  ويعتربه  كثريًا،  األخري  الرأي  هذا  إىل  الناقة 
الذي يثبت عدم وجود قضية تستحق كل هذا اجلدل: »وهكذا 
نستطيع أن نقول إن مشكلة العامية والفصحى من وجهة نظرنا 
ليست قائمة خاصة عندما ننادي بتحديد اللغة السهلة اليت 
سنعّلمها للناطقني بغريها، وهذه اللغة اليت ميكن أن حنددها 
من خالل الدراسات اليت مشلت كاًل من اللغة العامية واللغة 
الفصحى من أجل وضع قوائم للمفردات الشائعة يف االستخدام 
واحلياة  اليومية  واحلياة  العامة  احلياة  جماالت  يف  اللغوي 
الثقافية واإلعالمية واليت دللنا على أنها مفردات ليست عامية 

ولكنها فصحى« )الناقة 2017، 37(.

من  عدد  ظهور  حتّتم  الرابطة  جتربة  فخصوصية  ذلك  ومع 
التحديات والعوائق اليت ختتص بها، من ذلك الشعور بعدم 
تثبيت  من  والتأكد  املرجوة  األهداف  لتحقيق  الوقت  كفاية 
بطبيعة   – ذلك  يعود  احلصص،  خالل  املكتسبة  املهارات 
احلال- إىل ظروف املعلمني الذين كانوا مجيعاً يعكفون على 
مسؤولياتهم  إىل  باإلضافة  الدكتوراه  ملرحلة  رسائلهم  إمتام 
من  كبرية  شرحية  على  ينطبق  هذا  واالجتماعية.  األسرية 

املستفيدين أيضًا، إذ كانوا يف الغالب طالباً يف اجلامعات. 

وقد الحظنا أحياناً على عدد من املنخرطني يف الربنامج عدم 
آخرون،  وانقطع  بعضهم،  غياب  فكثر  الكافية،  اجلدية 
املعلمني يف احلصص  مع  التفاعل  بضرورة  يشعر  وبعضهم مل 
وخارجها )من الطالب من مل حيضر أي كراسة معه، وهناك 
من مل حيرص على حل الواجبات(.وتبقت مسألة اقتطاع جزء 
مشكلة  الطالب  يتعلمه  ما  لتطبيق  الفصل  خارج  الوقت  من 
املشاكل،إذ اشتكى معظم املعلمني من عدم بذل الطالب ألي 
ما  على  التدّرب  الفصل حملاولة  الذكر خارج  يستحق  جهد 
يدرسونه يف الربنامج. ال بد أن أشري هنا إىل الرسوم املنخفضة 

للربنامج كأحد العوامل اليت تؤخذ يف االعتبار حني ننظر إىل 
اخنفاض مستوى اجلدية لدى بعض املستفيدين.

 - يبدو  ما  على  وتظل   - كانت  ذكرت،  ما  إىل  باإلضافة 
هذه  مبثل  تودي  اليت  املصاعب  أحد  املالية  املوارد  قضية 
الرابطة  يف  الزمالء  أن  سابقاً  ذكرُت  وقد  أحياناً.  التجارب 
األنشطة  نفقات  لتغطية  اخلاصة  أمواهلم  من  يدفعون  كانوا 
املستقبلي  التخطيط  ظل  كما  الدراسية.  الفصول  يف  والوسائل 
مسألة غري حمسومة، مل نستطع - رغم الطموح - أن نضع 
برامج  وباقي  اللغة،  تعليم  برنامج  لتطوير  مستقبلية  خططاً 
الرابطة أيضاً. يعود ذلك إىل ما ذكرته من عوامل، باإلضافة 
يف  العملية  املشاركة  عن  الواضح  واإلحجام  املبادرة  ندرة  إىل 
من  كان  اإلحجام  هذا  الرابطة.  برامج  وتطوير  وتنظيم  إدارة 
التواصل  اجلهات واألشخاص على السواء،وقد حرصنا على 
الرابطة  لدعم  رمسية  وغري  رمسية  وجهات  مؤسسات  مع 
كنا نصطدم كثرياً  لكننا  أنشطتها،  إدارتها ويف  واملشاركة يف 
حبائط االستقبال الفاتر وعدم احلرص على املبادرة. وأعتقد أن 
هذه مشكلة تواجه العمل الثقايف والرتوبي عمومًا، فهذا النوع 
من التجارب اجلادة واملبادرات اليت حتاول أن تقدم الفائدة 
وتتعامل مع اجلوهر - كما هو معروف - جتارب مفيدة لكنها 
مرهقة ال يقابلها ما يغري من ربح مادي أو شهرة أو تسويق 
للذات.ميكن أن أضرب مثااًل هنا بنادي اإلعالميني السعوديني 
يف بريطانيا، الذي كنت عضواً فيه أيضًا، والحظت اجنذاب 
أنشطته  إىل  املتحدة  اململكة  يف  واملقيمني  املبتعثني  الطالب 
وإدارة  عضويته،  إىل  االنضمام  على  والتنافس  اإلعالمية، 

وتنظيم أنشطته، والتسابق على الفوز يف انتخابات إدارته.3

إن األنشطة الثقافية والتدريبية اليت نظمتها  لقد قلُت سابقاً 
مما  واإلفادة  كبرية حلضورها،  أعداد  انتباه  جذبت  الرابطة 
لكن  املعنوي،  الدعم  يقدم فيها، وقد كنا دوما ممتنني هلذا 
احللقة الضائعة - يف رأيي - كانت يف أن عالقتهم بالرابطة 
احلضور  حدود  عند  الغالب  يف  تنتهي  كانت  وأنشطتها 
للفعاليات، دون احلرص على املبادرة يف املساهمة واملساعدة 
واالنضمام لعضوية الرابطة، رغم كل ما كنا حناول تقدميه من 

مغريات وحماوالت تسويقية.
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5 - خامتة: 

لعل جتربة الرابطة الثقافية للطالب املبتعثني يف بريطانيا يف 
تعليم العربية للناطقني بغريها يف اململكة املتحدة كانت جتربة 
كانت  أنها  أعتقد  لكين  واالرجتال.  احلماس  عليها  غلَب 
مبادرًة ذات أثر طيب يف احمليط الذي ُقّدمْت فيه. ومع أن 
الربنامج دون ختطيط مسبق،  إقامة  قد ساهمْت يف  الظروف 
لكن النتائَج فاقِت التوقعات؛ فقد كانت انطباعات املستفيدين 

من الربنامج إجيابية وممتنة دوماً.

أعتقد أن التجربة مّثلْت مقدمًة مفيدًة ملن حضرها من الطلبة، 
حيث ساهمت يف تعريفهم على اللغة العربية ووقفْت بهم على 
أبرز مالمح الثقافة العربية. لكّن املالحَظ أن أحداً ممن حضر 
برنامج العام األول، مل يبادر للتسجيل يف برنامج العام التالي، 
وقد يعود ذلك لعدة عوامل: كاالكتفاء، أو عدم اجلدية، ورمبا 
يكون  وقد  اجملاملة.  من  شيٌء  الربنامج  عن  آراَءهم  شاب 

التخرج واالنشغال يف شؤون احلياة، خلَف ذلك اإلحجام.

لتعليم  برناجمني  الرابطُة  أقامْت  متتاليني  عامني  مدى  على 
حصة  وسبعني  مخس  قرابُة  خالهلما  ُقّدَم  العربية؛  اللغة 
لتعليم  مكثفة  ساعة  ومخسني  مئة  يقارب  ما  أي  تعليمية، 
العربية، واستفاد منها مئة وعشرون طالباً وطالبًة أو يزيد. وال 
شك أن بعض العوامل، مثل عدم التفرغ واالفتقار إىل التخصص 
وتواضع اإلمكانات، أثرت على نسبة جناح التجربة، لكين 
إيصال  يف   - األقل  على   - جنحْت  قد  التجربة  أن  أعتقد 
حكراً  ليست  العربية  اللغة  خدمة  أن  مفادها  مهمة  رسالة 
لكل  ميكن  بل  الدولية،  واملشاريع  الكربى  املؤسسات  على 
عربي يعيش يف اململكة املتحدة أو أي دولة أخرى أن خيدم 
اللغة العربية،متى ما توفر لديه اإلرادة، واإلحساس بأهمية 

املبادرة، والشعور باملسؤولية جتاه لغته األم.

املراجع:

لقم، أمحد علي. »اكتساب العربية: التجارب، املعوقات اآلفاق«.
الرياض:   .62-35 العاملية،  اجلامعات  يف  العربية  تعليم  معوقات 

العربية،  اللغة  خلدمة  الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز 
.2017

العبيدي، بشري. »مناهج تعليم اللغة العربية يف أوروبا: املشكالت 
واحللول.« جتارب تعليم اللغة العربية يف أوروبا: عرض وتقديم، 
حترير: بدر ناصر اجلرب. 11-58. الرياض: مركز امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية، 2015.

العربية.مقابلة  تعليم  يف  الثقافية  الرابطة  حسني.جتربة  القرني، 
أجراها: عادل مخيس الزهراني )17 يوليو. 2017(.

مقابلة  العربية.  تعليم  يف  الثقافية  الرابطة  اهلزاع،محد.جتربة 
أجراها: عادل مخيس الزهراني )19 - 8 - 2017(.

وجملة  ثقافية  رابطة  يدشنون  بريطانيا  خرياهلل.مبتعثو  زربان، 
يوليو.   1 اإللكرتوني.  املوقع  املدينة.  صحيفة  إلكرتونية. 
 ./http://www.al - madina.com/article/37515:2010

)تاريخ الوصول 11 أكتوبر. 2017(.

بني  أوروبا  يف  العربية  اللغة  تعليم  »تطوير  ذهبية محو.  احلاج، 
كفاءة املعلم واملنهج العلمي.«قضايا يف تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها، 79-97. الرياض: مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 

خلدمة اللغة العربية، 2017.

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املرجع  رشدي.  طعيمة،  أمحد 
بلغات أخرى. مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 1986.

الفهد، عبدالرمحن.جتربة الرابطة الثقافية يف تعليم العربية. مقابلة 
أجراها: عادل مخيس الزهراني )16 أغسطس. 2017(.

الرياض:  يديك.  بني  العربية  آخرون.  و  عبدالرمحن،  الفوزان، 
مؤسسة الوقف اإلسالمي، 2005.

الفوزان، عبداهلل.جتربة الرابطة الثقافية يف تعليم العربية. مقابلة 
أجراها: عادل مخيس الزهراني )18 أغسطس. 2017(.

الرياض:  بغريها.  للناطقني  العربية  معلم  دليل  علي.  احلدييب، 
العربية،  اللغة  خلدمة  الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز 

.2015

تجربة الرابطة الثقافية في تعليم العربية في المملكة المتحدة: عرض وتقويم

Livre UNESCO langue arabe 2017 complet.indb   243 01-03-18   11:14:14



244

البشاري، حممد. مقدمة لكتاب معوقات تعليم العربية يف اجلامعات 
العاملية، 7 - 10. الرياض: مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي 

خلدمة اللغة العربية، 2016.

العربية  اللغة  تعليم  يف  املعاصر  املرجع  كامل.  حممود  الناقة، 
للناطقني بغريها. القاهرة: دار الفكر العربي، 2017.

اللغة  تعليم  الربيطاني:  الثقايف  اجمللس  رئيس  الدروبي.  مينا 
الشرق  منها.صحيفة  بد  ال  حاجة  الربيطانية  املدارس  يف  العربية 
https://goo.gl/:2015 ،املوقع اإللكرتوني. 30 مارس األوسط. 
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اهلوامش:

شهدت  حيث  للغاية،  مشجعًا  الرابطة  مناسبات  عىل  اإلقبال  كان   1
بعض الفعاليات الثقافية حضور أعداد كبرية بلغت املئات أحيانًا، من 
ذلك الندوة الثقافية التي أقامتها الرابطة بمناسبة مرور عام عىل وفاة 
الشاعر والروائي السعودي غازي القصيبي بمشاركة مثقفني وأساتذة 
عرب وبريطانيني. كام استطاعت الرابطة التعاون مع مجعيات أخرى 
مجاهري  وجذبت  الفائدة  قدمت  وفعاليات  أنشطة  نتائجها  من  كان 
من خلفيات واهتاممات خمتلفة. أذكر عىل سبيل املثال تعاون الرابطة 
وفنية  شعرية  أمسية  لتنيظم  أوسطية  الرشق  الدراسات  قسم  مع 
بمشاركة الشاعر العراقي عدنان الصائغ وبعض أعضاء الرابطة. وقد 
األندلسية،  املوشحات  فيها  حرضت  مميزة،  عربية  ثقافية  ليلة  كانت 
واملوسيقى العربية، كام ُقدمْت ترمجات حية لقصائد الصائغ للجمهور 

األورويب الكبري الذي حرض. مثال مهم آخر يف هذا السياق يتمثل يف 
الندوة التي أقامتها الرابطة بالتعاون مع نادي اإلعالميني السعوديني 
منهام  َمن  العام:  والرأي  الصحفي  )القلم  بريطانيا، وكان عنواهنا  يف 
يشكل اآلخر(، وشارك فيها األمري الدكتور بدر بن سعود آل سعود 
األمسية  هذه  شهدت  املغلوث.  عبداهلل  الشهري  والكاتب  والدكتور 
يف  ترتدد  أصداؤها  وظلت  التوقعات،  كل  جتاوز  وتفاعاًل  حضورًا 
فرصة  مثل  مما  طويلة،  لفرتة  احلضور  وبني  املختلفة  اإلعالم  وسائل 
سانحة للتسويق للرابطة وأنشطتها. ويمكن اإلشارة هنا إىل الدورات 
شؤون  حول  عامني  من  أكثر  خالل  الرابطة  قدمتها  التي  التدريبية 
دورة  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من  خمتلفة.  وتقنية  واقتصادية  معرفية 
سامل  الدكتور  قدمها  االنرتنت  عرب  والرشاء  البيع  اسرتاتيجيات  عن 
قدمتها  ناجحة  دكتوراه  كتابة خطة بحث  أخرى عن  عرجية، ودورة 
كيفية  العمرو دورة عن  الدكتور أمحد  قدم  الدكتور هيذر سريز، كام 
اإلفادة من إمكانات ’قوقل’ كمساعد خاص يف عامل البحث العلمي، 
باإلضافة إىل دورة لتنمية مهارة احلوار للدكتور سعيد العمودي. كان 
الالفت للنظر يف هذه الدورات وغريها مما نظمته الرابطة العدد الكبري 
تقسيم  أو  املتقدمني  بعض  لرد  الرابطة  يضطر  كان  ما  للمتقدمني، 
الرابطة وأنشطتها، يمكن  أكثر عن  إىل عدة جلسات. ملعرفة  الدورة 
https://ar-ar.facebook. بك:  الفيس  عىل  الرابطة  صفحة  زيارة 

/com/RabitahUK

الفعاليات،  الرابطة دعوات من جهات خمتلفة للمشاركة يف  2 تلقت 

أو استضافة بعض الربامج التي يمكن للرابطة أن تقدمها. وقد كنت 
طرفًا يف مناسبة من املناسبات، حيث حرض إحدى أمسيات الرابطة 
ما  وإليها،  العربية  من  األدبية  األعامل  برتمجة  مهتمة  نرش  دار  ممثلو 
من  رواية  ترمجة  فكرٍةعن  وعرض  ذلك  بعد  معي  للتواصل  دفعهم 
جتاوز  حني  اكتشف  أمريكي  بحار  كتبها  العربية،  إىل  اإلنجليزية 
لألسف،  يكتمل  مل  املرشوع  لكن  جزائرية.  أصوالً  له  أن  اخلمسني 

لعدة أسباب أمهها ضيق الوقت.    

بريطانيا،  السعوديني يف  نادي اإلعالميني  أكثر عن  تفاصيل  ملعرفة   3

/http://www.saudijc.co.uk :يمكن زيارة موقعهم عىل الشبكة
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امللخص:

سيتناول هذا البحث مكانة اللغة العربية وعلومها وما يتصل 
االحتادية  روسيا  يف  وتأليف  تدريس  وطرق  مناهج  من  بها 
وأثره يف األدب الروسي وثقافة الشعوب الروسية عرب تارخيها 
علمية  أهمية  يكتسي  أمر  والتحليل،  بالدراسة  الطويل 
العرب بهذا  املهتمني  قلة  إىل  األمر  وأكادميية كبرية، ويعود 
علمية  حقول  من  البحث  به  يرتبط  وملا  جهة،  من  اجلانب 
من جهة  وتارخيية،  ومعرفية  دينية  تداخالت  تشهد  كثرية 
منطقة  على  االنفتاح  مبكان  األهمية  من  جيعل  مما  ثانية، 

جنهل الكثري عنها.

مسارات وجود العربية يف روسيا:

ترتكز دراستنا على ثالثة مسارات خمتلفة، لكنها متشابكة 
ومتكاملة، وهي كما يلي:

املسار األول: مرتبط بالشعوب املسلمة اليت تشكل جزءا مهما 
من روسيا املعاصرة، حيث كانت اللغة العربية حاضرة وبشكل 
القوقاز  مناطق  إىل  اإلسالم  لوصول  األوىل  البدايات  منذ  قوي 
وحوض الفودكا وسيبرييا، إذ ازدهر تدريس العربية إىل جانب 
العلوم اإلسالمية املختلفة يف املدارس واملعاهد الدينية الكثرية 
وقد  املسلمون،  بها  يوجد  اليت  املناطق  خمتلف  يف  املنتشرة 
حتولت لغات الشعوب املسلمة إىل األجبدية العربية مبكرا، 
ومع مرور الوقت أصبحت اللغة العربية لغة النخب املسلمة 

تدريسا وتأليفا.

وقد شكل ظهور الطباعة منعطفا مهما لتطور احلرف العربي 
وانتشاره، وكانت البداية مع مطلع القرن الثامن عشر، وذلك 
الكتب  طباعة  بعد  فيما  لتتواىل  الكريم  القرآن  طباعة  بعد 
واملؤلفات باللغة العربية، تعبريا عن تطور هذه اللغة وانتشارها 
الصدد،  هذا  يف  االنتباه  يثري  ومما  العلم.  وطلبة  العلماء  بني 
جلوء الكثري من العلماء واملصلحني إىل التأليف باللغة العربية 
يف جل أعماهلم، واألمثلة على ذلك كثرية، نذكر منها الشيخ 
واملفكر   ،)1889  –  1818( اجلرجاني  الدين  شهاب  اجملدد 
عبد  املعروف  والرحالة   ،)1814  –  1783( الكرساوي  املصلح 
الرشيد إبراهيم )1846 – 1944(. وما يؤكد هذه النهضة وجود 
املكتبات  يف  العربية  باللغة  املخطوطات  من  اآلالف  عشرات 
الروسية، واستعارة اللغات احمللية للمسلمني الروس للكلمات 
العربية بنسبة كبرية ال تكاد ختفى على املستمع إليها دون 

ذكر الباحث املتتبع.

باحلرف  يلتسا«  »كري  الساليف  احلرف  استبدال  شكل  وقد 
العربي على يد السلطات الشيوعية بعد جناح الثورة البلشيفية 
إنهاء  العربيتني  والثقافة   اللغة  أعقبته من تضييق على  وما 
هلذا املسار. أما اليوم فتشهد املناطق املسلمة يف روسيا عودة 
العربية  بالثقافة  واالهتمام  العربية  اللغة  تعليم  إىل  قوية 
واإلسالمية، وال تكاد ختلو جامعة أو مدرسة أو مسجد من 
برامج تعليم العربية، حيث بدأت تظهر الكثري من املؤلفات 
واملناهج الدراسية املهتمة بتعليم اللغة العربية للمسلمني ولغري 

املسلمني.

مكانة اللغة العربية في روسيا االتحادية

د. سعيد املوساوي   جامعة عبد املالك السعدي، املغرب 
د. حممد العماري   املركز الثقايف العربي »احلضارة« 

قازان، مجهورية تتارستان  
أ.د. حممد احلناش   الوكالة الدولية هلندسة اللغات 

الطبيعية، املغرب

د. سعيد املوساوي   جامعة عبد املالك السعدي، املغرب 
د. حممد العماري   املركز الثقايف العربي »احلضارة« 

قازان، مجهورية تتارستان 
أ.د. حممد احلناش   الوكالة الدولية هلندسة اللغات 

الطبيعية، املغرب
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احملصور  الضيق  باملسار  تسميته  فيمكن  الثاني:  املسار  أما 
بالشرق  املهتمة  الروسية  واجلامعات  البحث  مراكز  داخل 
عموما، وبالعرب واملسلمني خصوصا، وهي ما ميكن أن نطلق 

عليه مراكز الدراسات الشرقية.

وعلى الرغم من توافر املوارد واإلمكانات البشرية واجليوسياسية 
مل تعرف روسيا األرتودوكسية حماوالت منظمة لتدريس العربية 
تدريسا رمسيا إال يف وقت متأخر باملقارنة مع الدول الغربية، 
ويعود الفضل يف ذلك إىل بطرس األول )1672 – 1725( قيصر 
اإلمرباطورية الروسية، ففي عام 1716 صدر مرسوم مت مبوجبه 
إرسال بعثة طالبية إىل الشرق لدراسة اللغات الشرقية، ومن 
ضمنها اللغة العربية، تلتها مراسيم أخرى صبت مجيعها يف 
االجتاه نفسه، ويف عهده أيضا أحدثت أول مطبعة تستعمل 
احلرف العربي، وذلك سنة 1722، كما شكل تأسيس متحف 
مجعت فيه املسكوكات واملخطوطات العربية سنة 1721 عرف 
مبكتب النوادر، وهو الذي شكل النواه األوىل للمتحف اآلسيوي 
الذي عرف انطالقته األوىل سنة 1818 بسان بيرتسبورغ، وقد 
كانت هلذا املتحف إسهامات نوعية يف تقدم الدراسات العربية 
بروسيا، جاء هذا باملوازاة مع إحداث أكادميية العلوم الروسية 
اليت جعلت من بني مهامها تدريس اللغة العربية واالنفتاح 

على العامل العربي والشرق عموما.

وتصاعد  تطور  على  كبري  أثر  التطورات  هذه  ملثل  كان  ولقد 
واألدب  الثقافة  على  اإلسالمية  والثقافة  العربية  اللغة  تأثري 
الروسيني يف القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهيب هلذا 
العربية  باللغة  االهتمام  استمر  كراتشوفسكي.  حسب  التأثري 
خالل  واضح  بشكل  الروسية  البحث  مراكز  مستوى  على 
الفرتة الشيوعية وحتى بعد انهيار االحتاد السوفياتي، حيث 
العربية  اللغة  تعليم  مؤسسات  تطوير  حنو  روسيا  اجتهت 
وعملت الكثري من املؤسسات اجلامعية، وعلى رأسها جامعة 
قازان الفيدرالية،على إرسال البعثات الطالبية إىل بعض الدول 

العربية ومن بينها املغرب ومصر وسوريا، إخل.

وأخريا املسار الثالث: ويتمثل يف الوضع الراهن لتعليم العربية 
لتعليم  احلديثة  العلمية  واألقسام  واألكادمييات  املدارس  يف 

الروسية، يف مقدمتها  العربية، ومعظمها يف اجلامعات  اللغة 
جامعة موسكو اليت حتتضن عددا من الكراسي العلمية لتعليم 
العربية للناطقني بغريها، مثل مركز األمري سلطان لتعليم اللغة 
العربية جبامعة العالقات الدولية مبوسكو، ومعهد الدراسات 
اآلسيوية واإلفريقية يف جامعة موسكو، واألكادميية السعودية 
العربية واإلسالمية،  للدراسات  مبوسكو، وقسم األمري نايف 
وبرنامج امللك عبد اهلل لتعليم العربية للناطقني بغريها، وغريها 
الكثري، وتضم يف جمموعها أكثر من ألفي طالب من خمتلف 
مجهوريات روسيا االحتادية. كما سنتعرض لدور املؤسسات 
اخلارجية  لوزارة  أو  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الروسية 
الروسية، مثل املركز الثقايف العربي »احلضارة« التابع جلامعة 
 2017 جدا  وحديثا  قازان،  يف  اإلسالمية  واجلامعة  قازان، 
للعلوم اإلسالمية يف مجهورية  الدولية  مت إحداث األكادميية 
تتارستان، وهي مؤسسة تقدم دراستها باللغة العربية ملستوى 
الدكتوراه للطالب من خمتلف اجلمهوريات الروسية، وحتى 
من خارجها ممن يرغبون يف احلصول على دكتوراه يف العلوم 
مع  التعاون  ألوجه  سنتعرض  كما  العربية.  باللغة  اإلسالمية 
اجلامعات العربية اليت تستقبل بعثات كثرية من طالب روسيا 
سابقا(،  السوفياتي  )االحتاد  الكومنويلث  ودول  االحتادية، 
اللغة  تتخذ  اليت  واالقتصادية  الثقافية  العالقات  يعزز  مما 
وسيطا دبلوماسيا متينا، على اعتبار أن اللغة العربية حاملة 

للثقافتني العربية واإلسالمية. 

معطيات أولية عن املوضوع:

تـُدرَّس اللغة العربية الفصحى يف روسيا حاليا يف اكثر من ثالثني 
جامعة. ويعترب إعداد املستعربني من اإلجتاهات ذات األولوية 
يف عمل ابرز جامعات ومعاهد العلوم اإلنسانية الروسية، مثل 
العالقات  ومعهد  موسكو  وافريقيا جبامعة  آسيا  بلدان  معهد 
الصداقة  وجامعة  مبوسكو  األلسن  وجامعة  مبوسكو  الدولية 
فاإلقبال  بطرسبورغ.  جبامعة  الشرقية  والكلية  الشعوب  بني 
على اللغة العربية منقطع النظري خباصة يف معهد بلدان آسيا 
وافريقيا. عدد الراغبني يف دراستها هناك اكرب بكثري من عدد 
املقاعد عادة. وباإلضافة اىل موسكو وبطرسبورغ يالحظ مستوى 
الروسية  األقاليم  جامعات  يف  العربية  اللغة  لتدريس  رفيع 

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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مكانة اللغة العربية في روسيا االتحادية

األخرى، وحتديدا يف تتارستان وداغستان والشيشان وأديغيا. 
اطار  خارج  العربية  اللغة  تعلم  يف  الراغبني  عدد  يزداد  كما 
اجلامعات، وذلك يف خمتلف دورات تدريس اللغات األجنبية 
السنوات  لوحظ خالل  وقد  أو خارجها1.  روسيا  سواء داخل 
األخرية طلب واسع، يف مجيع دول روسيا االحتادية، على 
الكتب الدراسية لتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، وكذلك 
يف  التعليم  وزارة  قررت  ذلك  واىل  احمللية،  هلجاتها  بعض 
روسيا ادخال مادة اللغة العربية الفصحى ضمن مناهج التدريس 
يف بعض مدارس التعليم العام يف البالد. اال أن جمموعة من 
يف  العربية  اللغة  بتدريس  املرتبطة  املنهجية  العلمية  املسائل 
مدارس التعليم العام. ومنها غياب املناهج التعليمية املقررة يف 

هذه املادة الدراسي ما تزال متعثرة إىل اليوم.

1 - إضاءات تارخيية2:

إىل  اإلسالم  تاريخ دخول  عند  الفقرة  هذه  طويال يف  نقف  لن 
روسيا االحتادية، فقد كتب عنه الكثري على فرتات متتابعة3، 
بأكثر من لغة، أغلبها بالروسية، سنركز على الفرتة اليت تتعلق 

1 ترسل وزارة التعليم الروسية سنويا املئات من الطلبة لتعلم العربية 

السعودية  العربية  اململكة  وحتتل  العربية،  اجلامعات  خمتلف  يف 
االحتادية  روسيا  اجلمهوريات  مجيع  من  الطلبة  استقبال  يف  الصدارة 
ليدرسوا العربية يف معاهد تعليم العربية للناطقني بغريها، وتقدم هلم 
كافة املساعدات اللوجستيكية ليتلقوا تعليمهم يف ظروف ممتازة، من 
سكن ومنح دراسية ومعيشة وغريها، وهناك أكثر من عرشة معاهد 
واملدينة  مكة  ويف  معهدان،  الرياض  يف  املجال،  هذا  يف  متخصصة 
وجدة وغريها. وقد خترج من هذه املعاهد عدد كبري من الطلبة الذين 
غريهم  عن  يتميزون  وهم  بلداهنم،  يف  مهمة  مراكز  اليوم  حيتلون 

بمعرفة لغة الضاد التي متيزهم عن غريهم. 
عن  النسيان  غبار  بعنوان  بحث  نفض  عىل  الفقرة  هذه  يف  اعتمدنا   2

بعض أجماد تتارستان، للدكتور عبد الرحيم العطاوي )انظر املراجع( 
3 يذكر يف هذا الصدد أن تاريخ اعتناق الروس لإلسالم بدأ فعليا مع 

الرحالة أمحد بن فضالن سنة 922 م، حيث تم تكليفه من قبل اخلليفة 
العبايس املقتدر باهلل بالسفر إىل تتارستان تلبية للدعوة التي تلقاها من 
ملكها، فنقلت لنا تلك الرحلة واقع الصقالبة قبل دخوهلم اإلسالم، 
وقد ترك نص الرحلة أثرا كبريا يف العامل، حيث ألفت رواية أكلة حلوم 
البرش، التي حتولت إىل فيلم سينيامئي حتت اسم املحارب رقم 13، مما 
أدخل  الذي  املسلم،  الرحالة  هذا  خلده  الذي  النص  أمهية  عىل  يدل 
احلرف العريب إىل هذه الديار يف القرن العارش امليالدي )انظر املراجع(. 

بنشر اللغة العربية يف روسيا، بداية من القرن 18 عشر. خالل 
سامتهم  اليت  النصرانية  من  كثريا  املسلمون  عانى  القرن  هذا 
سوء العذاب، ومن ضمن ما قاسوه إلغاء املساجد وتالوة القرآن 
الثانية   « كاترينا   « اإلمرباطورية  أن حاء عهد  إىل  بالعربية، 
الذي شكل بالنسبة للمسلمني فرتة انفراج واسع وتفتح كبري، 
وتزايد يف ذلك العصر اهتمام خمتلف األوساط الثقافية الروسية 
عام  ففي  خاصة،  اإلسالمي  العربي  والشرق  عامة  بالشرق 
جانب  إىل  العربية  اللغة  بتعليم  يقضي  مرسوم  صدر   1782

البالد،  األقاليم اإلسالمية من  والفارسية يف  التتارية  اللغتني 
وذلك  رائعة،  هندسية  بأشكال  العربي  احلرف  إدخال  وثم 
طبع  حيث  أنفسهم،  األوروبيني  االختصاصيني  آراء  حسب 
»بنسخة  تعرف  الطبعة  هذه  بقيت  حملية.  حبروف  القرآن 
إىل  بعد  فيما  احلروف  هذه  وانتقلت  بيرتسبورغ«،  سان 
وتركيا فمصر واهلند. وذلك يكون  القرم  إىل  ثم  قازان  مدينة 
العربية على  الطباعة  املسلمون يف روسيا قد ساهموا يف نشر 
أدنى  ولألسف،  يعريون،  ال  الباحثني  أن  واسع،غري  نطاق 
الطباعة  تاريخ  من  الروسية احلامسة«  »املرحلة  بهذه  اهتمام 
رون« إىل الدين  العربية. يف عهد »كاتريينا« الثانية رجع »املنصَّ
اإلسالمي وقامت نهضة ثقافية إسالمية عارمة استمرت أكثر 
من قرن ونشطت خالهلا املطبعة العربية اليت أنتجت كميات 
احملليني  املسلمني  بلغات  وغريها  الدينية  الكتب  من  هائلة 
مطبعة  فإن  اإلحصائيات  بعض  وحسب  العربية،  وباللغة 
قازان وحدها طبعت يف الفرتة املمتدة ما بني 1853 و 1859 
خمتلف  ومن  الكريم  القرآن  من  نسخة   362.700 من  أزيد 
الدينية، كما أنها أصدرت خالل عشر سنوات )من  الكتب 

1854 إىل 1864( أزيد من مليون كتاب.

عرف مسلمو روسيا فرتة غرقوا فيها يف التخلف على خمتلف 
القرن  مطلع  ومنذ  أنه  غري  منها،  الفكرية  خاصة  الصعد، 
التاسع عشر بدأت تظهر بوادر حركات إصالحية تصبو إىل 
نصر  أبو  الشيخ  وكان  التخلف.  أشكال  من مجيع  التخلص 
الَكْرَساوي )1783-1814( سباقا إىل هذه الدعوة. لكن العلماء 
يف  له  وتسببوا  وخارجها حاربوه  روسيا  داخل  معاصريه  من 
كثري من املصاعب. وكان هذا الشيخ يف بدايته أستاذا بإحدى 
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مدارس خبارى التقليدية، وهنا بدأ حياول القيام بإصالحات 
يف ميدان التعليم الديين، فحكم عليه باإلعدام يف عهد األمري 
حيث  تتارستان  إىل  ّفر  ثم  البدعة،  بتهمة  البخاري  حيضر 
أسس مدرسة من منط جديد يف قريته »ُكْرسة«، فاتهمه العلماء 
حيث  تركيا  إىل  اهلجرة  إىل  فاضطر  بالزندقة،  احملليون 
عنوانه  يزال خمطوطا  ال  مؤلفا  الكرساوي  الشيخ  ترك  تويف. 
»إرشاد العباد«. وقد أنصفه ورّد له االعتبار فيما بعد الشيخ 
بتنزيه  العصر  أبناء  تنبيه  كتابه  يف  املرجاني  الدين  شهاب 
هلا  أسس  اليت  التعليم  إصالحات  واكبت  نصر.  أبي  أبناء 
أبو نصر حركات إسالمية جتديدية على نطاق واسع ويعترب 
الشيخ شهاب الدين املرجاني )1818 -1889( خري ممثل هلذا 
الشيخ  قبله  من  بدأه  الذي  العمل  ومتمم  التجديدي  االجتاه 
مهم  ثقايف  بنشاط  املرجاني  الشيخ  وقام  الكرساوي.  نصر  أبو 
إلقامة الدليل على أن ال تعارض بني الدين اإلسالمي والعلوم 

احلديثة.

2 - نظرة املستشرقني إىل لغة الضاد:

ينظر الباحثون الروس، واملستشرقون منهم خباصة، إىل اللغة 
وأكثرها  العاملية  اللغات  أهم  إحدى  بوصفها  اليوم  العربية 
املتحدة  لألمم  الست  الرمسية  اللغات  من  فهي  انتشارا، 
اإلقليمية  املؤسسات  من  وللعديد  هلا،  التابعة  واملنظمات 
والدولية، زيادة على أنها اللغة الرمسية الثنني وعشرين دولة 
غري  اإلسالمية  الدول  داخل  كبري  بانتشار  وحتظى  عربية، 
وقد  الروسية4،  اجلمهوريات  من  كبري  عدد  ومنها  العربية، 
تشكل مفرداتها نسبة من قواميس لغاتها. كما ان عددا كبريا 
من أكادمييني وخرباء ينتمون جلامعات عاملية ومراكز حبث 

حمرتمة يكتبون باللغة العربية ويتكلمون بها بطالقة.

املسرتقني  يفوق عددهم مجيع  كبري جدا،  الروس  املسترشقني  4 عدد 

يف العامل غري الرويس، اهتموا منذ القدم بالعاملني العريب واإلسالمي 
ألغراض خمتلفة، يدل عىل ذلك كثرة املعاهد املتخصصة يف تدريس 
سنبني  كام  تتارستان  مجهورية  ويف  موسكو  يف  يوجد  أكربها  العربية، 
الحق يف هذا البحث )ينظر كتاب االسترشاق الرويس د. عبد الرحيم 

العطاوي – املراجع(. 

وهذا يدل مبا ال يدع جماال للشك أن للغة العربية يف روسيا 
الشعوب  وثقافات  العامل  لغات  خمتلف  بني  خاصة  مكانة 
لغة  روسية  أكادمييات  منها  جعلت  ولذلك  وحضاراتهم، 
حبث ودرس وحوار يف خمتلف املوضوعات، والسياسية منها 

خباصة.

اللغة  هي  العربية  اللغة  بأن  قناعة  الروس  الباحثني  لدى 
الوحيدة اليت ميكن لنا أن نقرأ بها وثيقة هلا من العمر ما يربو 
عن األلف وأربعمائة سنة، فهي بهذا تعرب عن تراث وحضارة 
عريقة يف الزمان واملكان، كما أنها خزان التجربة اإلنسانية 
وخصوصياتها  الثقافية  وتقلباتها  أحاسيسها  بكل  الطويلة، 
املتنوعة. وتعليمها اليوم ال يقتصر على شعوب اجلمهوريات 
الروسية فقط، بل تعداه إىل غريهم من أجناس خمتلفة يف دول 
إجابات  عن  متفاوتة حبثا  لدوافع  الدول،  من  وغريها  آسيا 

ألسئلة مقلقة أو حتصيال ملنافع علمية ومادية متباينة.

الروس يف االطالع على  الرغبة عند  وال شك أن مواكبة هذه 
مكنونات اللغة العربية، والرتاث املدون بها، دفع الكثري من 
مجهوريات هذا البلد إىل تأسيس أقسام خاصة بتدريس اللغة 
العربية يف جامعاتها ومؤسساتها العلمية. ومن الدول املتميزة 
اليت حتتل  تتارستان  دولة مجهورية  هذا اجملال، جند  يف 

الصدارة يف تعليم العربية )انظر بعده(.

واملؤسسات  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  بتعليم  االهتمام  برز 
العلمية الروسية منذ القرن الثامن عشر، إثر صدور أمر بطرس 
يف   – العربية  ومنها   – الشرقية  اللغات  قسم  بإنشاء  األكرب 
لتعلم  العربي  املشرق  إىل  بعثة  وإرسال  سانبيرتسبورغ  جامعة 
العربية، ثم انتشر بعد هذا القرار تدريس العربية يف املعاهد 

واملراكز داخل روسيا القيصرية.

ومع تعدد اجلامعات واملعاهد املهتمة بالشرق العربي ومشال 
إفريقيا ظهرت جتارب موسكو وسانبيرتسبورغ وقازان، وكان 
للدراسات العربية فيها مدارس علمية جليلة، تعرب عن جتارب 
وتناوهلا  بها  االهتمام  الباحث  على  تفرض  وغنية  مستقلة 
وعناصر  وأهدافها  تارخيها  الكتشاف  والتمحيص  بالدرس 

خصوصياتها، وكذا رموزها األكادميية وأعماهلا العلمية.
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إطار مجهوريات  قي  سواء  روسيا  يف  اإلسالمي  احلضور  إن 
ذات  املناطق  داخل  أقليات  أو  املسلمني  من  سكانها  أغلبية 
التاريخ  مستوى  الوجود على  هذا  وعراقة  الروسية،  األغلبية 
والثقافة واحلضارة جيعل الدراسات العربية يف روسيا تتمتع 
خبصوصيات قد ال تتمتع بها يف الغرب - أوربا وأمريكا -، 
فإذا كان األخري منفصال عن الشرق، وبعيدا عنه على األقل 
جغرافيا، فإن روسيا متصلة به وقريبة منه بل هو جزء منها، 
مما يعطي للتجربة الروسية يف هذا اجملال أهمية كربى عند 
الباحثني، ورغم هذه األهمية ال نكاد جند أحدا من العرب 
يزيح عنها الغطاء ويطلع القارئ العربي على تارخيها ورموزها 

ومناهجها وجتاربها وانتاجاتها الكثرية5.

ولو بشكل جزئي -  الستار -  إزاحة  ومن أجل اإلسهام يف 
اللغة العربية  القارئ العربي على تاريخ وواقع تعليم  إلطالع 
وواقعها يف املؤسسات واملعاهد الروسية وجتاربها املختلفة - 
ارتأينا أن نتناول املوضوع يف مخسة حماور أساسية، إضافة 

إىل مقدمة وخامتة.

العربية،  اللغة  تعلم  إىل  روسيا  حاجة  يتناول  األول  احملور 
بفعل التصاقها باملشرق بل احتوائها له، والثاني يتتبع مسار 
اللغة العربية الطويل عند مسلمي روسيا، فيما الثالث خص 
تعليم  ملناهج  الرابع فتطرق  أما  الروسية،  مدارس االستعراب 
العربية يف هذا البلد، خنتم باحملور اخلامس الذي خنصصه 
لواقع تعليم العربية يف مجهورية تتارستان الروسية، بوصفها 
أكثر استخداما للغة الضاد، ويتوافر بها أكرب عدد من املراكز 
األكادميية اإلسالمية اليت تعنى بالعربية بوصفها لغة القرآن 

الكريم.

احملور األول: روسيا واحلاجة إىل اللغة العربية

تتمتع روسيا مبوقع جغرايف خاص ال هو جزء من أوربا وال 
هو من آسيا، بل هو مزيج من االثنني، وترتامى أطرافها على 

5 باستثناء ما أنجزه الباحث املغريب عبد الرحيم العطاوي يف مؤلف 

مركز  طبعها  دكتوراه،  رسالة  وهو  الرويس«  »االسترشاق  أسامه 
باللغة  الروس  املستعربني  بعض  كتبه  ما  وكذلك  العربية،  الوحدة 

العربية، رغم أن جزءا منه ال يزال جمهوال عند الباحثني العرب.  

مناطق شعوب وقوميات كثرية، مما جيعل وجودها قائما على 
فسيفساء قومي ولغوي وديين، وهلا تداخالت جغرافية مع 
تكتالت تارخيية وسياسية كبرية، كما أن وجود شعوب مسلمة 
عديدة داخل االحتاد الروسي وأخرى على احلدود اجلنوبية 
لروسيا الفدرالية جتعل هذه األخرية تتقاسم اجلغرافيا والتاريخ 

مع العامل العربي واإلسالمي.

ناتج عن  أو  اليوم  وليد  الوجود اإلسالمي يف روسيا ليس  إن 
هجرة كما هو الشأن يف أوروبا، وإمنا هو قديم وأصيل، بل سبق 
تكون الدولة الروسية نفسها، وسبق كذلك اعتناقها املسيحية. 

دخلها  اليت  املناطق  أوىل  بداغسان  دربنت  مدينة  كانت 
عهد  يف  اهلجري  األول  القرن  وذلك خالل  األوائل  املسلمون 
املناطق  بني  التجاري  للتبادل  كان  كما  اخلطاب،  بن  عمر 
العربية ومناطق آسيا الوسطى من جهة ومناطق حوض الفولغا 
من جهة ثانية  أثر كبري على دخول التتار )البلغار( يف دين 
اإلسالم، وكانت سنة 922 م السنة اليت أعلنوا فيها اعتناقهم 
اىل  العباسية   اخلالفة  وفد  وحبضور  رمسي  بشكل  لإلسالم 
انتشر  بعد  وفيما  التتار6.  للمسلمني  التارخيية  العاصمة  بلغار 
اإلسالم يف مناطق كثرية  إىل أن بلغ سيبرييا حيث ال تزال 

اآلثار اإلسالمية بادية هناك7.

وبعد صراعات عديدة بني املسلمني واألرثوذكس استقر الوضع 
الديين يف روسيا املعاصرة بوجود مجهوريات مسلمة يف القوقاز 
)داغستان، الشيشان، أنكوشيتيا، قربدين- بلقاريا، اوسيتيا 
الشمالية-االنيا، شركيسيا وغريها من اجلمهوريات(، وكذلك 
وسط روسيا )تتارستان، بشكرتستان، موردوفيا..(، كما ينتشر 
املسلمون يف أغلب املناطق واملدن الروسية بنسب متفاوتة، وهم 

يشكلون اليوم حوالي 20% من جمموع سكان روسيا8.

6 دون فصول هذه الرحلة امحد ابن فضالن يف رحلته املعروفة برحلة 

ابن فضالن اىل بالد الرتك والروس والصقاالبة. 
7 كانت للتتار املسلمني هناك دولة مستقلة اىل أن استوىل عليها الروس 

القيارصة هناية القرن السادس عرش. للتوسع يمكن ان ينظر:
 فالييف. تتار سيبرييا، كازان 1993 .

8 ال توجد احصائيات رسمية لكن اغلب املصادر تقول بوجود حوايل 

26 مليون مسلم يف روسيا أي ما يعادل عرشين يف املائة     
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كانت عالقة املسلمني بروسيا األرثذوكسية تتسم دائما بالتوتر 
والصراع خالل فرتة زمنية طويلة، إىل أن سيطر الروس على 
املناطق اإلسالمية يف القرن السادس عشر. وبعد صعود روسيا 
عالقتهم  منطق  تغيري  القياصرة  على  لزاما  كان  القيصرية 
بالشعوب املسلمة، وإجياد سبل تأثري ثقايف وحضاري لتليني 
مواقفهم واستيعابهم داخل الدولة القيصرية، فأمر بطرس األكرب 
بإنشاء أقسام اللغة العربية والدراسات الشرقية يف اجلامعات 

الروسية، وأرسل أول وفد طالبي إىل الشرق العربي9.

احملور الثاني : اللغة العربية عند مسلمي روسيا

أ - اللغة العربية يف تاريخ املسلمني الروس

ال ميكن الفصل بني اللغة العربية والقرآن الكريم، فبها نزل، 
ونيب اإلسالم عربي من قريش. وكذلك املصادر الكربى للدين 
اإلسالمي كتبت باللغة العربية، وفهم الدين والقيام بواجباته 
عند مجيع املسلمني من أوجب الواجبات، ومن ثم ميكن القول 
إن دخول العربية وانتشارها بني مسلمي روسيا مرتبط بدخول 
فشيدت  هناك،  الناس  وقلوب  عقول  من  ومتكنه  اإلسالم 
مواد  من  وكان  واملكتبات،  واملدارس  كاملساجد  املؤسسات 
التعليم، فيها اللغة العربية10. فانتشر التأليف باللغة العربية 
يف مجيع الفنون، يف األدب والتاريخ والطب، ومن العناوين 
امليالدي،  العاشر  القرن  يف  روسيا  مسلمو  ألفها  اليت  األوىل 
يوسف  قصة  البلغاري،  النعمان  البن  بلغار  تاريخ  نذكر: 
يوسف  ابن  الدين  لربهان  األدوية  حول  كتاب  غلي،  لكول 
البلغاري كلها مطبوعة حمليا باللغة العربية11 فتواىل التأليف 
سواء خالل االحتالل املغولي أو بعده إىل أن وقعت اخلانات 
اإلسالمية يف قبضة السيطرة الروسية )األرتوذكسية( يف القرن 
السادس عشر12. خالل هذه الفرتة منعت موسكو املسلمني من 
بناء املساجد واملدارس وانتظامهم يف مؤسسات خاصة بهم إىل 

9 عبد احليم العطاوي« اإلسترشاق الرويس، ص. 121 وما بعدها. 

سياق  يف  التتار  تاريخ  احلضارة«  تقاطع  عىل   « تكريوف  أنخيل   10

ثقافات العامل، ص 201. 
11 م.ن، ص 201-202. 

12 م.ن، ص 238 وما بعدها 

أن جاءت اإلمرباطورة إكتريينا الثانية 1729-1796( فرخصت 
املدارس  بناء  مت   1767 سنة  قازان  يف  مسجد  أول  ببناء  هلم 
واعرتفت باهليآت الدينية للمسلمني ودعت اجلميع إىل احلوار 
صفوف  يف  اإلحياء  موجات  توالت  ذلك  بعده  واملصاحلة13، 
املسلمني، فتطورت العلوم وانتشرت اللغة العربية وسط النخبة 
املتعلمة وأصبحت لغة العلماء يف التأليف، كما أصبحت لغة 
رمسية عند دولة اإلمامة يف داغستان والشيشان، وإىل حدود 
1913 كان يف داغستان لوحدها 766 مدرسة، باللغة العربية، 

املكتبات  وامتألت  طالبا،   6727 فيها  الطلبة  عدد  ووصل 
بالكتب العربية، ففي دار الكتب مبدينة تيمريخان - شوري 
بداغستان مثال سنة 1914 كان بني جدرانيها ما يقارب 820 
عنوانا باللغة العربية، ملؤلفني عربا وأتراكا وتتارا، طبعت جلها 
يف قازان والقاهرة واسطنبول14 ، أما عند مسلمي حوض الفولغا 
أظهر  املدارس  وأساتذة  العلماء  جهود  فكانت  قازان(  )تتار 
وأبني، فقد استطاعوا يف نهاية القرن الثامن عشر إىل حدود 
الثورة البلشفية أن يعيدوا بناء آالف املساجد واملدارس وينظموا 
بعملية  قاموا  بل  ومؤسسات،  وأطر  مناهج  من  التعليم  شؤون 
إصالح كبرية، خاصة ما يتعلق منها بتجديد املناهج لتواكب 
مستجدات العصر، وكان من رموز هذه الثورة التجديدية أبو 
نصر الكرساوي )1753-1814( وشهاب الدين مرجاني، وعندما 
تأسست مطبعة احلرف العربي بقازان نسخت آالف الكتب 
الدينية واللغوية، إضافة إىل القرآن الكريم، ومل يكتف علماء 
املسلمني بهذا فقط، بل أسهموا يف تأليف العديد من الكتب 
باللغة العربية، وإذا أخذنا شهاب الدين مرجاني على سبيل 
منها  اثنان  كتابا،  وعشرين  يقارب مثانية  ما  له  املثال جند 
فقط باللغة الترتية، والباقي باللغة العربية، منها كتاب شرح 
ألفية بن مالك يف اللغة15، وأغلب مقررات مدارس املسلمني يف 
حوض الفولغا باإلضافة إىل الكتب الدينية واألدبية العربية، 

القيرصية،  روسيا  يف  اإلسالمية  املؤسسات  زهيدوللني  إلدوس   13

ص:70 
14إبراهيموف: تاريخ خمترص لتطور اللغة العربية عىل أرايض روسيا 

  http://pglu.ru>uch_2008_vi_00011.املعارصة
15 توركونوف، جملة الدراسات السياسية 2015 العدد: 6، ص 22-9  

ص 130. 
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إضافة إىل مناهج باللغة الترتية والروسية16. وإىل حدود الثورة 
قازان  الكتب اليت طبعت مبطابع  بلغ عدد   1917 الشيوعية 

باللغة العربية 3994 كتابا17.

اإلسالمية  الدينية  واملدارس  املعاهد  يف  العربية  اللغة   - ب 
املعاصرة

املؤسسات  من  العديد  ظهرت  السوفياتي  اإلحتاد  سقوط  بعد 
واملدارس اإلسالمية، بعدما كانت ممنوعة خالل سبعني سنة 
من حكم الشيوعيني، منها جامعات ومعاهد التعليم العالي، 
ومنها مدارس التعليم األساسي والثانوي، وكذلك العديد من 
دورات تعليم اللغة العربية يف املساجد ومراكز حتفيظ القرآن.

توجد يف روسيا عشر جامعات ومعاهد عليا تنضوي كلها حتت 
اإلسالمية  اجلامعة  منها  الروسي،  اإلسالمي  التعليم  جملس 
الروسية يف قازان، وهي أهمها، جامعة داغستان اإلسالمية، 
اجلامعة اإلسالمية يف غروزني، املعهد اإلسالمي يف موسكو، 
إضافة إىل العشرات من املدارس الدينية أهمها وأقدمها املدرسة 
احملمدية بقازان. كل هذه املعاهد واملؤسسات اجلامعية تهتم 
بتدريس اللغة العربية، سواء تدريسها مادة مستقلة وتدريس 
تدريس  يف  بها  االستعانة  أو  الروسية،  باللغة  األخرى  املواد 
مواد أخرى مثل الفقه واحلديث والتفسري، خاصة أن العديد 
من هذه املؤسسات تعتمد على الكثري من األطر العربية لتدريس 
دورا  العربية  اللغة  الذي مينح  األمر  اإلسالمية،  العلوم  مواد 

كبريا فيها.

وحديثا مت تأسيس أكادميية العلوم اإلسالمية يف بلغار بالعاصمة 
أبوابها  افتتحت  مؤسسة  وهي  التتار،  للمسلمني  التارخيية 
بداية شهر سبتمرب 2017 بأمر من الرئيس الروسي فالدميري 
الروسية،  الدينية  األطر  تكوين  عاتقها  على  آخذة  بوتني، 
واختذت من اللغة العربية لغة تدريس جلل املواد، وتتضمن 

مسلكي املاجستري والدكتوراه فقط.18.

16 إشمومخيتوف. الدور االجتامعي وثورة اإلسالم يف تتاريا، ص 130. 

17 صافيولينا، لغات شعوب مجهورية تتارستان، ص 6. 

قانوهنا  وكذا  للمؤسسة  البيداغوجي  للملف  الرجوع  يمكن   18

األسايس. وقد حصلنا عىل نسخة منهام من إدارة املؤسسة مشكورة. 

وال ختتلف كثريا مناهج تعليم اللغة العربية يف هذه اجلامعات 
الروسية  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  نظرياتها  عن  واملعاهد 
وجتويده  القرآن  بقراءة  املرتبطة  الوحدات  بعض  باستثناء 

وبعض العلوم االسالمية19.

احملور الثالث: اللغة العربية يف روسيا االرثذوكسية

أ - أنظمة تعليم اللغة العربية يف املعاهد واملدارس العليا التابعة 
لوزارة التعليم العالي الروسية.

تدريس  يف  أساسية  إصالحات  الروسي  التعليم  نظام  اعتمد 
معاهد  يف  خصوصا  العربية  واللغة  عموما  الشرقية  اللغات 
الدراسات الشرقية واإلفريقية، اعتمدت هذه اإلصالحات على 
على  الرتكيز  مع  الثانية،  اللغات  تعليم  يف  الدولية  املعايري 

مهارة التحدث مدخال للتمكن من اللغة.

أعطت  اليت  العامل،  يف  اللسانيات  عرفته  الذي  التطور  بعد 
بالنحو  مقارنة  اللغات  تعلم  يف  كبرية  أهمية  التواصل  ملهارة 
أدخلت  ثانوية،  مكانة  حتتل  أصبحت  اليت  اللغة  وقواعد 
استجابت  مبوجبها  جوهرية  إصالحات  االحتادية  روسيا 
اإلصالحات  هذه  وهمت  اجملال،  هذا  يف  الدولية  للمعايري 
األوسط  الشرق  دراسات  يف  واملتخصصني  املهتمني  جبعل 
ومشال إفريقيا يتمكنون من اللغة العربية واالطالع على بعض 
اللهجات احمللية هناك، متكنا يفي باإلسرتاتيجية الروسية 
مصاحلها  على  واحلفاظ  املناطق  هذه  من  التقرب  إىل  الرامية 
وتوسيعها، مما استدعى القائمني على شؤون التعليم يف روسيا 
توفري اإلمكانات الالزمة لتكوين األطر يف التخصصات الالزمة.

شعوب  ووجود  العربية  الدول  مع  املصاحل  تشابك  أدى  وقد 
العربية  باللغة  واالهتمام  التوسع  إىل  روسيا  يف  عريقة  مسلمة 
وعلومها بشكل جيعلها لغة ثالثة عند النخبة املثقفة الروسية20. 

اإلسالمي  للمعهد  الدرايس  الربنامج  عىل  مثال  اإلطالع  يمكن   19

الرويس بموسكو اخلاص باللغة العربية، نرشته إدارة مسلمي روسيا 
لالقتصاد   العليا  املدرسة  2014.وكذلك  سنة  بموسكو  الفدرالية 

بموسكو 2015  
20 شوبريكينا، صالفييفا،  اللغة العربية يف املدارس الروسية العليا : 

حتديات التدريس، ص 3. 
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املعايري  وفق  الروسية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تدريس  ويتم 
حددت  وقد  الروسية،  التعليم  وزارة  وضعتها  اليت  احلديثة 
هذه  خرجيي  يف  توافرها  جيب  اليت  املعايري  من  جمموعة 
املعاهد يف مرحلة البكالوريوس، منها اإلملام باللغة والتواصل 
ومراحل  العربية  اللغة  خصوصيات  على  االطالع  مع  بها، 
تطورها وعالقتها باللهجات احمللية يف الدول العربية، وكذلك 
واالقتصادي  االجتماعي  وواقعهم  العرب  تاريخ  على  االطالع 
والسياسي والثقايف، مما جيعل الطلبة عند خترجهم )كل يف 
أجل حتقيق  ومن  العربية،  املنطقة  بشؤون  ملمني  ختصصه( 
هذا، يضع نظام التعليم الروسي يف مدارس ومعاهد الدراسات 

الشرقية أمامه هدفني هما21: 

العربي،  العامل  يف  العربية  اللغة  تدريس  مناهج  رصد  أوال: 
ونقل التجارب التعليمية الناجحة، من أجل اإلفادة منها يف 
تطوير الربامج الروسية ملواكبة التطورات العلمية احلاصلة يف 

جمال اللسانيات.

اللغوية  اخلصوصيات  تستوعب  روسية  مناهج  وضع  ثانيا: 
الطلبة،  تعرتض  اليت  الصعوبات  على  للتغلب  الروسية 

واالستجابة للمعايري الدولية.

بصفة  الشرقية  اللغة  لدراسة  املناهج  وضع  عملية  بدأت  لقد 
)االحتاد  روسيا  تاريخ  يف  بصفة خاصة  العربية  واللغة  عامة 
السوفياتي قبل التفكك( املعاصرة مع تنظيم معهد شعوب آسيا 
للعلوم  الروسية  التابع لألكادميية  مبوسكو )معهد االستشراق 
- حاليا( سنة 1964 حيث عقدت ندوة حول املوضوع شارك 
فيها عدد كبري من املتخصصني من شتى مجهوريات اإلحتاد 
العربية  والقواعد  النحو  إقرار  خالهلا  مت  السابق  السوفياتي 

مدخال أساسيا الكتساب اللغة العربية.

إال أن السنوات األخرية عرفت تغيريا كبريا يف املناهج متاشيا 
لألهداف  واستجابة  اجملال،  هذا  يف  العاملية  املتغريات  مع 

الباحثتان  هبا  قام  والتي  الذكر،  السالفة  الدراسة  عىل  اعتمدنا   21

العليا  باملدرسة  الرشقية  الدراسات  قسم  من  وصالفييفا  شوبريكينا 
لالقتصاد بموسكو. 

اليت وضعتها وزارة التعليم العالي الروسية بعد سنة 2004، 
حيث وضعت مهارة التحدث مدخال أساسيا لتعلم اللغة22.

العامل  الروسي نظاما شبيها مبا هو موجود يف  التعليم  يعتمد 
مع  الدكتوراه،  فاملاجستري مت  البكالوريوس،  العربي، حيث 
مسلك  مسلك.  كل  يف  الدراسة  سنوات  عدد  يف  االختالف 
العربية  اللغة  وتدرس  سنوات،  أربع  إىل  ميتد  البكالوريوس 
عددها  ويبلغ  الوحدات،  نظام  بإتباع  السنوات  هذه  خالل 
وأخرى  إجبارية  وحدات  تتضمن  األربع.  السنوات  خالل 
اختيارية. الوحدات اإلجبارية تتضمن املواد األساسية، فيما 
تكون االختيارية عبارة عن بعض األنشطة التطبيقية وأعمال 

البحث والرتمجة والتدريب.

ب - مدارس اإلستعراب يف روسيا:

مرت روسيا منذ القرن الثامن عشر اىل اآلن بتجارب عدة يف 
جمال الدراسات الشرقية ومنها اللغة العربية، إال أن التجارب 
اليت استطاعت أن ترتك بصمات واضحة يف تأسيس وتطوير 
الدراسات العربية هي ثالث منها فقط، حبكم قدمها وأعالمها 

وإنتاجاتها العلمية اهلامة، وهي:

1 - مدرسة سـانبيرتسبورغ: 

والدراسات  العربية  اللغة  تعليم  مراكز  أهم  من  تعد جامعتها 
الروسي  القيصر  من  بأمر  تأسست  وقد  روسيا،  يف  الشرقية 
بطرس األول. وقد جلب املتحف األسيوي باملدينة العديد من 
العلماء واملهتمني بدراسة املخطوطات العربية اليت يزخر بها 
املتحف، كما أن هذه املدينة ظلت وملدة طويلة عاصمة روسيا 
القيصرية، حيث احتضنت أكادميية العلوم الروسية اليت كان 
الدراسات  العربية، كل هذا جعل  اللغة  من مهامها تدريس 
العربية فيها تتطور بشكل سريع وحتظى بأهمية قصوى داخل 

وخارج روسيا.

جبامعة  العربية  اللغة  تدريس  بداية  تاريخ  ويعود 
أساتذتها، دميانج  من  وكان   ،1818 إىل سنة  سانبيرتسبورغ 

22 م.ن، ص 8-7. 
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وسيلفسرت دوساسي، الذي غادر اجلامعة سنة 1922 وعوضه 
توليه  فرتة  عرفت  العربي23،  املشرق  من  العائد  سينكوفسكي 
األطر،  من  كبري  عدد  خترج  العربية  اللغة  شعبة  رئاسة 
اشتهرت فيما بعد بشكل الفت يف ميدان الدراسات العربية، 
ثم جاء بعده الشيخ حممد عياد الطنطاوي فرتأس الشعبة سنة 
1847، قادما من جامعة األزهر مبصر24، ويشار إىل أن هذا 

املستشرق أول من أدخل العامية املصرية للجامعات الروسية 
أهم خرجيي هذه  ومن  والدرس25،  للبحث  كمادة  واألوروبية 
العلمي  بنتاجه  املعروف  الروسي  املستعرب  جند  اجلامعة 
الكثري، نذكر: كراتشكوفسكي )1951-1883( الذي يعد حبق 
كراتشكوفسكي  عمل  خالل   .26 الروسي  االستعراب  مؤسس 
أستاذا باجلامعة عرفت الدراسات العربية ختصصات جديدة 
كالشعر واللهجات احمللية يف املشرق العربي27. و هو يعد اهم 
متخصص روسي يف اللغة العربية وآدابها والدراسات العربية 

عموما. له العديد من املؤلفات باللغتني العربية والروسية.28

اللغة  1998 عرفت شعبة  من سنة  وابتداء  وقتنا احلاضر  يف 
مناهج  يف  جوهرية  تغريات  اجلامعة  بهذه  وآدابها   العربية 
على  احلفاظ  مع  اجلديدة  املناهج  على  بانفتاحها  التدريس 

اإلجنازات املرتاكمة29.

2 - مدرسة موسكو:

متثل هذه املدرسة عدة جامعات ومعاهد تدريس اللغة العربية، 
ومنها: 

23 االسترشاق يف جامعة لينينغراد، طبعة نفس اجلامعة 1960 ص 98. 

24 نفس املصدر ص 98، وكذلك رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد 

14 وما  الروسية ص  البالد  بأخبار  بتحفة األذكياء  املسامة  الروسية، 
بعدها. 

www.orient.spbu.ru/  : 25 املوقع الرسمي للجامعة عىل األنرتنيت

 /ru

26 م. ن ص: 25 - 33 

27 االسترشاق يف جامعة لينينغراد، ص 100.

دراسة  كراتشكوفسكي«  يوليانوفيتش  »إغنايت  ينظر  أكثر،  28للتوسع 

ببليوغرافية. جمموعة مؤلفينن . 
29املوقع الرسمي للجامعة عىل األنرتنيت. )جامعة سانبيرتبورغ(. 

تأسست  روسية،  أقدم جامعة  - جامعة موسكو احلكومية، 
سنة 1755، وفيها العديد من الكليات حتتضن تدريس اللغة 
العربية للطلبة الروس، ومن أهمها: معهد بلدان آسيا وإفريقيا، 
األجنبية30،  اللغات  وكلية  لالقتصاد  موسكو  مدرسة  وكذلك 
وقد أسس املستعرب بالديريف أثناء رئاسته للجامعة )1832 - 
الكثرية يف  وأسهم مبؤلفاته  فيها،  العربية  اللغة  قسم   )1837

تطوير تعلم اللغة العربية، أصدر أول كتاب تعليمي يف اللغة 
العربية باللغة الروسية يف تاريخ روسيا األرثذوكسية بعنوان: 
1827 31، بعدما كان قد  املختصر، نشره سنة  العربي  النحو 
الشرقية باجلامعة  اللغات  تأسيس قسم  1811 يف  أسهم سنة 

ومنها اللغة العربية 32.

معهد  نذكر  العربية  فيها  تعلم  اليت  املؤسسات  بني  من   -
غري  كمدرسة   1815 سنة  تأسس  الشرقية،  للغات  الزاريف 
حكومية، حتول سنة 1827 إىل معهد، وعرف استقرارا كبريا 
يف تدريس اللغات الشرقية ومنها العربية بفضل االتفاقات مع 

العديد من املؤسسات العربية واألوربية33.

السوفياتية، انضوت  1921، وبقرار من احلكومة  - يف سنة 
العربية  بالدراسات  املرتبطة  اجلامعية  املؤسسات  مجيع 
مبوسكو حتت غطاء معهد موسكو للدراسات الشرقية إىل غاية 
سنة 1954، حيث صدر قرار حكومي آخر يلغي مبوجبه هذا 
املعهد وأحلقه مبعهد موسكو للعالقات الدولية التابع لوزارة 

اخلارجية34.

العلوم  ألكادميية  التابع  اإلستشراق  معهد  أيضا  ومبوسكو 
بلدان  معهد  يسمى  كان  بعدما   1991 سنة  تأسس  الروسية، 

موسكو( )جامعة  األنرتنيت  عىل  للجامعة  الرسمي  املوقع   30

http ://www.educationindex.ru/university-search/lomonosv_
moscow-state

31 م.ن. 

ص   6  : عدد   2015 السياسية  الدراسات  جملة  توركونوف،   32

 .9-22
33 نفس املرجع.

34 معهد موسكو للدراسات الرشقية، من منشورات معهد موسكو 

للعالقات الدولية التابع لوزارة اخلارجية، ص 205 و 248. 
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وجود  ذكرها  السابق  واملراكز  املعاهد  هذه  إىل  يضاف  آسيا، 
عدد كبري من الشعب داخل الكثري من املؤسسات اجلامعية 
مثل جامعة الصداقة وقسم اللغات الشرقية التابعة  للجامعة 

العسكرية وغريها الكثري.

األكادميي  جند  االستعرابية  موسكو  مدرسة  رموز  أهم  من 
املؤلفات  من  العديد  وراءه  خلف   ،)2006 )ت  شارباتوف 
العلمية تربو على ثالمثائة عمل بني كتاب ومقال ومشاركة يف 
مقال، منها أربعة معاجم لغوية أكربها معجم العامية املصرية 
الذي يعد األول من نوعه يف هذا الفن عند املستعربني الروس، 
كثرية  مناصب  شغل  سنة.  وعشرين  مخسا  تأليفه  يف  قضى 
العربية  اللغة  جممع  يف  عضو  منها  روسيا،  وخارج  داخل 
بالقاهرة، وعضو يف أكادميية العلوم السورية واإليرانية، كما 

انتسب للهيئة الوطنية التونسية للبحث والرتمجة35.

3- مدرسة قازان:

وأقدم  أهم  من  تعد  واليت  قازان،  جامعة  املدرسة  هذه  متثل 
اجلامعات الروسية، تأسست سنة 1804، يف نفس السنة اليت 
عني فيها املستعرب األملاني فرين مدرسا للغة العربية، إال أن 
عدم االستقرار الذي عرفته اجلامعة انعكس سلبا على تدريس 
جبمع  فقط  ومتيزت  مستقر،  بشكل  للطلبة  العربية  اللغة 
املناهج ودراسة املصادر واستجماع الطاقات36 بعدها غادر فرين 
البداية  لتكون   1826 سنة  جاءت  أن  إىل  سانبيرتسبوغ،  إىل 
احلقيقية لتأسيس مدرسة االستعراب يف قازان، وكان ذلك على 
يد امللتحق اجلديد باجلامعة مريزا قاسم بك )1802- 1870(37 
سنة 1849 غادر قاسم بك قازان متوجها إىل سانسريسبورغ، 
إملينسكي،  جوكوف،  منهم  فيها،  طلبته  من  عددا  وترك 
جبامعة  بعد  فيما  األخري  التحق  وقد  نفروتسكي، 

35 من أعامل ندوة معهد الدراسات الرشقية التابع ألكاديمية العلوم 

الروسية موسكو 22 أكتوبر 2014، ص 9-10. 
الدولية  الندوة  أعامل  ومعارصة،  تاريخ   : بك  قاسم  ميزاز  تراث   36

نونرب   20-21 الفدرالية  كازان  بجامعة  الرشقية  الدراسات  بمعهد 
2013، ص 127. 

37 نفس املرجع، ص 87-91. 

سانتيرسبورغ بدعوة منها، حيث احلاجة إىل تأسيس قسم 
اللغات الشرقية هناك، واحلاجة إىل علماء وأساتذة الدراسات 
العربية واللغات الشرقية، وقد عرفت جامعة قازان بعد هذه 

املغادرات ضعفا كبريا يف الدراسات العربية38.

يف وقتنا احلاضر تقوم جامعة قازان مبجهودات كبرية يف سبيل 
استعادة دورها التارخيي يف ربط اجلسور بني روسيا الفدرالية 
العربي  املركز  تأسيس  مت  اإلطار  هذا  ويف  العربية،  والدول 
»احلضارة« ليكون من بني املؤسسات العلمية الفاعلة يف الربط 
بني جامعة قازان واجلامعات العربية، كما يقوم املركز بدور 
كبري يف تدريس اللغة العربية لطلبة اجلامعة وبتنظيم دورات 
تطبيقية هلم يف العديد من الدول العربية منها املغرب ومصر 

وسوريا )قبل احلرب(.

احملور الرابع: مناهج تعليم اللغة العربية يف روسيا 

عرفت مناهج تعليم اللغة العربية يف روسيا حضورا متميزا يف 
األوىل من  البدايات  الروسية منذ  والبحثية  التعليمية  الساحة 
مجعا  ومعاهدها،  جامعاتها  يف  العربية  اللغة  اقسام  تأسيس 
ودراسة وتأليفا. فبعد تأسيس اول قسم لتعليم اللغة العربية، 
ارسل وفد علمي اىل املشرق العربي بغية االطالع على مناهج 
العرب ومؤلفاتهم - بشكل دقيق - بعد ما كانت قد وصلهم 
الكثري منها خمطوطا قبل هذا الوقت، غالبا ما يكون اهلدف 
العربية اىل املشرق  باللغة  الروسية اخلاصة  البعثات  من جل 
العربي - زيادة على تعلم العربية والتمكن منها - االستفادة 
من مناهج العرب واملساهمة يف تأليف كتب دراسية تستجيب 
لرغبة األكادمييني الروس وكذلك خلصوصيات الواقع الروسي.  

وهكذا فقد عرفت سنة 1827 ظهور أول كتاب تعليمي يف اللغة 
العربي  »النحو  عنوان  بالديروف، حتت  للمستعرب  العربية 
منها: »جتربة  تلته كتب أخرى،  ثم  املختصر يف جداول«، 
نافروتسكي،  وتلميذه  قاسم-بك  ملريزا  العربية«  اللغة  قواعد 
لروزين   chrestomathie arabe فظهرت  التأليف  وتوسع 
املستشرق  مؤلف  شاكلة  على  وآخرين.  وجرجس  وبارون 

38 توركونوف، جملة الدراسات السياسية 2015 عدد : 2 ص 22-9
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الثاني«  »املعلم  و   ،1826 سنة  دوساسي  سيلفيسرت  الفرنسي 
العديد  لكراتشكوفسكي  وكان   ،1913 سنة  قازان  يف  املطبوع 
املستعرب  مع  الشأن  هو  كما  اجملال  هذا  يف  املؤلفات  من 
شارباتوف، الذي ترك اربع كتب تعليمية، اوهلا نشر سنة 
1960 مبشاركة األكادميي كافالييف.39 وقد كان للندوة اليت 

سنة  الروسية  اخلارجية  لوزارة  التابع  موسكو  معهد  نظمها 
1964 دورا هاما يف تطوير مناهج اللغة العربية وتنظيمها.

اليوم تعج اجلامعات الروسية واملعاهد املهتمة بتدريس اللغة 
روس  ملؤلفني  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  من  بالكثري  العربية 
»دروس  لكوزمني،  العربية«  اللغة  »كتاب  منها:  وعرب، 
لريدكني  العربية«  اللغة  »قواعد  لدوبينني،40  العربية«  اللغة 
وبرينيكوفا. وهذا األخري يعد من املناهج اليت ال تزال تدرس 
للطلبة جبامعة سانبيرتسبورغ. ويتميز بإيراد أمثلة من القرآن 

الكريم عل طريقة الكوفيني والبصريني.41 

مجهورية  يف  العربية  اللغة  تعليم  اخلامس:  احملور 
تتارستان

لغة  بوصفها  وأورال  الفولغا  منطقة  يف  العربية  اللغة  تدرس 
الدينية  الواجبات  كل  بها  تؤدى  اليت  واللغة  الكريم  القرآن 
فيها  املسلمني  السكان  عدد  يتجاوز  منطقة  يف  اإلسالمية، 

اخلمسني باملئة.

و  البحوث  من  العديد  يف  تستخدم  العربية  اللغة  أن  كما 
تأليف  النفس من  والرتبوية وعلم  والفلسفية  الدينية  املؤلفات 
قد  املؤلفني  من  العديد  أن  كما  املسلمني.  التتاريني  الكتاب 
وضعوا مالحظاتهم وأفكارهم يف حواشي لبعض مؤلفات العرب 
واملسلمني وأحيانا وضعوا هلا كلمات افتتاحية أو اخلامتة مبا 

39 من أعامل ندوة معهد الدراسات الرشقية التابع ألكاديمية العلوم 

الروسية موسكو 22 أكتوبر 2014، ص 9. 
معهد  يف  العربية  اللغة  مناهج  املثال  سبيل  عىل  ينظر  ان  يمكن   40

العالقات الدولية التابع لوزارة اخلارجي الروسية لسنة 2014.
41 ريدكني، برينيكوفا، قواعد اللغة العربية - بأمثلة من الفرآن الكريم 

- طبعة سانبرتسبورغ 2015.

يف ذلك تدوين حمتويات املخطوطات العربية والكتالوجات يف 
بعض املكتبات.

العربية  باللغة  مؤلفاتهم  كتبوا  الذين  التتار  املبشرين  أهم  من 
العامل أوتيز إمياني وكورسايف و مرجاني وفخرالدين وتشكري.

لقد أظهرت قائمة البيانات يف نهاية القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين بأن التتار ألفوا أكثر من 4000 مؤلف باللغة العربية، 
والنحو،  الصرف  من  وآدابها  العربية  اللغة  غالبيتها  تتناول 
منها مؤلفات خاصة بتعليم اللغة العربية وأخرى متعلقة بنشر 

الديانة اإلسالمية.

كما أظهرت البحوث بأن التتاريني قد أولوا عناية فائقة لتعليم 
أوالدهم اللغة العربية منذ سن مبكرة، يف املدارس امللحقة يف 

املساجد حينها.

يشري الكثري من الكتاب واملؤلفني التتار و املسلمني يف روسيا 
إىل التأكيد بأن مجيع التتار قبل ثورة أكتوبر البلشفية كانوا 
يتحدثون اللغة العربية. ولكن سبعني سنة من احلكم الشيوعي 
أفرغ هذا احملتوى الذي نراه يقتحم حياة التتار واملسلمني مرة 
أشكال  تعددت  السوفييت. حيث  االحتاد  سقوط  بعد  أخرى 
الوطنية  العربية: رياض األطفال واملدارس  اللغة  وطرق تعليم 
احلكومية ومؤسسات التعليم العليا واملدارس امللحقة باملساجد 

ومراكز تعليم اللغة العربية املستقلة.

يتاح اليوم لكل مواطن تتاري إمكانية دراسة اللغة العربية، 
حيث ميكنه:

1. تلقى دروس اللغة العربية يف الكتاتيب امللحقة باملساجد، 

ملن يرغب يف قراءة القرآن الكريم والتعمق يف أداء الفرائض، 
اإلسالمية.  الشريعة  وفق  العامة  احلياة  يف  السلوك  وكيفية 
حيث أعيد ترميم كل املساجد يف كل القرى واملدن التتارية، 
ومت بناء عدد كبري من املساجد يف املناطق اليت يسكنها التتار، 

خاصة تلك املناطق اليت مل تكن بها مساجد يف السابق. 

اإلسالمية  التجمعات  عدد  كان  إذا  املثال  سبيل  فعلى 
يف  اإلفتاء  دار  فإن  إسالميا،  جتمعا   18 ميثل  تتارستان  يف 
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تتارستان قد أعلنت عن 1175 جتمعا. واليوم ترعى دار اإلفتاء 
 600 يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  دروس  تنظيم  تتارستان  يف 
من  أكثر  فيها  ويتعلم  املساجد  حرم  إطار  يف  تدخل  مدرسة 

3000 طالب وطالبة. 

توجد هذه املدارس يف حرم مسجد املرجاني، ونور اهلل، وما 
خلف حبرية قبان، وأباني، مسجد العدل، نور قازان دراسة 
منتظمة مدتها من سنة إىل ثالث سنوات يف اللغة العربية و 
سن  من  الدارسني  أعمار  تتفاوت  أن  ميكن  الشرعية.  العلوم 
اخلامسة حتى الستني سنة. ولكن املشكلة أن هذه اجملموعات 
الدراسية ال تتوزع حسب األعمار بل يدرس اجلميع معا. كما 
املسائية.  الفرتات  و  الصباحية  الفرتات  التوقيت على  يتوزع 
من  للراغبني  األسبوعية  اإلجازات  أيام   تستغل  أن  وميكن 
هذه  وتولي  الدروس.  بهذه  لاللتحاق  الطالب  و  العاملني 
الدروس أهمية كبرية لتجويد القرآن الكريم والرتبية األخالقية.

املؤسسات الدينية اليت تعلم اللغة العربية:

املدرسة العليا »احملمدية«

يف   تأسست  الفولغا.  يف  اإلسالم  إلعتناق  سنة  األلف  مدرسة 
1993

مدرسة »أك مسجد« مدينة نابرجيين تشلين
مدرسة »فانيس« مدينة أوروسيس.

مدرسة كوكمر
مدرسة بوينسك

 مدرسة رياض الدين فخر الدين اإلسالمية يف مدينة أملتوفسك.

كلية قازان اإلسالمية.
مدرسة عبد اهلل ابن مسعود يف مدينة مماديش

التعبري،  جوانبها:  بكل  العربية  اللغة  بتعليم  املدرسة  تقوم 
والبيان.  البالغة  العربي،  واألدب  القراءة،  والصرف،  النحو 
اللغة  لتعليم  الدراسة  وقت  من   %  30 املدارس  هذه  وتنفق 

العربية.

التسعينيات  فرتة  وبالذات  املنصرمة  الفرتات  خالل  حدثت 
مشاكل تتعلق بربامج ومناهج تعليم اللغة العربية، ما أضطر 
والعمل على  الوضع  تقييم  العملية إلعادة  هذه  القائمني على 

إعداد برامج ومناهج تعليم موحدة.

على  اإلسالمية  للمدارس  دراسية  برامج  إعداد  مت  وبالنتيجة 
ثالثة مستويات:

)دراسة  اإلبتدائي.  التكوين  والرتبية«  اإلسالمية  »العلوم 
والرتبية،  اإلسالمية  »العلوم  ومسائية(،  بعد،  عن  منتظمة، 
»العلوم  نظامي(،  )تعليم  األساسي  التكوين  العربية«  واللغة 
اإلسالمية والرتبية، واللغة العربية« ، املستوى املتفوق )تعليم 

نظامي(.

يتلقون  اإلسالمية  الدراسات  طالب  فأن  األساس  هذا  وعلى 
دروس تعليم اللغة العربية يف إطار مستوى التكوين األساسي 
والتكوين العالي، حيث تكون مدة الدراسة من 3 - 5 سنوات.

تعليم اللغة العربية يف املؤسسات األكادميية العلياء:

تعليمية  مؤسسة  أعلى  هي  الروسية  اإلسالمية  اجلامعة  تعد 
هذه  يف  يدرس  حيث  اإلسالمية،  الدراسات  يف  أكادميية 
اجلامعة ما يقارب 1000 طالب وطالبة من روسيا وبلدان ما 

كان يسمى اإلحتاد السوفييت سنويا.

ويقوم املعهد اإلسالمي الروسي بإعداد الكوادر الدينية بربامج 
ودار  الدينية  اإلدارة  قبل  من  إقرارها  يتم  دراسية  ومناهج 
اإلفتاء يف مجهورية تتارستان واليت تتوافق مع معايري التعليم 

األساسية يف روسيا الفيدرالية:

أصول الدين ) تيالوجيا( - مساق البكالريوس
أصول الدين )تيالوجيا( - مساق املاجستري

اإلقتصاد - مساق البكالريوس.
علم اللغات - مساق البكالريوس

علم اللغات - مساق املاجستري
الصحافة - مساق البكالريوس
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تعد اللغة العربية يف كل املساقات لغة أجنبية أوىل. كما تقوم 
جمال  يف  الضرورية  الكوادر  بإعداد  اإلسالمية  قازان  جامعة 
الدعوة اإلسالمية، من أكثر املشاكل اليت واجهتها مؤسسات 
التعليم اإلسالمي و األكادميي يف روسيا هي عدم توفر املراجع 
واملؤلفات  املراجع  أكثر  أختفت  أو  ضاعت  حيث  الكافية، 
خالل 70 سنة من احلكم الشيوعي. وللخروج من هذه املشكلة 
مت إستخدام أي مراجع متوفرة و أي كتب لتعليم اللغة العربية 
بغض النظر عن حمتوياتها كما قام البعض مبحاولة الرتمجة 
من اللغة العربية إىل الروسية و كانت تستخدم تلك الرتمجات 
بسلبياتها و إجيابياتها كما مت  بعث كل املؤلفات اليت كتبت 

ما قبل الثورة البلشفية.

عدد  إصدار  و  طباعة  مت  فقد  أنذاك  القائمة  املشكلة  وحلل 
العربية جبهود بعض  اللغة  تعليم  الكتيبات وكتب  كبري من 
واملدينة،  البدر،  األمة،  مركز  مثل:  املختلفة  الطباعة  مراكز 
اإلميان، وكذلك العديد من األعمال يف إطار الربنامج الفيدرالي 
للتعليم اإلسالمي، حيث مت إصدار أكثر من 150 مؤلف خالل 

السنوات األخرية.

وكانت الكثري من املؤلفات تهدف إىل تغطية احلاجة يف برنامج 
تأهيل وإعادة تأهيل الكوادر يف جمالي الدراسات اإلسالمية 

واللغة العربية و آدابها.

يف  العربية  اللغة  بتدريس  املعنية  اجملتمعات  وتقوم  هذا 
تتارستان بعمل جاد لغربلة وجتديد مراجع وكتب تعليم اللغة 

العربية بطرق علمية مدروسة حيث مت:

بعنوان  م   2015 ديسيمرب   6 يف  مستديرة  طاولة  تنظيم   -
»خصائص كتب تعليم اللغة العربية، املستخدمة يف مؤسسات 

التعليم الروسية، اإلجيابيات والسلبيات«.

- تنظيم طاولة مستديرة يف 15 ديسمرب 2016 م تعين مبوضوع 
العربية  اللغة  تعليم  وبرامج  مراجع  وإخفاقات  »جناحات 

املوجهة لتعليم طالب مؤسسات التعليم اإلسالمي«.

- تنظيم املؤمتر الدولي يف 18 ديسمرب 2016 حول »عالقات 
التعاون الدولي يف جمال تعليم اللغة العربية«.

يف  واالستشراق  والتاريخ  الدولية  العالقات  معهد  يقوم  كما 
جامعة قازان الفيدرالية بعمل كبري يف جمال تعليم اللغة العربية 
وآدابها حيث يصاحب أكثر التخصصات تدريس اللغة العربية 

كلغة أجنبية أوىل أو ثانية إىل جانب تعليمها كتخصص. 

ويلعب املركز الثقايف العربي »احلضارة« الدور الريادي يف تعليم 
اللغة العربية منذ 18 سنة، حيث يقوم بتنظيم:

- كورسات تدريس اللغة العربية ومدتها ثالث سنوات.

- مساعدة املؤسسات التعليمية املعنية بتدريس اللغة العربية 
وإعداد  العمل  واإلسالمية يف رسم اجتاهات  العربية  والثقافة 

الربامج و املناهج الضرورية لتنفيذ هذه املهمة جبودة عالية.

الثقافة  و  العربَية  اللغة  جمال  يف  التطبيق  دورات  تنظيم   -
املغربية،  اململكة  السورية،  العربية  اجلمهورية  من  كل  يف 

مجهورية مصر العربية.

- تنظيم دورات تأهيل وإعادة تأهيل معلمي اللغة العربية يف 
مجهورية تتارستان.

- تنظيم أيام الثقافة العربية سنويا

- تنظيم املسابقات يف جمال اللغة العربية سنويا وعلى مستوى 
مجهورية تتارستان.

كذلك تقوم املدرسة العثمانية بلعب دور كبري يف تعليم اللغة 
األساسية  التعليم  لغة  هي  العربية  اللغة  تعد  حيث  العربية 
املدرسة  هذه  يف  يدرس  حيث  أظافرهم،  نعومة  من  للتالميذ 
ما يقارب 600 تلميذ من مرحلة روضة األطفال حتى الصف 

الثالث ثانوي.

خــاتــمــة:

الروسية  العربية يف اجلامعات  اللغة  تعليم  موضوع  تناول  إن 
وما نتج عنه من دراسات، بهدف تعرف الشرق لغة وثقافة 
ودينا، أكرب من أن يتناوله شخص أو شخصان أو ثالثة، بل 
هو مشروع أحباث جيب أن حتتضنه املراكز البحثية العربية، 
وتوفر له املؤسسات الرمسية العربية اإلمكانات املادية الالزمة.
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على  لالنفتاح  العرب  للباحثني  دعوة  إال  هو  ما  به  قمنا  وما 
الدراسات العربية واإلسالمية يف روسيا، ملا متثله وتعرب عنه 
من تراث ضخم ال يزال مركونا يف زوايا املكتبات واملتاحف، 
وكذلك إطالع القارئ العربي على أهم املصادر املعرفية مراعاة 

للقارئ العربي واختياراته الثقافية.

إن االنفتاح على املراكز العلمية واجلامعات الروسية، ال ميثل 
اجتاه  الروسي  العقل  واسرتاتيجيات  رؤى  فهم  فقط حماولة 
املشرق العربي، بل هو أيضا إطالع على جزء من تاريخ العرب 
علمية  إضافات  من  ذلك  قد حيمل  وما  وتراثهم،  واملسلمني 

جديرة باالهتمام.   

املراجع:
باللغة الروسية غري مرتمجة إىل العربية

تراث مريزا قاسم بك، تاريخ ومعاصرة، جمموع األوراق البحثية 
طبعة   ،2013 نونرب   21-20 بقازان  الدولية  الندوة  يف  املقدمة 

فوليانت، قازان - سانبيرتسبوغ - باكو 2014- 2015.

ايشمومخيتوف، الدور االجتماعي وثورة اإلسالم يف تتاريا، طبعة 
كازان 1979.

شهاب الدين مرجاني، منري يوسوبوف، طبعة كازان 2005.

سياق  يف  التتار  تاريخ  احلضارة:  تقاطع  على  تاكريوف،  أخنيل 
ثقافات العامل، طبعة قازان 2007.

القيصرية،  روسيا  يف  اإلسالمية  املؤسسات  زهيدوللني،  إلدوس 
قازان، 2007.

الشرق،  ببليوغرافيا  كراتشكوفسكي، سلسلة  يوليانوفيتش  إكانيت 
رقم 2، مكتبة أكادميية العلوم الروسية، سانبيرتسبورغ 2007.

البحثية  األوراق  جمموع  والشرقية،  العامة  اللسانيات  إشكاالت 
العلوم  ألكادميية  التابع  اإلستشراق  مبعهد  العلمية  للندوة  املقدمة 

الروسية، موسكو 22 أكتوبر 2014، طبعة موسكو 2016.

االستشراق يف جامعة لينينغراد - جمموعة مؤلفني، طبعة جامعة 
لينينفراد 1960.

الربنامج الدراسي، اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا الفدرالية، املعهد 
اإلسالمي مبوسكو، طبعة موسكو 2014.

ريدكني، برينيكوفا، قواعد اللغة العربية - بأمثلة من الفرآن الكريم 
- طبعة سانبرتسبورغ 2015.      

للعالقات  موسكو  مبعهد  الشرقية  اللغات  دارسي  تأهيل  برنامج 
العربية، طبعة  اللغة  الروسية يف  لوزارة اخلارجية  التابع  الدولية 

موسكو 2014.

تشوبريكينا، صالفييفا، اللغة العربية يف املدارس العليا، حتديات 
التعليم. قسم االستشراق، اجلامعة الوطنية للبحوث، املدرسة العليا 

لالقتصاد بدون تأريخ.

توركونوف، جملة الدراسات السياسية 2015 عدد: 6 ص 22-9.

موسكو  معهد  منشورات  من  الشرقية،  للدراسات  موسكو  معهد 
للعالقات الدولية التابع لوزارة اخلارجية الدولية.

كاسيموفا، أحباث ممثلي الشرق يف النصف األول من القرن التاسع 
عشر، إيديل 16.4 (2015 ) : 183- 193.

ريدكني، برينيكوفا، قواعد اللغة العربية - بأمثلة من الفرآن الكريم 
- طبعة سانبرتسبورغ 2015.        

إبراكيموف، خمتصر تاريخ تطور اللغة العربية على أراضي روسيا 
uch_2008_vi_00011 >http://pglu.ru .املعاصرة

صافيولينا، حول لغات شعوب مجهورية تتارستان، طبعة رئاسة 
وزراء مجهورية تتارستان 2003.

باللغة العربية 

تاريخ  إىل  مدخل  الروسي،  اإلستشراق  العطاوي،  الرحيم  عبد 
العربي،  الثقايف  املركز  روسيا،  يف  واإلسالمية  العربية  الدراسات 

.2002

حممد عياد الطنطاوي، رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد الروسية 
الروسيا،  بالد  بأخبار  األذكياء  بتحفة  املسماة   )1850  –  1840(

مؤسسة الرسالة، طبعة بريوت 1992.

اللغة العربية حاضراً ومستقباًل: التحّديات والتطّلعات
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والروس  الرتك  بالد  إىل  فضالن  إبن  رحلة  فضالن،  بن  أمحد 
والصقالبة، الطبعة األوىل،بريوت 2003.

وليدي مجيل، ملخص تاريخ التعليم األدبي عند التتاريني 

وليدي مجيل، كتاب احلروف احملمدية - قازان 1894 م

ولي اهلل يعقوب ،املطبوعات اإلسالمية - قازان 2002 م

ولي اهلل يعقوب ،املطبوعات اإلسالمية - قازان 2003 م

للطوائف  موحد  كعامل  اإلسالمي  التعليم  نظام  حممد،  مرادوف 
اإلثين  التقارب  ومسائل  اإلسالم  املختلفة/  اإلثنية  واجملموعات 

لشعوب مجهورية تتارستان. قازان 2002 م

شاكر،  وحممود  صاحل  القادر  عبد  وحسن  غالب  السيد  حممد 
»البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل املعاصر«، الرياض، 
يف  العربية  »الدراسات  العطاوي،  الرحيم  الرحيم  عبد  1979؛ 

الدولة،  دكتوراه  لنيل  أطروحة  منوذجا«  كراتشكوفسكي  روسيا، 
البيضاء،  الدار  الثاني،  الشق، جامعة احلسن  كلية اآلداب عني 

1993 )مرقونة(، انظر اجلزء األول على اخلصوص. 

ن، فريسوف، »ماضي تتاريا« قازان، 1926، )بالروسية(، ص. 
25 جتدر اإلشارة إىل أن اُلبلغار هم من أصل تركي اعتنقوا اإلسالم 

يف القرن التاسع امليالدي وكانوا يقطنون بالد التتار احلالية جبوار 
اخلليفة  مبعوث  فضالن،  ابن  أمحد  وصفهم  ولقد  الفولكا،  نهر 
العباسي املقتدر إليهم يف »رحلته« اليت نشرت يف بريوت، انظر: 
رسالة ابن فضالن يف »وصف الرحلة إىل بالد الرتك واخلزر والروس 
هلا  وقدم  عليها  وعلق  حققها  م«،   921 - هـ   309 عام  والصقالبة 

الدكتور سامي الدهان، بريوت 1987.

عرفة  اخلصوص:  على  نذكر  املرجاني  الدين  شهاب  الشيخ 
القرن  إىل  الرابع  القرن  من  الوسطى  آسيا  »تاريخ  احلواكني، 
»مستفاض  العربية(؛  )باللغة   1864 قازان  اهلجريني«،  السادس 
 ،2 ج   ،1865  ،1 ج  قازان،  وبلغار«،  قازان  أحوال  يف  األخبار 
1900 )بالترتية(؛ »وفيات األسالف« يف سبعة أجزاء، طبع منهم 

اجلزء األول فقط بقازان عام 1883. 

إمساعيل اخلالدي - العامل اإلسالمي و الغزو املغولي.

توماس أرنولد، الدعوة إىل اإلسالم.
د. مجيل املصري، حاضر العامل اإلسالمي.

حممود شاكر، املسلمون يف اإلمرباطورية الشيوعية.
أجماد شعب  بعض  عن  النسيان  غبار  نفض  عطاوي،  عبدالكريم 
العربي«، فرباير  تتارستان، د.، حبث منشور يف جملة »التاريخ 

1997، املغرب.

بالفرنسية 

A. Benningsen, et Lermercier - Quelquejay. Les Musulmans 
Oubliés - L’Islam en Union Soviétique. Petite collection 
Maspéro, Paris 1981.

A. Benningsen, et Lermercier - Quelquejay, Les 
mouvements binationaux chez les Musulmans de Russie.
Mouton , 1960 ; Amir , Tahari. Islam / U.R.S.S. La révolte de 
l’islam en U.R.S.S. éd Tsuru, Paris 1989.

مواقع على الشابكة:

.http://kazan.ino-shkola.ru/kursy/c-arabskiy/كورسات 

تعليم اللغة العربية يف قازان

lazarevsky-institut-g3 http : // mgimo.ru< كورسات تعليم 

http://hijazz.ru/services/kursy-. قازان  يف  العربية  اللغة 
  arabskogo-yazyk

http://www. قازان.  يف  العربية  اللغة  تعليم  كورسات 
/ bslingua.ru/pages/arabskij

الربامج احلديثة يف تعليم اللغة العربية
http://kpfu.ru/zrk/uchebnyj-centr-dopolnitelnyh-
obrazovatelnyh-uslug/novye-obrazovatelnye-programmy-
arabskij-yazyk.html

http:// املوقع اإللكرتوين لدار اإلفتاء يف مجهورية تتارستان
www.e-islam.ru الدخول 10 يوليو 2009م

http://www.alquds.co.uk/?p=139457
https://www.youtube.com/watch?v=FLT6zoWH19o

https://www.youtube.com watch?v=OmMgWpPf5wg&t=47 

مكانة اللغة العربية في روسيا االتحادية
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يف البدء كان تعلّم اللغة األصلية يتم بطريقة فطرية من خالل 
الوسط البيئي املاثل يف األسرة واجملتمع، ومع تطور وسائل 
ألخرى  حضارة  من  املعرفة  تناقل  وبدء  واالتصال  التواصل 
بدأت  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  التغريات  حبكم 
بعض اللغات حتّس باحلاجة حلماية نفسها من تأثري اللغات 
األخرى الناتج عن االحتكاك املباشر والغري مباشر. تبعاً لذلك 
احلاجة لوضع قواعد حنوية من جهة حتمي  ظهرت الحقاً 
ناطق اللغة األصلية مما أصبح ُيسّمى باللحن وتعني يف ذات 
اللغة  تلك  اكتساب  على  أهلها  غري  من  اللغة  ُمتعلّم  الوقت 
بطريقة فّعالة. تسارعت بعد ذلك عملية الرتمجة بني الثقافات 
ما نتج عنها مقارنات بني اللغات من جهة ونظرات فكرّية 
تضاعفت  هنا  ومن  أخرى،  جهة  من  ذاتها  يف  اللغة  حول 
من  عدداً  أمثر  مما  اللغوية  والدراسات  البحثية  احملاوالت 
النظريات واملناهج املختلفة حول اللغة وتعّلمها ألبنائها وكذلك 

حول تعليم اللغة لغري أهلها.

طرائق تعليم اللغات األجنبية:

اللغة،  معلّم  بها  يستعني  اليت  الشاملة  اخلطة  بها  وُيقصد 
وتتضمن  اللغة اجلديدة.  تعلّم  من  املطلوبة  األهداف  لتحقيق 
املعلّم  يتبعها  اليت  واالسرتاتيجيات  األهداف  الطريقة 
والوسائل  واإلجراءات،  األساليب،  من  عدداً  واملتضمنة 

التعليمية. 

ونعرض هنا بإجياز ألهّم طرائق تعليم اللغات األجنبية:

األول  هدفها  الطريقة  هذه  والرتمجة:  القواعد  طريقة   - 1

تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها بشكٍل 
جّيد، ويتّم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني: األم 
واألجنبية أو الثانية، وتركز هذه الطريقة على مهارتي القراءة 

والكتابة يف اللغة األجنبية.

2 - الطريقة املباشرة: تهتّم هذه الطريقة مبهارة الكالم، بداًل 

إىل  اللجوء  عدم  على  وتعتمد  والكتابة،  القراءة  مهارتي  من 
األسباب،  كانت  مهما  األجنبية،  اللغة  تعليم  عند  الرتمجة 
وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية، واالكتفاء بتدريبه 
على قوالب اللغة وتراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة والشيء 
الذي تدّل عليه، واستخدام أسلوب احملاكاة واحلفظ، واهلدف 

هو حفظ اكرب عدد ممكن من اجلمل باللغة اجلديدة.

اللغة  عرض  على  تعتمد  الشفهية:  السمعية  الطريقة   - 3

األجنبية على الطالب مشافهة يف البداية، أما القراءة والكتابة، 
يتّم  شفهية،  مادة  خالل  من  وُيعرضان  بعد،  فيما  فُيقدمان 
تدريب الطالب عليها .ينحصر اهتمام املعلّم يف املرحلة األوىل 
على مساعدة الطالب على إتقان النظام الصوتي والنحوي للغة 

األجنبية بأكرب قدٍر ممكن من التلقائية.

اكتساب  هو  هلا  النهائي  اهلدف  التواصلية:  الطريقة   - 4

الطالب القدرة على استخدام اللغة األجنبية أو الثانية وسيلة 
اتصال، لتحقيق عدد من األغراض املختلفة. وهي ترى اللغة 
ويتّم  املختلفة.  اللغوية  الوظائف  عن  للتعبري  وسيلة  بوصفها 

علي عتيق املالكي 
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، 

كلية اآلداب، جامعة الطائف

مؤسسة »العربية للجميع« وسلسلتها 
»العربية بين يديك«: األهداف 

واالستراتيجيات 

علي عتيق املالكي
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، 

كلية اآلداب، جامعة الطائف
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الوظيفي  التدّرج  أساس  على  الطريقة  هذه  يف  املادة  عرض 
التواصلي.

5 - الطريقة االنتقائية: ترى هذه الطريقة أن املعلّم له كامل 

احلرية يف اختيار الطريقة املالئمة يف الوقت الذي يرى أنها 
يف حاجة إليها. املوقف التعليمي الذي ُيقّدره املعلّم هو املعيار 
عّدة  من  فلسفتها  نبعت  وقد  الطريقة  هذه  عليه  تعتمد  الذي 
تفيد يف  اليت  لكّل طريقة حماسنها  أّن  أهمها :  أسباب من 
تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرائق 
التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، وليس هناك طريقة 

تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني والربامج.1

باللغة  الناطقني  عدد  أّن  إىل  أشارت  املتحدة  األمم  تقديرات 
هو  وهذا  نسمة  مليون   279 عددهم  يبلغ  أوىل  كلغة  العربية 
نسبته  ما  يعادل  الرقم  وهذا  العربية،  الدول  ساكين  جمموع 
4.4 % من سكان العامل وهناك كذلك حنو 130 مليون ممن 
يتحدثون بالعربية كلغة ثانية. وتتوقع اإلحصائيات ذاتها يف 
عام 2050م أن يتكلّم باللغة العربية كلغة أوىل حنو 647 مليون 
نسمة وهو يعين حنو. 94.6 % من سكان األرض املتوقع أن 
يصل إىل 3.9 مليار نسمة. يف احلقيقة إّن هذه األرقام ليست 
دقيقة أبداً لسبب بسيط جداً هو أن سّكان الدول العربية يتكلمون 
اللهجات احمللية وهي ليست باللغة العربية الفصيحة اليت يتم 
السعي لنشرها عرب تعليمها يف اجلامعات واألكادمييات واملعاهد 
واملدارس الدولية. وهو األمر ذاته الذي يدفع هذه املؤسسات إىل 
الرتكيز على اللغة العربية الفصيحة وليست الفصحى القدمية 
من أجل احلفاظ على اللغة العربية وتطويعها لتطورات احلياة 

يف شتى اجملاالت.

بالطريقة  التزموا  العربية ممن  باللغة  واملهتمون  القائمون  كان 
األوىل اخلاصة بالقواعد والرتمجة لفرتة طويلة جداً يف أساليب 
تعليمها عرب عمرها املديد، وكانت عملية تطوير هذه الطريقة 
املراد حتقيقها. ولكن  البطء وعدم وضوح األهداف  تشكو من 

إبراهيم  بن  عبدالعزيز  العصييل،  لدى  التفاصيل  من  مزيًدا  انظر   1

العربية  اململكة   ، هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  ،أسياسيات 
العلمية  البحوث  ، مركز  املكرمة  القرى ،مكة  أم  السعودية ، جامعة 

، مركز بحوث اللغة العربية وآداهبا . الطبعة األوىل . 1423 هـ . 

االطالع على التطورات األخرية يف علم اللغة بشكٍل عام وعلم 
اللغة التطبيقي بشكٍل خاص، وعلى االسرتاتيجيات احلديثة 
العاملية  التجارب  على  وكذلك  األجنبية،  اللغات  تعليم  يف 
أفضى إىل انتشار ومزاولة الطرق األخرى يف دول العامل العربي 
عرب جمموعة من املؤسسات واألكادمييات التعليمية احلكومية 

واخلاصة. 

يف اململكة العربية السعودية هناك عدد من املعاهد واملؤسسات 
من  لعل  بها،  الناطفني  لغري  العربية  اللغة  بتعليم  اخلاصة 
بن  اإلمام حممد  جامعيت  كمعهدي  اجلامعية  املعاهد  أبرزها 
سعود مبدينة الرياض وأم القرى مبكة املكرمة، باإلضافة لعدد 
من األكادمييات يف عدد من بالد العامل اليت قامت احلكومة 
السعودية بتأسيسها واإلشراف املباشر عليها مثل: »أكادميية 
امللك فهد يف لندن، أكادميية امللك عبداهلل يف واشنطن، املدرسة 

السعودية يف جاكرتا وغريها من األكادمييات واملدارس.«2

العربية  للغة  تدريسها  واملدارس يف  األكادمييات  وتعتمد هذه 
بني  )العربية  مثل  املناهج  من  عدد  على  بها  الناطقني  لغري 
العربية  اللغة  تعليم  )برنامج  و  للناشئني(  )العربية  و  يديك( 
املناهج  هذه  القت  وقد  سعود(،  بن  اإلمام حممد  جامعة  يف 
علم  تطورات  آخر  على  اعتمادها  من خالل  الفتة  جناحات 
اللغة التطبيقي ومن خالل قيامها باملراجعة الذاتية املتمّثلة يف 
التغذية الراجعة. وسنلقي الضوء هنا على أحد أهم هذه املناهج 
وصفية  بقراءة  نقوم  أن  وسنحاول  يديك(  بني  )العربية  وهو 
تفصيلية له نتبني من خالهلا األهداف واالسرتاتيجيات اليت 

قام عليها هذا املنهج. 

مؤسسة )العربية للجميع(:

منهج )العربية بني يديك( هو من خمرجات مؤسسة )العربية 
حتى  وعملها  املؤسسة  بهذه  تعريف  من  والبد  للجميع( 

اللغة  ،تعليم  السعودية  التعليم  وزارة  التفاصيل:  من  ملزيد  انظر   2

يف  السعودية  واملدارس  األكاديميات  يف  بغريها  للناطقني  العربية 
الدارة   ، للتعليم  الوزارة  وكالة  والصديقة.  الشقيقة  والدول  اخلارج 
هـ/   1435 الرياض،   ، اخلارج  يف  السعودية  للمدارس  العامة 

1436هـ
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مؤسسة »العربية للجميع« وسلسلتها »العربية بين يديك«: األهداف واالستراتيجيات

هي  التعليمي.  منهجها  عن  احلديث  ذلك  بعد  لنا  يتسّنى 
العربية  اللغة  تعليم  يف  متخصصة  وتربوية  تعليمية  مؤسسة 
الناطقني بها، وهي مؤسسة غري رحبية بدأت يف عام  لغري 
الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  إىل  تهدف  م وهي   2001

الوسائل  أحدث  من  االستفادة  على  معتمدًة  وتأصيله  بها 
التقنية، وكذلك من خالل دعم ومساندة املؤسسات اليت تعلّم 
على  تركيزها  خالل  من  العامل  مستوى  على  العربية  اللغة 
إعداد وتأهيل املعلّم اجلّيد وإعداد الكتاب املنهجي املناسب 
جمال  يف  احلديثة  اللغوية  النظريات  أحدث  على  والقائم 
بإنتاج  اهتمامها  خالل  من  وكذلك  األجنبية  اللغات  تعليم 
ـ  الشثري  د. صاحل  يذكر  .وكما  املتنوعة  التعليمية  الوسائل 
ـ:  للجميع(  )العربية  ملؤسسة  املنتسبني  أحد  باملناسبة  وهو 
وحمبوبة  سهلة  العربية  اللغة  أّن  للجميع  العربية  »وتعتقد 
متى ما ُدرست بالطريقة الصحيحة اليت تشتمل على عناصر 
التعليم األساسية األربع 1( املنهج اجليد 2( املعلّم املتدّرب 3( 

الطالب اجلاد ٤( البيئة املناسبة«3 

مؤسسة )العربية للجميع( حتمل رسالة تتلخص يف: 

االستفادة من اإلمكانيات األكادميية املتخصصة لتسهيل تعليم 
اللغة العربية، وتوظيف التقنية واإلعالم إليصال العربية ملن 
يف  العامل  يف  األوىل  املرجعية  التالية:  الرؤية  ولديها  يريدها. 

تسهيل تعليم اللغة العربية ن وإيصاهلا إىل من يريدها.

توسّلت  الرسالة  تلك  وإيصال  الرؤية  الوصول هلذه  أجل  من 
اليت  واالسرتاتيجيات  األهداف  من  بعدٍد  للجميع(  )العربية 
)العربية  منهج  واسرتاتيجيات  ألهداف  الرئيس  اإلطار  متّثل 

بني يديك(، فمن أهّم هذه االسرتاتيجيات ما يلي: 

باستخدام  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  تسهيل   -
كافة الوسائل املتاحة.

يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود   ، عبداهلل  بن  صالح   ، الشثري   3

تعليم اللغة العربية يف القارة اإلفريقية ، ضمن كتاب )جتارب تعليم 
اللغة العربية يف دول القارة اإلفريقية : عرض وتقويم(، مركز امللك 
عبداهلل خلدمة اللغة العربية ، الرياض ،الطبعة األوىل، 2015 م ، ص 

.40

احلديثة  التقنية  الوسائل  تطورات  مجيع  من  االستفادة   -
وتوظيفها بالشكل املطلوب.

العربية والعمل على االرتقاء  اللغة  - تدريب وتأهيل معلمي 
مبستواهم.

- ربط مؤسسات تعليم اللغة العربية ببعضها البعض.

- التكامل مع العمل اخلريي اآلخر.

ومن ناحية األهداف جند أّن أبرزها: 

لسّد  وبالشمولية  عاملية  مبواصفات  تتصف  مناهج  تأليف   -
احلاجة القائمة الَْيْوَم.

- عقد الدورات التدريبية والتأهيلية  ملعلمي اللغة العربية على 
مستوى العامل.

- إنتاج خمتلف الربامج التلفازية واإلذاعية واحلاسوبية اليت 
تساعد على نشر تعليم اللغة العربية.

- التعاون مع مؤسسات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 
يف كّل مكان ودعمها.

ذلك كان اجلانب النظري، أّما على اجلانب العملي فنجد أّن 
)العربية للجميع( قد شاركت يف العديد من املؤمترات العاملية 
وامللتقيات األكادميية املهتّمة مبوضوع تعليم اللغة العربية لغري 
من خالل  العمل  أوراق  من  عدداً  قدَّمت  كما  بها،  الناطقني 
مشاركاتها املختلفة، كما شاركت املؤسسة يف عدد من الندوات 
وامللتقيات  املؤمترات  يف  العمل  وورش  العلمية  واحملاضرات 
نفّذتها  اليت  الزيارات  فيها من خالل  اليت شاركت  العلمية 
أحناء  املختلفة يف  التعليمية.  اجلهات  أو  العاملية  للجامعات 

العامل.

الحظ القائمون على مؤسسة العربية للجميع أّن تدريس اللغة 
الطريقة  على  قائم  اإلسالمي  العامل  بالد  أغلب  يف  العربية 
ارتأت  ولذلك  والرتمجة،  القواعد  على  املعتمدة  التقليدية 

املؤسسة أن يكون اهتمامها على عدة حماور: 
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احملور الدول هو املعلّم: 

فقد حرصت املؤسسة على نشر الوعي بأهمية وجود معلمني 
متخصصني يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ومن هنا 
جاء احلرص على إقامة ورش تدريبية يف خمتلف بلدان العامل.

احملور الثاني هو املناهج: 

قامت املؤسسة بالتأكيد على املؤسسات التعليمية بضرورة تبين 
الناطقني  لغري  العربية  لتعليم  مناهج حديثة مصّممة خصيصاً 
اإلسالمي  العامل  العربية يف  تعليم  معاهد  من  كثرياً  ألّن  بها. 
املخصصة  اإلسالمية  العربية  البلدان  مناهج  تستخدم  كانت 
لتعليم أبناء اللغة، فكانت لذلك عائقاً يف جمال تعليم العربية 

لغري العرب.

ومن هنا نشأت فكرة تصميم منهج خاص بتعليم اللغة العربية 
بني  )العربية  منهج  مثرتها  كانت  اليت  بها  الناطقني  لغري 

يديك( الذي سنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل. 

احملور الثالث هو التفريق بني تعليم العربية ألبنائها وتعليمها 
لغري أبنائها: 

هناك فرق يف نوعية احتياج الطالب الذي يريد تعلّم اللغة، فما 
يصلح للمتعلّم العربي ال يصلح بالضرورة لغري العربي. واملعِلّم 
الناجح مع العربي قد ال ينجح مع غري العرب، فلكلٍّ مناهجه 

ونظرياته وأساليبه وطرقه.

احملور الرابع هو التعلّم باحملادثة: 

اللغة  تعليم  يف  احملادثات  على  للجميع(  )العربية  رّكزت 
العربية لغري الناطقني بها. فهي أهم ما حيتاجه املتعلّم كونها 
املدخل الصحيح لتعلّم اللغات، وُتعّد من أهّم األدوات احلقيقية 

للتواصل مع أبناء اللغة يف شتى اجملاالت. 

احملور اخلامس: 

كانت كثري من املؤسسات التعليمية توّزع دروس ومواد اللغة 
العربية على املراحل الدراسية كلها. فيستمّر الطالب ضعيفاً 

يف اللغة حتى ختّرجه، فكان البديل هو أن يتّم تكثيف عملية 
التدريس يف السنة األوىل، كي يتقنها الطالب ثّم ينطلق إلكمال 

دراسته باللغة العربية يف اجملال الذي يرغبه.

منذ عام 2001 م وحتى منتصف عام 2017 م حّققت مؤسسة 
)العربية للجميع( اإلجنازات املتمّثلة يف اإلحصاءات التالية: 

الفريق األكادميي 43 أستاذاً متخصصًا
الدورات التدريبية 190 دورة 
املستفيدون 5833 معلّم ومعّلمة 

الساعات التدريبية 5700 ساعة 
الدول املستفيدة 57 دولة 

ومعاهد  جامعات  من  خمتلفة  جهة   117 املستفيدة  اجلهات 
ومراكز.

هذه األرقام مل تأخذ يف احلسبان عدد املستفيدين من الدورات 
التدريبية عن ُبعد، وهي دورات تدريبية حّية ُتقّدم من خالل 
البث عرب شبكة اإلنرتنت. وقد نفّذت املؤسسة أربع دورات 
دول  يف  ومعّلمة  معّلماً   80 من  أكثر  منها  استفاد  اآلن  حتى 
وكندا  وأمريكا  والكويت  وفلسطني  السعودية  منها:  خمتلفة 
وفرنسا وتركيا واملغرب والفلبني وإندونيسيا والبريو وغريها من 
الدورات اليت ُتقام عرب اليوتيوب حيث  الدول. وهناك أيضاً 
قامت املؤسسة بتوثيق بعض الدورات التدريبية ملعلمي اللغة 
العربية لغري الناطقني بها واليت نفّذتها يف بعض الدول وقامت 
بتسجيلها كاملة بصيغة HD ونشرتها عرب قناتها اليوتيوبية، 

وميكن الرجوع إليها يف أي وقت.

اليت  أهدافها  مع  متاشياً  للجميع(  )العربية  مؤسسة  قامت 
أعلنتها واسرتاتيجيتها اليت تبنتها بإنتاج عدد من اإلصدارات 
الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  تسهيل  أجل  من  املتنوعة 

بها:

- إصدار منهج )العربية بني يديك( يف طبعتني األوىل بعد عامني 
فقط من إنشاء املؤسسة وحتديداً عام 2003 م، ثم مّتت مراجعته 

وتطويره وإعادة طباعته يف شكله اجلديد عام 2014 م.
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- إصدار )املعجم العربي بني يديك( وهو معجم عربي - عربي 
موضح بالصور، ويتضمن مجيع مفردات السلسلة وحيتوي أهّم 

7000 مفردة.

التعليمي  العربية بني يديك( وهو املدخل  - كتّيب )حروف 
التمهيدي للحروف.

األصوات  يف  درساً  ثالثني  يعرض  واملعِلّم  للطالب  كتاب   -
األصوات  نطق  تدريبات  إىل  باإلضافة  خمتلفة،  بأساليب 

ومتّيزها، كما يصاحب الكتاب قرص CD تعليمي.

- كتاب )إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها(، 
ملعلمي  إضاءات  على  حيتوي  وشامل  متخصص  مرجع  وهو 
اللغة العربية لغري الناطقني بها من أجل رفع كفاءتهم املهنية 

يف تعليم العربية لغري أهلها.

- )كيف تتعلّم لغة ثانية(، وهو كتاب تعليمي ملعرفة أسهل 
وأقصر الطرق لتعلّم واكتساب لغة جديدة، ويرّكز على أهمية 
األصوات واملفردات والرتاكيب من جهة وعلى املهارات األربع 

)االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة( من جهة ثانية.

هذه كانت اإلصدارات الورقية، أّما إصدارات الوسائل التقنية 
احلديثة فلعّل أبرزها:

اللغة  لتعليم  تعليمي  منتج صوتي  وهو  اهلواء(  على  )العربية 
العربية للمتحدثني باإلجنليزية.

 DVD فواصل مرحبا( مقاطع مرئّية قصرية ضمن أربعة أقراص(
عالية اجلودة، خمتصة بتعليم األصوات العربية لغري الناطقني 
والنطق  تعليم األصوات  متنّوعة يف  تقنيات  وتركَّز على  بها، 

العربي للمتعلمني غري العرب.

كما نرى فإّن تعدد هذه اإلصدارات وتنّوع مواضيعها وأشكاهلا 
ينسجم مع الرؤية والرسالة اليت تبنتها املؤسسة واملتلخصة يف 
االستفادة من اإلمكانيات األكادميية املتخصصة لتسهيل تعليم 
اللغة العربية، وتوظيف التقنية واإلعالم إليصال العربية ملن 

يريدها.

الحظنا أّن من اسرتاتيجيات مؤسسة )العربية للجميع( تدريب 
وتأهيل معلمي اللغة العربية والرفع من كفاءتهم ومهاراتهم، 
ويقابله يف األهداف عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية 
لغري الناطقني بها. وميكن اعتبار هذا األمر من مرتكزات اليت 
قامت عليها املؤسسة، وقد جّسدت حرصها على بناءه وتأهيله 

من خالل الطرق اآلتية: 

- تأليف كتاب تعليمي معتمد على أحدث نظريات ووسائل 
التعليم احلديثة، وهو كتاب )إضاءات( اآلنف الذكر.  

- إصدار كتاب خاص باملعلّم موازي لكتاب الطالب يف منهج 
مهارات  تدريس  طريقة  للمعلّم  يوّضح  يديك(.  بني  )العربية 
اللغة مجيعها والتدريبات املختلفة يف كتب الطالب ملساعدته 
وإجيابي  مناسب  تفاعلي  بشكل  الصف  إدارة  إىل  وإرشاده 

للعملية التعليمية. 

- عقد دورات متخصصة ومكّثفة للمعلمني يف البلدان املختلفة 
من أجل اطالعهم على أحدث النظريات والوسائل احلديثة يف 
تعليم اللغات األجنبية يواكبها ورش عمل تطبيقية لكل مرحلة 

من مراحل هذه الدورة.

احل  من  العربية  اللغة  لعلمي  الدراسية  املنح  توفري  دعم   -
لالرتقاء  العالي  والتعليم  املاجستري  درجة  على  احلصول 

مبستواهم علمياً وعملياً.

سنوياً  دورة   12 بعقد حنو  للجميع(  )العربية  مؤسسة  وتقوم 
يستفيد منها حنو 400 معلّم ومعّلمة وتكون يف الغالب حمصورة 
كإعداد  تربوية  جوانب  وتشتمل  أسبوع،  ملدة  ساعة   30 يف 
اللغات  تعليم  تثقيفية كطرق  املعلّم، وجوانب  وإعداد  الصّف 
الرتاكيب  كتدريس  ختصصية  تعليمية  وجوانب  األجنبية، 
تقييمية  مهارية  وجوانب  والكتابة،  والقراءة  واالستماع 
كاختبارات اللغة وحتليل األخطاء وإجراء التدريبات، وغريها 
من اجلوانب اليت حيتاجها معلّم اللغة العربية لغري الناطقني 
بها. وتنتهي الدورة حبصول املتدرب على شهادة معتمدة من 
احلديث  التدريس  على  تساعده  للجميع(  )العربية  مؤسسة 
واملتطور للغة العربية. وتنوي العربية إنتاج إصدارات متقدمة 
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عرب الوسائط احلديثة كالفيديو واإلنرتنت من أجل متكني أكرب 
بطريقة  التدريبية  بالدورات  االلتحاق  من  املتدربني  من  عدد 

ذاتية.

منهج )العربية بني يديك(:

سنركز يف هذا اجلزء من الورقة على منهج )العربية بني يديك( 
الذي خرج إصداره األول عام 2003 م، والذي هو يف احلقيقة 
للجميع(،  )العربية  جزء أساسي وحموري من عمل مؤسسة 
الذي  للمؤسسة  التطبيقي  العملي  اجلانب  كذلك  ميّثل  وهو 
يكمِّل عملها مع باقي اإلصدارات. فالدورات التدريبية تقوم يف 
األساس معتمدًة على هذا املنهج، وكتاب )إضاءات( الذي يتم 
ما  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريبية  الدورات  االعتماد عليه يف 
هو يف احلقيقة إال توضيح نظري له، والكتاب اخلاص بتعليم 
احلروف إضافًة للكتاب واألقراص اخلاصة بتعليم الصوتيات 
مل تكن سوى تدعيم لربنامج هذا املنهج وفصوله، كما أّن معجم 

)العربية بني يديك( املصّور مّت استقاء مادته من هذا املنهج.

بعد أن قّررت مؤسسة )العربية للجميع( تأليف منهج علمي 
مت  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  لتعليم  يهدف  متكامل 
تكليف جمموعة من املتخصصني وأصحاب اخلربة بهذه املهمة 
وهم: د. عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان و د. خمتار الطاهر 
حسني ود. حممد عبداخلالق حممد فضل. وقد بدأت املهمة 
من  املتاح  من  كتابته  متت  ما  جلميع  شامل  مبسح  بالقيام 
مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، وكذلك لكمية 
كبرية من سالسل تعليم اللغة اإلجنليزية، القدمية واحلديثة، 
من أجل الوقوف على أحدث الدراسات واملناهج والطرق يف 
جمال تعليم اللغات لغري أهلها، حتى ميكن االستفادة منها 
العربية  اللغة  طبيعة  ويالئم  يناسب  الذي  بالشكل  وتوظيفها 

وخصوصيتها.

العلمي  الفريق  قام  أشهر،  بضعة  خالل  املسح  مهمة  متت 
املتوفرة يف هذه  واملهارات  من اخلربات  كثري  خالهلا جبمع 
اهليكل  وضع  مرحلة  ذلك  بعد  جاءت  واملناهج.  الربامج 
)العربية  بتأليف سلسلة  بعد ذلك  وبدأوا  للكتاب،  األساسي 

للطالب  كتب  ثالثة  كتب:  سبعة  يف  واكتملت  يديك(  بني 
وحتوي مادة صوتية مرفقة جلميع نصوص الكتاب، حبيث 
املستوى  والثاني:  املبتدئ،  املستوى  األول:  املستوى  ميّثل 
املتوّسط، والثالث: املستوى املتقّدم، وثالثة كتب للمعلّم وفيها 
توجيهات وإرشادات يف تعليم اللغة، باإلضافة إىل طرق بكيفية 
تدريس الكتب الثالثة مع حلول جلميع األسئلة والتدريبات 
املوجودة يف كتاب الطالب، َوَأمَّا الكتاب السابع فهو املعجم 
املصّور لنحو 7000 مفردة موجودة يف كتب السلسلة اخلاصة 
بالطالب. وقد ظهرت السلسة للوجود يف إصدارها األول عام 
2003 م. بعد حنو 12 عاماً وحتديداً يف عام 2015 م، متت 

ملنهج  الثاني  اإلصدار  وظهر  األول  لإلصدار  الذاتية  املراجعة 
)العربية بني يديك( وقد مت فيه إضافة مستوى رابع )املستوى 

املتمّيز( مع كتاب خاص باملعلّم. 

جيدر ِبَنا اآلن التعّرف على اجلانب النظري هلذه السلسلة، 
وهو الذي جنده يف كتاب )إضاءات( الذي وضعه د. عبدالرمحن 
بن إبراهيم الفوزان أحد القائمني على حترير السلسلة. جند 
أبرز األسس النظرية اليت قام عليها املنهج تتلخص يف اآلتي: 

من  كان  أهلها  ولغري  ألهلها  اللغة  تعليم  بني  التفريق   - 1

املعايري األساسية، يتحدث د. الفوزان عن هذا الفرق: » ال 
كيفية  تعلّم  إىل  إاّل  هلا  تعّلمهم  أوائل  يف  اللغة  أهل  حيتاج 
عندهم  ليست  فإّنها  املهارات  بقية  َوَأمَّا  وكتابتها،  قراءاتها 
صعبة فهم يفهمونها إذا مسعوها، ويستعملونها يف كالمهم، 
وكذلك فإّن أصواتها قد اعتادوا عليها وميّيزونها من غريها، 
كما أّن معناها معلوٌم لديهم ويستطيعون استعماهلا يف تراكيب 

اللغة«.4

2 - االهتمام بالكفايات الثالث: الكفاية اللغوية واملقصود بها 

االتصالية  ثم  العربية،  للغة  الصوتي  النظام  من  املتعلّم  متّكن 
وُيقصد منها قدرة املتعلّم على استخدام اللغة العربية بطريقة 
من  أفكاره بسالسة  التعبري عن  من خالهلا  يستطيع  تلقائية 

العربية  اللغة  ملعلمي  إضاءات   « إبراهيم  بن  عبدالرمحن  الفوزان،   4

الطبعة  الرياض،   ، للجميع  العربية  مؤسسة   ،» هبا  الناطقني  لغري 
الثانية، 2015، ص 23   
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بسهولة  يستقبله  ما  واستيعاب  فهم  على  وقدرته  جهة، 
اليت  الثقافية  الكفاية  وهي  الثالثة  الكفاية  أخرى.  من جهة 
ألصحاب  الفكرية  محوالته  بكل  الثقايف  اللغة  تاريخ  حتمل 
وآدابهم  وفنونهم  وقيمهم  جتاربهم  واملتضمن  األصليني  اللغة 

وعاداتهم. وهو ما ُيطلق عليه اجلانب اإليديولوجي للغة. 

واملفردات  األصوات  ثالثة:  اللغة  عناصر  على  الرتكيز   -  3

ببعض  تتميز  العربية  فاللغة  لألصوات  بالنسبة  والرتاكيب، 
أصواتها لعّل من أبرزها صوت الضاد الذي ُتسمى به اللغة. 
الطريقة التقليدية كانت ترّكز على كتابة احلرف وليس على 
نطق الصوت، ومن هنا جاءت التدريبات الصوتية املتمّثلة يف: 
التعّرف الصوتي على احلرف، والتمييز الصوتي بني احلروف 
أو  والصاد  السني  مثل:  املتعلّم  بينها  خيلط  ان  ميكن  اليت 
التجريد الصوتي. بالنسبة  تدريبات  القاف والكاف، وأخرياً 
التعليمية  املفردات  يسمّيه  ما  على  املنهج  يرّكز  للمفردات 
بالشيوع  تتصف  اليت  املفردات  وهي  بالتعليم  املستهدفة 
ومبستواهم  املعريف  وبعاملهم  الدارسني  حباجات  ومرتبطة 
بالصحة  وتتميز  اتصالية  أهمية  وهلا  العمري،  الدراسي 
للرتاكيب  بالنسبة  أّما  املعنوي.  التعقيد  عن  بعيداً  والفصاحة 
اللغوية،  الوحدات  اجتماع  الناجحة عن  القوالب  واليت هي 
فهناك مبادئ يقوم عليها اختيار الرتاكيب املناسبة يف التعليم 
وهي: اختيار الرتاكيب الشائعة، واالعتماد على عدد حمدود 
من الرتاكيب، واستعمال الرتاكيب اجلديدة يف مفردات غري 
قبل  الرتكيب  بنواة  والبدء  استعماهلا،  يف  والتكرار  جديدة، 
الرتكيب املوّسع وإدخال الرتاكيب من خالل كلمات حتتفظ 
من  واحد  برتكيب  االكتفاء  وأخرياً  تغيري،  دون  باجلذر 
الرتاكيب اليت تؤدي املعنى حتى ال يتم تشتيت ذهن املتعلّم 
أو إثقال ذاكرته بأمور ثانوية ال حيتاجها يف املراحل األوىل.  

املهارات  عرب  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم   - 4

والكتابة، حيث  والقراءة  والكالم،  اإلستماع  األربع:  اللغوية 
أّن االتصال املباشر بني املتكلّم واملستمع هو الوسيلة اليت تعتمد 
املكتوب  يقوم احلرف  بينما  والكالم  االستماع  عليها مهارتي 
بني  الرتابط  أهمية  وحول  والكتابة.  القراءة  مهارتي  بنقل 
املهارات األربع يقول د. عبدالرمحن الفوزان: »إذا ُاستخدمت 

منت  صحيحاً  استخداماً  والكتابة(  )الكالم  اإلرسال  مهارتا 
معهما مهارتا االستقبال )االستماع والقراءة(؛ ألّن اللغة ممارسة 
فإذا مل تتكلّم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندك اللغة؛ وهلذا 

فإّن البيئة الصحيحة لتعلّم اللغة تسّرع تعلّم اللغة«.5 

هذا الوعي اللغوي بعناصر اللغة ومهاراتها يدّل داللة واضحة 
على إطالع واستفادة القائمني على منهج )العربية بني يديك( 

من اإلطار املرجعي األوروبي املشرتك.6  

اليت  القدمية  املهارات  من  والكتابة  القراءة  مهارتا  ُتعترب 
تواجدت يف الطرق التقليدية يف تعليم اللغات األجنبية، وإن 
بدون  التكرار  على  يعتمد  كالسيكي  يشكل  تواجدهما  كان 
أّما بالنسبة ملهارتي االستماع والكالم  ابتكارية.  أّية أساليب 
فلم يناال نصيبهما من االهتمام إال مع التطورات احلديثة يف 
وهما  احلديثة،  اللغات  تعليم  ونظريات  التطبيقي  اللغة  علم 
اللغة  تعليم  لفرتة طويلة يف جمال  ُأهملت  اليت  املهارات  من 
العربية لغري الناطقني بها، ومَل يتّم توظيفها واالستفادة منها 
بشكٍل جّيد، بسبب االعتماد على الطريقة التقليدية اخلاصة 
تفعيل  يديك( مت  )العربية بني  منهج  والرتمجة. يف  بالقواعد 

هاتني املهارتني بشكل مناسب.

بالنسبة ملهارة االستماع بدأ االهتمام بها من العتبات األوىل يف 
عملية تعليم اللغة العربية وهي األصوات ووصواًل إىل النصوص 
الذي حيتوي  مرحبا(  )فواصل  إصدار  أّن  شّك  وال  املكتملة، 
على مقاطع مرئّية قصرية وخمتصرة بتعليم األصوات العربية 
)دروس  كتاب  اآلخر  واإلصدار   ،DVD أقراص  أربعة  ضمن 
يف تعليم أصوات العربية( مع ال CD املرفق معه، وهو على 
جزئيني جزء خاص بالطالب وآخر خاص باملعلّم، واإلصدار 
بأساليب  العربية  األصوات  لعرض  درساً  ثالثني  من  يتكّون 

العربية  اللغة  ملعلمي  »إضاءات  إبراهيم  بن  عبدالرمحن  الفوزان،   5

لغري الناطقني هبا«، مؤسسة العربية للجميع، الرياض، الطبعة الثانية، 
2015، ص 66

املرجعي  اإلطار  مؤلفني،  :جمموعة  املوضوع  هذا  حول  انظر   6

األورويب املشرتك للغات )أبحاث خمتارة من مؤمترات معهد ابن سينا 
يف فرنسا(، مركز امللك عبداهلل خلدمة اللغة العربية، الرياض، الطبعة 

األوىل. 
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الذي  اهلواء(  على  )العربية   CD إلصدار  باإلضافة  خمتلفة، 
يتألف من ست وثالثني درساً تعليمياً تتضمن مواقف خمتلفة 
صوتية  ساعات   10 من  اكثر  وحتتوي  اليومية،  احلياة  من 
بأصوات عربية وإجنليزية أصيلة هي مما يدّعم هذا االهتمام 

باجلانب االستماعي.

بشكل  برز حضورها  أنه  شّك  فال  الكالم  ملهارة  بالنسبة  أّما 
للغة،  االتصالي  اجلانب  على  الرتكيز  خالل  من  الفت 
أغلب  عند  األقوى  اهلدف  هو  اإلتصالي  »اهلدف  فـــ 
على  قادرًا  املتعلّم  يكن  مل  وإذا  اللغات،  متعلمي 
حديثه  يف  املهارات  بقية  يف  تعّلمه  ما  وتوظيف  الكالم، 
جهة،  من  تعّلمها  اليت  ومهاراته  معلوماته  تثبت  فال 
أخرى.  جهة  من  اجملتمع  يف  تعّلمه  ما  بثمرة  يشعر  وال 
فاإلنسان  لالستماع؛  املقابلة  الوسيلة  هو  والتحّدث 
ذلك  من  وأقّل  االستماع،  يف  الوقت  نصف  حنو  ميضي 

الكالم«.7 يف 

اخلالصة: 

)العربية  مؤسسة  به  تقوم  الذي  العمل  أّن  على  نؤكد  ختاماً 
للجميع( هو عمٌل يستحّق التحية والتقدير واالحرتام، وخاصة 
)العربية  منهج  يف  املتمّثل  التعليمي  املنهجي  اجلانب  يف 
املؤسسة  هذه  إصدارات  عقد  واسطة  ُيعترب  الذي  يديك(  بني 
الطموحة. وال شك أّن من أبرز ما ميّيز عمل هذه املؤسسة هو 
التكامل والرتابط بني أهدافه واسرتاتيجياته من خالل  حالة 
التعليمية:  العملية  يف  الرئيسة  الثالثة  العناصر  على  الرتكيز 
املعلّم واملتعلّم واملنهج التعليمي، باإلضافة إىل عملية املراجعة 
إصدار  إعادة  عنها  يتمخض  اليت  الراجعة  والتغذية  الذاتية 
سلسلة )العربية بني يديك( مع تطويرها وتوسيعها، وكذلك 
تركيز حمتوى اإلصدارات األخرى على ما خيدم ويقوي هذه 

السلسلة حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه.

العربية  اللغة  ملعلمي  »إضاءات  إبراهيم  بن  عبدالرمحن  الفوزان،   7

لغري الناطقني هبا «، مؤسسة العربية للجميع، الرياض، الطبعة الثانية، 
2015، ص 79

املراجع:
العصيلي، عبدالعزيز ابراهيم. أساسيات تعليم اللغة العربية لغري 
اللغة  حبوث  مركز  املكرمة،  مكة  األوىل.  الطبعة  بها.  الناطقني 

العربية وآدابها. 1423.
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والصديقة. الرياض، وكالة الوزارة للتعليم ، اإلدارة العامة للمدارس 

السعودية يف اخلارج، 1435 هـ / 1436 هـ.

الشثري، صاحل عبداهلل، جهود اململكة العربية السعودية يف تعليم 
اللغة العربية يف القارة اإلفريقية، ضمن كتاب )جتارب تعليم اللغة 
األوىل.  الطبعة  وتقويم(.  عرض  اإلفريقية:  القارة  دول  يف  العربية 

الرياض، مركز امللك عبداهلل خلدمة اللغة العربية، 2015. 

الفوزان، إبراهيم عبدالرمحن. »إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري 
الناطقني بها«. الطبعة الثانية. الرياض، مؤسسة العربية للجميع، 

 .2015

الفوزان، إبراهيم عبدالرمحن. »إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري 
الناطقني بها«. الطبعة الثانية. الرياض، مؤسسة العربية للجميع، 

  .2015

الفوزان، إبراهيم عبدالرمحن. »إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري 
الناطقني بها«. الطبعة الثانية. الرياض، مؤسسة العربية للجميع، 

  .2015

مؤلفني. جمموعة. اإلطار املرجعي األوروبي املشرتك للغات )أحباث 
األوىل.  الطبعة  فرنسا(،  ابن سينا يف  معهد  مؤمترات  من  خمتارة 

الرياض، مركز امللك عبداهلل خلدمة اللغة العربية.
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متهيد: 

على  أقف  أن  املبحث  هذا  بكتابة  بدأت  حني  أملي  كان 
املتصدين هلا  أمام  الوقوف  العربية وحماوالتها  اللغة  تاريخ 
أن  استطاعت  حضارة  عنوان  هي  اللغة  إن  حساب  على 
حتافظ على كيانها وقوامها ليس من باب الدفاع عن أصوهلا 
ومفرداتها. بل يف قدرتها على التأثري يف األقوام األخرى اليت 
الرغم - من  أني - وعلى  بيد  ندا هلا.  أو وقفت  صحبتها 
اختاذ األندلس أمنوذجا يف كيفية انتصار اللغة وهيمنتها وكذا 
تعلمها.  واللهاث من اجل  استقطاب األخر  قدرتها على  يف 
ليس على نطاق احلديث والتداول، أو املكاتبات السلطانية، 
وإمنا امتد هذا االستقطاب والتأثري ليشمل النماذج اإلبداعية 
وكدي  من  الرغم  على  أقول  ونثره.  شعره  األدب،  بصنوي 
انصب على ذلك إال إنين وجدت نفسي مضطرا ألعرج على 
الناطقني  غري  من  اللغة  هذه  تعلم  تعرتض  اليت  الصعوبات 
معتمدا  عليها.  اإلقبال  سبل  تعرتض  اليت  والتحديات  بها. 
يف ذلك على تقصي تلك الصعوبات، وواضعا احللول إزاء كل 
التدرج دومنا  منها مكثرا من احلقائق، وبانيا املوضوع على 
واني  عقيمة.  مقايسات  أو  مقاربات  أو  ممل  مطنب  حتليل 
ألشعر - يف غري زهو أو تكثر - أن هذا البحث سيلقى قبوال 
حسنا عند ذوي االختصاص، لكونه ميس العملية التعليمية 
مسا حقيقيا وواقعيا، وهو حصيلة تراكم من اخلربة الطويلة 

يف هذا املضمار.

اكتست اللغة العربية بهاء على بهائها بعد أن اختذها اهلل - 
جلت قدرته - وسيلة التبليغ من خالل رسوله األمني، وكتابه 

القويم، القران الكريم. 

لغات  مخس  أصعب  من  واحدة  أنها  على  صنفت  ما  وإذا 
يف العامل، فان ذلك من دقة قواعدها وأحكام إمالئها وتعمق 
على  وقدرتها  مفرداتها  كثرة  عن  فضال  وتفرعها،  جذورها 
به،  متتاز  الذي  اجملاز  خالل  من  رحبة  أفاق  يف  التحليق 
واخليال الذي تسبح فيه ألفاظها، السيما يف الشعر - وبذلك 

عدت من اقوي اللغات السامية عمقا وانتشار. 
تلك  لنقل  التوصيل  أداة  كونها  األخرى،  العلوم  مفتاح  هي 
تبدأ  ثم  أوال،  وإتقانها  تعلمها  املسلمون يف  تدرج  لذا  العلوم. 
عندئذ رحلة تعلم العلوم الكونية أو الفقهية أو الفلسفية ... 

وسواها. 

وقومي  وديين  أخالقي  واجب  العربية،  باللغة  العناية  إن 
واإلبداعي  الفكري  األمة  تراث  الذي حيتضن  الوعاء  لكونها 
والشعيب على مر الزمان والعصور. وأن العناية بها وإيالئها 
إمنا  تواجهها،  اليت  التحديات  الرائدة هلا يف خضم  املكانة 
هو العناية بالرتاث اإلنساني هلذا األمة ، وما تتعرض له من 
حماوالت لطمس هويتها أو تغريبها عن ناطقيها أو تنفري غري 
الناطقني بها من تعلمها ما هي إال حماوالت ال تقل يف فعلها 
املشني عن االستعمار الفكري الذي يتغلغل يف مناحي احلياة 

وصنوفها حتى ينخرها.

بها:  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم 
صعوبات وحلول

د. رعد ناصر مايود
كلية الرتبية، جامعة واسط، العراق

د. رعد ناصر مايود
كلية الرتبية، جامعة واسط، العراق
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اللغة العربية بني األنا واألخر، املثاقفة واالندماج

 األندلس منوذجا:  

بالنسبة  آخر  عينه  الوقت  يف  هي  ذات  كل  أن  سّلمنا  إذا 
لسواها، أمكننا من التعامل مع األخر على وفق مبدأ التأثري 
والتأثر وعلى وفق نظرية، زوجية املبادئ املفسرة للكون أكمل، 
فالذات  التوافقات  أو  األضداد  من  الثنائيات  على  القائمة 
)األنا( هي اجلوهر أو احملور الذي تدور حوله املختلفات أو 
وقد  )املاهية(.  معه من حيث  الفوارق  تصنع  اليت  املتغريات 
كل  خلق  سبحانه  انه  اخللق.  نظرية  يف  الكريم  القران  وكد 
اثنني )ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم  شيء من زوجني 
العربية  باللغة  التمسك  عددنا  فإذا   )49 )الذاريات  تذكرون( 
ذاتا تعرب عن األنا، فمن الواجب إن ال نلغي األخر أو نصهره 
واألمم  الشعوب  من  ننتظر  وهكذا  هامشا.  فيغدو  بوتقتنا  يف 
والدول ان تتعامل مع لغتنا العربية على هذا النحو يف تقبلها 
أو  حموها  إىل  ال  بها،  املتعاطني  وتشجيع  لتعلمها  والسعي 
السعي إىل  تشظيتها، ملا حيكم الذات، عوامل نفسية وثقافية 
وارث حضاري ال يتجزأ أو ينشطر. فالعالقة املرجوة يف البلدان 
غري الناطقة بالعربية ان تكون شعورية، تراعي تطلعات العامة 
فيشعر الفرد بأنه كائنا بيولوجيا اجتماعيا أي باعتباره مصدرا 

للتأثر والتأثري باآلخرين )دويدار 29،1992(

إن روح البحث املتجدد تفرض علينا أن ننظر إىل كل حدث 
تارخيي مبنظار الشك أوال، ثم التقصي ثانيا وصوال إىل سرب 
أغوار احلقائق، فمما الشك فيه، وما جتذر يف نفوس األمم اليت 
وصلت إمساعها أجراس الفتوحات اإلسالمية، كانت تنظر إىل 
تلك الفتوحات من كوة ضيقة، فهو احتالل وغزو أو رمبا نزوة 
قائد شاب رام ان يصل عدوة املغرب باألندلس فيحيلها دولة 
واحدة. وهكذا فهم اإلسبان، وسواهم من األوربيني يف مملكيت 
قشتالة وارغوان، حقيقة الفتح )الصراع( فتعاملوا مع هذا املد 
القادم من وراء البحار وفق هذا املنظار. ومما الشك فيه أيضا  
أيضا أن األفياء اليت عاشت األندلس يف ظالهلا مل تكن وارفة 
على الدوام،  فهي حالة من الرخاء حينا والشدة أحيانا أخرى 
فاألندلس ارض قلقة املهاد ال تعرف السكينة والرقاد على مر 

زمانها وعصورها ملا اكتنفها من حروب واحن وحمن وفنت، 
أوراق  كتساقط  األخرى  تلو  الواحدة  مدنها  تساقط  إىل  أدت 

اخلريف. )الوائلي )56،2001(.

على  العربية  اللغة  تسيّد  واجدون  فأننا  وذاك  هذا  فوفق كل 
أعداد  قلة  من  الرغم  على  األخرى،  اللغات  من  سواها  ما 
من  بها  الناطقني  )الفاحتني(  أعداد  وقلة  بها،  املتعاطني 
السكان األصليني  قياسا إىل عدد  والعرب(  )الرببر،  املسلمني 
من اإلسبان. فانتشرت انتشارا واسعا مهيعا كانتشار النار يف 

اهلشيم يف بيئة مل يطرق مسعها ألفاظ عربية من قبل. 

وإتقانها،  تعلمها  إىل  فمالوا  الناس  لباب  اللغة  هذه  فخلبت 
بصورة الفتة بينة. مما كان مدعاة للباحثني الوقوف إزاء هذا 
بعضهم سبب ذلك  فعلل  متعددة.  إىل عوامل  فعزوه  اإلقبال. 
إىل طبيعة اللغة العربية وخصائصها اجلذابة، فضال عن روح 
ألهل  لغتهم  حبب  مما  الفاحتون  بها  تعامل  اليت  التسامح 
البالد املفتوحة )بهجت 1988، 28( ومنهم من رأى أن لدعم 
األمراء وتشجيعهم على تعلم اللغة العربية سببا يف علو شانها  
لفاعل  ا  العامل  أن  )90 - 89 - 1963( وحنن نرى  صبح 
الذي أسهم يف تطور اللغة ومنائها يف األندلس حتى أضحت 
على  أناخ  الذي  الديين  الضغط  من  التحرر  هو  اإلبداع،  لغة 
العقل العربي - اإلسالمي يف مشرق األمة ومغربها سنينا طوال.

فلقد أدى انصهار مكونات اجملتمع األصلية يف بوتقة العرب 
املسلمني، حتى أضحى األندلس جنساً خاصا امتاز خبصائص 
بذاته يف كل شي، واللغة - طبعا - جزء ال يتجزأ من هذا 
أننا  بيد  أقوامها،  بتسيد  تتسيد،  اللغة  أن  ننكر  النسيج. ال 
واثقون يف الوقت نفسه أن هذا التسيد ميكن أن يكون يف البالط 
أو  اجتماعي  ملمح  أي  .دومنا  حسب  الرمسية،  واملكاتبات 
ثقايف حيكم هذه اللغة، على وفق نظرية لويس، حينما قال 
األخرى( وتتحطم  احدهما  تسود  حضارتان  تتصادم  )عندما 
)لويس 1990، 34( فالذي جرى يف األندلس مل يكن تصادم 
حضارات آو إلغاء واحدة آو أخرى، وأضحى االنبهار باللغة 
عليها،  واإلقبال  العامة،  اجنذاب  يف  رئيسا  سبباً  العربية 
واليهودية  املسيحية  الديانتني  من  االسباني  الشباب  السيما 
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تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: صعوبات وحلول

اليوم إال لغة  النصارى ال يعرفون  ))إن املوهبني من الشباب 
العرب وآدابها ويؤمنون بها ويقبلون عليها يف نهم. وهم ينفقون 
أمول طائلة يف مجع كتبها ويفخرون يف كل مكان. بان هذه 

اآلداب جديرة باإلعجاب )بالنثيا )1955، 486(.

واألمل  الشكوى  مدى  تظهر  مهمة،  تارخيية  وثيقة  ووجدت 
القرطيب حينما وجد أن إخوانه  )البارو(  القس  الذي يعتصر 
يف الدين جيدون لذة كربى يف قراءة شعر العرب وحكايتهم، 
ويقبلون على دراسة النماذج األدبية العربية ليكتسبوا أسلوبا 
بليغاً مجياًل، وهم يف الوقت عينه ال يستطيعون قراءة  عربياً 
 ،)1955 )بالنثيا  الالتينية  باللغة  األناجيل  على  الشروح 
)485 فأي إعجاب هذا باللغة العربية!! كما أسهم القادمون 
روح  وبعث  العربية  اللغة  إثراء  يف  بغداد  السيما  الشرق  من 
األلفة واحملبة والتواصل مع األقوام األخرى من خالل الغناء 
واملوسيقى والرقص، فقد أسهمت اجلواري العربيات واملغنيات 
والعازفات القادمات من بغداد برفد احلركة الشعبية اليومية 
مبفردات عربية من خالل الكلمات الشعرية الراقصة واألحلان 
اجلميلة اليت ترافق أدائهن بأسلوب يعلق باألمساع ويشغفها. 
فأدى هذا االمتزاج الشعيب إىل ظهور لغة ثالثة تتوسط اللغة 
العربية والالتينية، أطلق عليها اللغة )الرومانثية( فتداخلت 
العربية الفصحى بالعجمية، وعامية األندلس فأنتجت  اللغة 
التوشيح  فن  عليه  أطلق  األندلسيون،  ابتكره  جديداً  فناً  لنا 

)املوشح( فتجلت فيه العجمة السيما يف )اخلرجة(.

باسم  يعرفون  الذين  اجلوالون  املنشدون  ذلك  يف  تأثر  كما 
الرتبادور )Trabudures( يف جنوب فرنسا. 

نالحظ اختفاء األنا - او كادت - من خالل مفهوم املثاقفة 
اللغوية اليت نعدها ضرباً من ضروب التعايش والتثاقف بني 
األقوام، وصواًل إىل املشرتكات اإلنسانية اليت ال تدع اي ثقافة 
أن تهمني على األخرى من مبدأ هيمنة الثقافة املتعالية أمام 
احنناء الثقافة الدونية... فالتثاقف االجيابي الذي كان يدعو 
- كما نرى - إىل كسر حواجز التمركز األثين والعقدي مع 
إمكان التفاعل مع األفكار اخلصبة اليت كانت سائدة يف هذا 
الصقع االسباني اإلسالمي، دومنا نرجسية واضحة أو انتفاخ 

الذات على حساب كل ما هو مغاير للفكر أو اجلذر أو اللغة... 
يف مسار واحد السيما يف جنوب شبة جزيرة ايربيا. فاحتفظ 
جل املسيحيني بأمسائهم الالتينية حتى بعد دخوهلم اإلسالم 
مبا ال يشكل أي قلق من جانب املسلمني يف هذا األمر يف حني 
األسر  يف  اندماج عميقاً  فاندجموا  اختذ بعضهم أمساء عربية 

املسلمة السيما يف التزاوج. )بريس 1988، 232(.

الناطقة  غري  البيئة  األندلس  أن  إىل  أشري  أن  املثري  من 
باللغة العربية كانت موئاًل لظهور علماء، وجهوا دراستهم 
ليشمل  تأثريهم  فامتد  ومتعاطيها  العربية  اللغة  خلدمة 
كابن  بهم  املشارقة  األندلسيون،  باهى  أيضا. حتى  املشرق 
عربي )ت 543 هـ( وابن مضاء اللخمي )ت 592 هـ( وابن 

541 هـ(. وسواهم كثري.  عطية الغرناطي )ت 

اللغة  تدريس  منهج  من  رصفها  يف  قربا  التآليف  أكثر  ولعل 
العربية لغري الناطقني بها، تلك املؤلفات اليت توجهت حنو 
كتاب  فظهر  الناس  به  يلحن  وما  والكتابة،  القول  حتسني 
)حلن العامة( للزبيدي )ت 379 هـ( وكتاب املدخل إىل تقويم 
احد  وقف  وقد  هـ(.   577 )ت  اللخمي  هشام  البن  اللسان 
الباحثني يف كتابه الدراسات اللغوية يف األندلس على صنوف 
تلك التآليف وأنواعها السيما تلك اليت تتعلق يف إسهامات 
عن  العربية  اللغة  يف  االنزياح  حلاالت  للتصدي  العرب 
اللحن  أو  اليت تقف على مواضع األصالة  تلك  او  مواضعها 

)الطيار 1980 .24(.

لقد غادر العرب األندلس دون رجعة عام )897هـ( )1492م(
ولكنهم تركوا ارثاً لغوياً ثراً يف اللغة االسبانية فاق الثالثة ألف 

لفظة )عباس 2009،32(.

أننا  وقبل ان نغادر - حنن - هذا املبحث نود اإلشارة إىل 
اكتناه  على  قدرتها  ومدى  العربية  اللغة  واقع  دراسة  قصدنا 
يف  ينصب  إمنا  قبل،  من  تعرفها  مل  بيئة  يف  وقوامها  ذاتها 
غايتنا على توجيه أبناء هذه األمة باختاذ األندلس منوذجا يف 
التثاقف والتعايش مع األقوام واللغات األخرى وذلك لسطوع 
أداء اللغة آنذاك بقدرة أبنائها عندما محلوا راية العلم والثقافة 
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أوامر  التعلم دومنا  إليهم األسبان رغبة يف  واإلبداع فاجنذب 
قسرية تفرض عليهم. 

إن جدية األخطار اخلارجية والداخلية اليت تتعرض هلا اللغة 
ال  الفائتة  الزمنية  احلقب  مر  على  نتائجها  وقسوة  العربية 
تدعين أميل إىل املبالغة املتحمسة حول قدرة اللغة العربية يف 
حاضرنا على منافسة اللغات األخرى السيما البيئة )الدول( 
احلاضنة للجالية العربية ألسباب تتعلق جلها بالعرب أنفسهم 
ممن وضع اللغة العربية )الفصحى( خلف ظهره، فمال حنو 
وتباعد،  تقسيم  عامل  فأضحت  أقطارنا  شتت  اليت  العامية 
كثري  مال  كما  وتقارب.  عامل جتاذب  اللغة  كانت  أن  بعد 
ذلك  أهمية  على   - األجنبية  اللغات  تعلم  حنو  العرب  من 
ولكن على حساب اللغة األم - اعتقاداً منه أن تناسي لغته، 
واندماجه مع البيئة اجلديدة احلاضنة سيوفر له مكاسب آنية 
يف حصوله على اإلقامة والعمل واالندماج، والتخلص من نظرة 
احلديث   - مضطراً   - فيلجأ  نازحاً(  )مهاجرا  إليه  الشارع 
بلغة تلك البلدان، وحماولة منه كذلك هضم احلضارة اجلديدة 
سلم  يف  األوىل  العتبة  تعد  اللغة  أن  اعتبار  على  وقوانينها، 

االرتقاء حنو ذلك االندماج.

شخصية  يف  النفسي  التحودب  ذلك  أيضا  له  يؤسف  ومما 
العربي الذي يصادفنا يف كل زمان ومكان من العرب أنفسهم 
أمام األجنيب، حتى يف بيئتنا... فنجد آن املثقفني آو أنصافهم 
إمنا يلجأون للحديث مع غري العربي بلغته، ومل يدعوه يتسلق 
إىل لغتنا، كما هو حادث اآلن يف حماولة العربي كسب ود 

األجنيب باحلديث معه بلغته. 

ومنتدياتهم  العرب  بيوتات  أن  يصادفنا  ما  هذا  من  واألدهى 
اللغوي  االزدواج  بكم هائل من  األكادميية، تزخر  وحمافلهم 
الذي يعرتي املتحدث، حيث يلجأ أكثر املتحدثني إىل تطعيم 
مقدرتهم  إبراز  يف حماولتهم   أجنبية،  بألفاظ  العربية  اللغة 
وثقافتهم، آو ميكن أن يعدها بعضهم نوعاً من التمايز الطبقي 
اجملتمعي. األمر الذي أدى يف النهاية إىل إلغاء صفة االنبهار 
نسيج  يف  احلضري  العضوي  التواصل  وإضعاف  األم  باللغة 
اجملتمع الواحد. فتنخلق - ساعتذاك - صراعات وتوترات 

نفسية وقيمية تعرتي دواخل الفرد العربي. بني والء ألرومته 
من جهة وكيانات حتاول أن تهدم هذا الوالء فتكسر أواصره. 

وطبعاً فأن اللغة العربية اكرب اخلاسرين يف هذه املعادلة.

ندعو ومن منرب منظمة الرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومن 
هذا  ايالء  إىل  العربية  الثقافة  لتنمية  الدولية  اخلطة  خالل 
ولغتنا  احلضاري،  ارثنا  على  حفاظاً  بالغة،  عناية  املوضوع 

السامية.

صعوبات تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها:

احملنا أن صعوبات مّجة حتول دون إمتام عملية تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني بها أو يف بلوغ اهلدف املنشود من ذلك 
فمنها ما يتعلق باللغة العربية نفسها، وأخرى تتعلق بالطالب 
املتعلم نفسه، وصعوبات تتعلق بالبيئة احلاضنة، أو مبستوى 

التدريس.

وبادئ ذي بدء، نقرر أن ما سنطرحه من صعوبات مع إمكانية 
التغلب عليها، متأٍت من مواجهة تكاد تكون شبه يومية أثناء 
تدريسنا لألجانب سنني طواال. فلقد وفرت لنا فرصة التعليم 
تلك مهارة كبرية يف رصد مظاهر القصور اليت تعرتي تدريس 
اللغة العربية، فضاًل عن القصور الذي يعرتي الطرق التقليدية 
العقيمة. ومن ثمَّ مكنتنا من معاجلة هذه املظاهر، وفق رؤية 

جديدة وأسلوب أكثر قبواًل.

فألفينا أن الطريقة العفوية يف التعلم القائمة على التلقي املباشر 
من البيئة، أجدى من طريقة التعلم يف قاعة الدرس فقط  إذ 
يسجن الطالب نفسه بألفاظ حمددة، وقواعد مرسومة له سلفاً 
يف املنهج. ودليلنا على جناعة هذه الطريقة العفوية ما نلحظه 
أو ما نسمعُه من أن كثرياً من عامة الناس. ما أن خيتلط مع 
عناصر أخرى من غري قومه، ولسانهم غري لسانه، حتى نراُه 
أو  كتاب  دومنا  والفهم  واالستماع  التحدث  مهارة  أتقن  قد 

مدرس. ومما هو أقرب إىل صحة ما ذكرنا. 

إن الطفل ما أن تنفتح مغاليق أذهانه بعد الوالدة فإنه سرعان 
ما يفهم لغة والديه وذويه دومنا مشقة أو عناء أو كتاب. ولعلنا 
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ال نبعد - أيضا - يف أمثلتنا إذا ما حرثنا أفكارنا. فمما ُأثر 
عن العرب يف ماضينا. فتساءلنا ملاذا كان إصرارهم على إرسال 
أبنائهم لتعلم اللغة العربية البليغة إىل البادية لتصحَّ ألسنتهم، 
ويتطبعوا على ما هو صحيٌح يف النطق أو الرتاكيب فيتطبعوا 

بها. ويشافهوا األعراب هنالك.

إّن طريقة كهذه ال ميكن هلا أن ترى النجاح أو النور إال إذا 
تقّوم  متفاعلة.  لغوية  وبيئات  اجيابية.  مناخات  توفرت هلا 
واملشاركة  التحدث  على  املتعلم  الطالب  وتشجع  االعوجاج، 
دومنا استهزاء به أو أشعاره بعدم القدرة على الفهم. فالطالب 
األجنيب إذا استطاع أن يعيش بني ظهراني أبناء اللغة اليت 
واألمُر  تعليمه.  ويعجل يف  ذلك  عليه  تعّلمها، سيسهل  يروم 
يكون أجدى وأعمَّ فائدة إذا كان أبناء تلك البيئة ممن يتخذون 
الفصحى لغة تعاملهم اليومي، أو اللغة الفصحى املتوسطة. وقد 
الطالب األجانب  التعليمية عندما أشركنا  جنحنا يف مهمتنا 
والتعامل(،  السكن  اليمنية )يف  البيئة  القادمني إىل صنعاء يف 
فأمثرت تلك الطريقة جناحاً باهرًا، لتوفر تلك البيئة االجيابية 
اللغة  من  متحدثيها  ألفاظ  تقرتب  أن  تكاد  اليت  احلاضنة 
الفصحى. ومل نفلح يف مسعانا هذا كثرياً يف بيئة كاخلرطوم/ 

السودان مثاًل.

هذا ال يعين البًتة - أننا ال نلجأ إىل الطريقة التعليمية املعروفة 
اليت يقصدها الطالب يف مدارس التعليم أو معاهده. ونعتقد أن 
املسارين إذا سارا يف اجتاه واحٍد، ووقت واحد، فسيكون األمُر 
ابلَغ يف الوصول، واعلُق إىل ذهن الطالب. ونتوقع أن جنين 

مثاراً أكثر نضوجاً.

الصعوبات اليت تتعلق باللغة العربية نفسها:

إّن الوصول إىل عصمة اللسان من اخلطأ ليس باألمر اهلني، 
فإذا كان هذا األمر يعًن على املتحدثني باللغة نفسها، فكيف 
هو األمر إذن مع غري الناطقني بها فمما ال ميكن إنكاره أن 
اللغة العربية فيها من األلفاظ امليتة أو املهجورة أو احلوشية 
القابعة يف املعاجم، كسواها من اللغات العاملية األخرى. فمثلما 
ننادي بالنحو التعليمي ال النحو العلمي الوصفي، فأننا ننادي 

األلسن،  تتداوهلا  اليت  املستعملة  اللفظة  إىل  بالذهاب  أيضاً 
النور يف وقتها،  تر  ألفاظ مل  والتاريخ، ال إىل  وكتب األدب 
وال تستطيع أن ترسم هلا حدوداً يف حميطنا احلالي... وأن 
معيار  وفق  والتطور  النماء  يف  االجتماعية  للقوانني  ختضع 
الوصفية يف اللغة اليت أمامها جهاز متحرك خيضع للوصف 
يف احدي مراحله؛ ولكنه يتطور ويتحرك مع الزمن. فيحتاج 
بعد تطوره إىل جتدد وصفه يف حالته اجلديدة )حّسان 2007، 
العربية ممن  اللغة  لتعلم  الدارسني  اغلب  يواجه  ومما   .)14

يرومون الوقوف على إبداعاتها الفنية وتلمس مواضع اجلمال 
فيها، كثرة اجملاز واالستعارات والتشبيه بأنواعه، والتحليق 
خبياالت واسعة باالتكاء على لغة شفافة ال ميكن إدراك ظالل 
واملسكوت  املعنى،  كمعنى  القاموس،  أو  بالرتمجة  معانيها 
عنه يف النص ومما يزيد من تعقيداتها أيضا تلك املرتادفات 
الكثرية  اليت تربك الطالب، وال تدعه يقف على أسرار تلك 
إىل  والدعوة  بالتعليم  التدرج  ولعّل  وسر مجاهلا.  اإلبداعات 
للطالب  املتقدمة  املراحل  يف  األدب  ألمهات  املكثفة  القراءة 
متكنه من بلوغ بعض املرامي يف القصيدة  أو القصة. وقد يبدو 
استحضارنا  يف  آن،  يف  ومفيداً  طريفًا  الصدد  بهذا  نقوله  ما 
واختاروا  ونقدوا،  وحللوا،  وصفوا  الذين  املستشرقني  ألمساء 
واملوسوعات  الشعرية  وجماميعهم  ودواوينهم  الشعراء  قصائد 
األدبية الشاملة املانعة بأسلوب عربي شفاف مثل املستشرق 
)دوزي - 3881 م( الذي ترجم كتاب نفح الطيب للمقري، 
بأجزائه األربعة وترمجة كتاب املعجب للمراكشي واملستشرق 
إنصافا  املستشرقني  أكثر  يعد  الذي  م(   7191  - )كوديرا 
»إن من  املأثور  القول  األندلسية اإلسالمية صاحب  للحضارة 
تعريب  هو  الواجب  بل  اسبانية  أوربة  على  العمل  اخلطأ 
املستشرق  ننسى  وال   )180،1991 وأخرون  )الشكعة  اوربة« 
غومس...  وغرسيه  وبالنثيا  وبالثيوس  وريبريا  بروفنسال 

وسواهم.

إن ما ذكرناه من أمثلة تدعم رأينا يف إمكان الوصول إىل كنه 
عتبات  إىل  وصواًل  املطالعة  وتكثيف  بالتدرج  وحمتواه  النص 
النص. ولعّل اختيار النصوص الواضحة اجلميلة املغناة  يّسهل 

على الطالب التلذذ باجلمال الكائن فيها.
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املتعلم األجنيب بعض األلفاظ اليت تنطق وال  ومما يعّن على 
تكتب كأحرف الزيادة يف واو اجلماعة )لعبوا( مثاًل أو أحرف 
النقصان مثل األلف يف( هؤالء(... وسواها كثري مما ال خيفى 

على املدرس والقارئ... 

أو بعض األلفاظ اليت حتذف منها حروف يف سياق وضعها 
باجلملة، كحذف حروف العلة يف الفعل املضارع املعتل.

يدعو .... مل يدُع 

ولعّل املدرس احلاذق يستطيع أن يبسط هذا األمر للطالب من 
خالل اإلكثار من األمثلة ذوات االستعمال اليومي واطالعهم 
على نصوص اعرتاها هذا احلذف أو اإلخفاء. ُمبيناً هلم أن هذه 
القواعد ال تتسرب إىل احملادثة وهي ختتص برسم الكلمات، 
مما خيفف عليهم من وطأة الوقوع يف شباكها. مع إضفاء جو 
اللغة  الشاذة يف  األلفاظ  استعراض بعض  املتأتي يف  املرح  من 
االجنليزية اليت تكتب وال تلفظ، أو تلفظ وال تكتب، وعقد 
مقارنة أو موازنة بينهما، مما يدفع عنه السأم والتململ فضاًل 
عن إعالمه بطريقة أو بأخرى، باشرتاك اللغات بهذه الظواهر 

الشاذة.

ومما يشكل على الطالب أيضا التاء املربوطة واملفتوحة فغالباً 
ما نسمع أسئلة بهذا اإلطار. ولعّل اإلجابة األسهل، بإحالته 
تاًء  ُفيكتب  هاء  أنه  على  يقرأ  ما  تقول،  اليت  القاعدة  على 

مربوطة وما سواها فهي تاء مفتوحة.

واألمر نفسه جنده يف وضع النقاط على الضمري الغائب امللحق 
الضمري،  هاء  بني  التفريق  عدم  بسبب  كتابه،  مثل:  باالسم 
والتاء املربوطة. ومما يربك الطالب األجنيب - أيضا - رسم 
أو  الوسط،  أم  البداية،  يف  موقعها  حسب  العربية  احلروف 
باألخر فرتاه يقع يف دوامة التفكري بتشكيل تلك احلروف يف 
الطالب  معرفة  عدم  يف  ألفيناه  نفسه  واألمر  الواحدة.  اللفظة 
ورمسها.  وضعها  الختالف  بعضها  مع  احلروف  رصف 
فبعضها تأتي متالحقة مثل لفظة )بيت( وأخرى مفصولة مثل 
هناك  أن  الطالب  تعليم  احلاذق  املدرس  عاتق  فعلى  )رعد(. 
به  يتصل  أن  باإلمكان  ولكن  بعدها حرفًا،  يتصل  ال  حروفاً 

احلرف إذا وقع قبله مثل )ز، ر، د، ذ، ا ....وسواها( كما 
يشكل على املتعلم األجنيب أو العربي على حٍد سواء مواضع 
كتابة اهلمزات بصورة صحيحة. ولعّل القراءة املكثفة وحصر 
وتكراراً سيسهل على  األلفاظ املستعملة والرتكيز عليها مراراً 
الطالب حفظ هذا الرسم وموقعه. مع األخذ بعني االعتبار عدم 
إقحام الطالب بالقواعد اخلاصة بكتابة اهلمزة  إال يف املراحل 

املتقدمة من التعليم... 

اللغات األخرى  العربية، كسواها من  اللغة  نقول إن  وأخرياً 
أكثر  وتغدو  فتلني  تستعمل،  مل  ما  صلدة  كاحلجر  تبقى 
سالسة، ولذا نشدد على املدرسني حماورة الطالب يف األمثلة 
االستعمال  عن  مبعزل  األمثلة  تلك  تكون  لئال  يدَّرسها  اليت 

وتتخلص من اجلمود.

وماذا عسانا أن نتناول من صعوبات يف هذا املضمار يف مثل 
العملية  مع  املباشر  االحتكاك  ولعّل  املقتضبة،  الدراسة  هذه 

التعليمية سينفذ إىل مواضع كثرية مل نقف إزائها.

صعوبات تتعلق بالطالب املتعلم نفسه:

تبعًا خللفياتهم  وتوجهاتهم  املتعلمني  الطالب  ميول  ختتلف 
اهلدف  تباين  عن  فضاًل  واللغوية،  واالجتماعية  الثقافية 
الغاية  أي  الحقًا...  لبلوغه  املتعلم  يسعى  ورائه  من  الذي 
من تعلم العربية ففي األعمار اليت تقل عن مثانية عشر عاماً 
املصاحبني  أولئك  سيما  ال  وضوحًا،  أكثر  تبدو  املشكلة  فإن 
لتعلم  مضطراً  فرتاه  األوسط،  الشرق  يف  العاملة  ألسرهم 
خنلق  أن  فلهؤالء جيب  ذلك،  يف  رغبة  غري  على  العربية 
بيئة خاصة هلم، حلساسية عمرهم وظروفهم والنبتاتهم عن 
بيئتهم وأصدقائهم، ولعّل أجدى طريقة يف ذلك تتمثل خبلق 
بيئات مشابهة للبيئة األوىل اليت عاش فيها يف بالده، كأن 
تكون املدارس العربية أو املراكز خمتلطة أو يسمح فيها بقدر 
أكرب من احلرية الشخصية، وأن يتعامل املدرس مع الطالب 
األجنيب حبذر شديد، مبا خيدش شعوره، فيشعر يف الغربة 
التعليم  مراكز  على  القائمون  يشعر  وأن  آن.  يف  واالغرتاب 
تلك بدورهم الفاعل يف صقل شخصية الطالب املتعلم وجذبه 
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إىل  ينزع  اليت  احلاجات  مراعاة  مع  العربية،  اللغة  حنو 
واألعراف  العقدية  بالثوابت  املساس  دون  طبعًا  إشباعها... 

االجتماعية.

إن ضعف االستعداد املعنوي على تقبل اللغة اجلديدة وشعوره 
بعدم قدرته على مواكبة ما يطرحه األستاذ جتعل من الطالب 
يف حالة من النكوص والرتاجع املستمرين .ولعّل اخلجل الذي 
التعليمية  مسريتهم  بداية  يف  سيما  ال  املتعلمني  أكثر  يعرتي 
الناطقني  لغري  املبكر  التعليم  من  يعقَّد  أن  ميكن  آخر  سبٌب 
بالعربية. ويبدو ذلك جلياً يف تلعثمه عند القراءة أمام أقرانه 
صحيحة  بصورة  والكلمات  احلروف  نطق  على  قدرته  وعدم 
فرتاُه منزوياً قابعاً يف إدراج الغفلة، شارد الذهن. فترتاكم عليه 
األلفاظ اجلديدة والرتاكيب اليت مل يألفها ويزداد األمُر صعوبة 
وقساوة على أولئك الطلبة الذين يكلفهم املدرس بقراءة آيات 
القران الكريم أو يطلب منهم حفظ بعض آياته، بطريقة قسرية 

مل تراع التدرج يف التعليم.

ومما ألفيناه من تذمر واضح لدى الطلبة األجانب يتأتى من 
عدم قدرتهم على تشكيل اجلمل واأللفاظ ال سيما فيما يتعلق 
وإدراك  إىل كنهه  الوصول  للمجهول، وصعوبة  املبين  بالفعل 
مغزاه، فبدأ الطريق أمامهم وعراً صعباً ال ميكن املراس فيه، 

مما يؤدي إىل تسربه من حلقات الدرس.

دائماً  اليت  احلجة  أنفسهم  الطالب  من  نسمع  ما  وغالباً 
أنَّ  من  أنفسهم  املدرسني  واملتأتية من مساعهم  بها  يتذرعون 
العربية حبٌر متالطٌم األمواج ال يعرف مداها ففوضت له هذه 
احلجة تراجعه املستمر عن مواكبة التعلم وإعادته إىل املربع 
األول من التعليم ومما يؤسف له أن أصحاب هذه املقولة هم 
العرب أنفسهم، بصفة عامة واملدرسون بصفة خاصة ال سيما 

عندما يقُع يف خطًأ، فيتذرع بالصعوبة والبحر املتالطم.

على الرغم مما تقدم ميكن التغلب عليها )الصعوبات(إذا امتلك 
النفسي والذهين، يساعده  الطالُب اإلرادة احلقة واالستعداد 

يف ذلك املدرس والبيئة احلاضنة.

املدرُس وطرائق التدريس:

من املفيد اإلشارة إىل أّن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، 
سواٌء أكان يف البلدان غري الناطقة بها أو يف البلدان العربية، 
إمنا حيتاج إىل مراٍن وخربة وفلسفة تعليمية خاصة، فضاًل عن 

التخصص يف اللغة العربية.

فليس كل َمْن يتحدث العربية أو حتى ممن هو حاصل على 
درجة علمية فيها، قادٌر على تعليمها لألجانب ملا لذلك من 
شروط واجب التقيد بها. فأوهلا - كما نعتقد ،الثقافة العامة 
وأعين بذلك تسلح التدريسي بثقافة شخصية وقدرة على هضم 
وأعرافهم  اجملتمعات  طبيعة  وفهم  احلضارية.  املتغريات 
وتقاليدهم مع إملام فوق املتوسط باللغات األخرى ال سيما لغة 
الطالب الدارسني. ووجب عليه أن يتسلح أيضًا بثقافة أدبية 

وفنية ورياضية وسياسية، مع مرجعيات تراثية. 

الناطقني  لغري  املدرسني  بعض  أن  نراه  ،ما  له  يؤسف  فما 
تعّلمها  دراسات  من  ذاكرته  اختزنته  ما  إىل  يفيُئ  بالعربية 
يف الكلية، ال تتناسب وميول الطالب األجنيب وال تتناسب 
أن جيمع  استطاع  ُمدّرسًا  ان جتد  النادر  فمن  مستواه.  مع 
شتات العملية التدريسية بكل صنوفها ومناحيها ليصّبها يف 
قناة تعليمية قادرة على استيعاب متطلبات احلياة العصرية 
املتعلم.  األجنيب  الطالب  لطموح  وملبية  والرتاكيب  اللغة  يف 
إلحدى  لعرٍض  يومًا  شاهدته  ما  اإلطار  هذا  يف  وحيضرني 
بها.  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  بتعليم  تعنى  اليت  املراكز 
اعتقد  القائمون عليها أنهم واكبوا احلداثة وحاكوا األجانب 
يف تعليم لغاتهم من خالل احلاسوب فما رأيته، بعد عرض 
واألستاذ  احلاسوب  من  حماولة  دقائق  سبع  ملدة  استمر 
يف  وجهازه  نفسه  فأجهد  للطالب،  األسد  مفهوم  تقريب 
 lion اختيار صور لألسد ليعلّم بها الطالب األجنيب أن كّلمة
تعليم، وتسطيح  وليس  أراه جتهيل  تعين األسد. فهذا كما 
لألفكار وليس حرث هلا. فمن املؤسف املؤمل أن ندعي مواكبة 
التطور باختيار برامج ال تتناسب مع أعمار املتعلمني علمًا أن 
تعلم  الرامني  الدبلوماسيني  من  كانت  منهم  املستهدفة  الفئة 

احملادثة وأصوهلا.
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القصور،  دائمّا هذا  فقد عنيُت  أن هناك قصورًا،  قلُت  فإذا 
التعليمية متيزاً  العملية  يكاد ال مينح  الذي  منه  القدر  وهذا 

وعلوًا.

هذا ال يعين - البًتة - خنق األفكار أو تقوقعها أو حتودبها 
أمام التطور احلاصل يف التعليم، كما ال ندعو يف الوقت عينه 
إىل اجرتار غذائنا التعليمي على حنو الطرق التقليدية العقيمة، 
األلغاز  من  ضرب  إىل  والصرفية  النحوية  القواعد  فتتحول 
واألحاجي اليت ال يستطيع العربي الوقوف على كنهها فما 
بالك باألجنيب!!. ومن املفيد أن نذكرَّ املدرس بضرورة عدم 
إقحام الطالب )ال سيما املبتدئني( بالتقعيد الصريف، وبيان صيغ 
األلفاظ وأحواهلا وإعالهلا وإدغامها وإبداهلا، وكل ما يتعلق 
باللفظة قبل رصفها يف اجلملة. ملا هلذه الطريقة )السمجة( من 
دراسة  ويتحاشى  منها  فينفر  األجنيب  الطالب  على  مساوئ 
العربية. بل وبيان أحواهلا واملتغريات اليت تعرتيها من خالل 
ما ُيعرض هلا يف حال تركيبها يف اجلملة وما جيب أن تكون 

عليه من رفع ونصب وجر وجزم...

ميكن  املعنى  أن  املتعلمني  على  ،التوكيد  نفسه  اإلطار  ويف 
الكلمة، وميكن  بداية  توضع يف  قد  واحدة  يتغري حبركة  أن 
البطليوسي  االستفادة من هذا املوضوع من كتاب )ابن السيد 
ت 221 هـ املثلث(. فمثاًل، وقبل االنتهاء من احلصة املقررة 
َبر،  الكتاب مثل ).ِبر،  إليهم بشواهد مستقاة من هذا  يأتي 
 )1982 )البطليوسي  كثري  وسواها  جنة(  ُجنة،  )َجنَة،  ُبر( 
فهي تدفع السأم وامللل وتدفع الطالب للمشاركة وتفعيلها أثناء 

احلصة الدراسية. 

العربية  اللغة  أن  طالبه  ُيفهم  أن   - أيضا   - املدرس  وعلى 
واالجنليزية.  والرتكية  كالفارسية  أعجمية  بألفاظ  مشحونٌة 
وال غرو يف ذلك فإن القبائل والدول متى خالطت العربية، 
فأدخلته  دال  مفيٌد  هو  ما  على  استحوذت  األخرية  فإن 
أو  األصلية  ابقوا على صورها  وقد  واللفظ.  املعنى  لغتها. يف 
عربية  اقرتضت  وقد  االقرتاض   باب  من  قلياًل  فيها  غريوا 
اسبانيا وصقلية من الالتينية أو الرومانية كثري منهما )فيشر 

.)54،2010

وتثري  الطالب  جتذب  الدخيلة  األلفاظ  هذه  عن  البحث  إن 
لغتنا  وبني  بينها  الصلة  بيان  املدرس  عاتق  وعلى  دهشته، 
إبراز  هذا  من  وقريٌب  اللغوية.  واملثاقفة  االفرتاض  باب  من 
اخلصائص اللغوية اليت تنفرد بها اللغة العربية، كاحتوائها 
على املثنى )dual( مع بيان تغري أوجه املثنى اإلعرابية حسب 
الطالب  لدى  الدروس احملببة  من  وهي  اجلملة.  موقعها يف 

األجانب على وفق ما ملسنا.

ومن املوضوعات األخرى اليت ينجذب الطالب األجنيب هلا 
موضوع الشرط )condition( ومن خالله الوقوف على أدواته 
وأفعاله وما حيدث يف اجلملة من تغيري مستحضراً يف الوقت 

.)if( عينه االستعمال ذاته باالجنليزية يف حال ورود

ولعّل املبتدأ واخلرب ال سيما املفرد منه من الدروس احملببة 
للطالب األجنيب أيضًا، مع األخذ بعني االعتبار عدم إقحامه 

بتعدد اخلرب أو التقديم والتأخري.

ومن املوضوعات اليت أود أن تنال مكانة لدى القائمني على 
العملية التعليمية. ايالء احلفظ على الصدور عناية بالغة، ال 
سيما يف فئة املتقدمني ملا لذلك من أثر فاعل يف تقويم اللسان. 
ويزخر أدبنا بنماذج رائعة ميكن اختيارها ملا لذلك من مردود 
اجيابي يوسع من خالله املتعلم رصيده اللغوي، ويقّوم لسانه.

املسلسالت  مشاهدة  إىل  التدريسي طالبه  يوجه  أن  وال ضري 
بعض  وكذا  املتوسطة.  أو  الفصحى  العربية  باللغة  املدبلجة 
الربامج الثقافية واجلغرافية للغرض ذاته. أما موضوع التعبري 
الثقة  ومينحه  للطالب،  األهمية  بالغ  فإنّه   )expression(
ما  خالصة  أن  املدرس  وليعي  كتابته،  استطاع  إذا  بالنفس 
دّرسه ميكن أن جيين مثاره فيه... ولعل الطريقة األمثل اليت 
وهي  غايتنا  روح  إىل  األقرب  إليها هي  ما كنت أجلأ  غالبًا 
اختيار  على  اَعمَد  أن  فهي  الطريقة  فأما  للطالب،  األسهل 
كالطبيعة  عامة  البشرية  التطلعات  فيه  تتوافق  عام  موضوع 
مثاًل، ماحنًا للطالب املفردات اليت جتول يف حلبته، فيكون 
الطالب على الرصف  إليها سهاًل قريبًا وتبقى قدرة  الرجوع 
يف إناء األسطر ضمن قواعد النحو وتراكيبه، فضاًل عن قدرته 
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له:  اذكر  فمثاًل  إليه  اإلشارة  املراد  املعنى  كنه  إىل  للوصول 
»جبل، نهر، شارع، شجرة، صخرة، نسيم، مجيل، ليل، 

نهار،... وسواها.

فتتحقق بذلك الفائدة املرجوة يف تنمية قدرته وحسن تناوله. 
دومنا كّد ذهن كثري أو مشقة يف الوصول إىل األلفاظ من القاموس.

املدرس  فعلى   .)reading( القراءة  موضوع  خيص  فيما  أما 
بعيدة عن  بنصوص  القراءة  إقحام حصة  من  يكون حذراً  أن 
أو  عقيمة  من قصص  الرتاث  توغل يف  اليت  تلك  أو  الواقع، 
اليت  النصوص  اختيار  األجدى  فمن  مزخرفة  رنانة  خطب 
االقتصادية  أو  السياسية  كاملقاالت  وتسايره  الواقع  حتاكي 
أو االجتماعية العامة يف الصحف اليومية. فتحقق الغاية من 
القراءة يف استهداف املعنى، وسرعة قراءته. وكلما كان النُص 
املنتقى حياكي حدثاً عاملياً جلاًل، كان أسرع إىل الفهم وأوغُل 

يف السمع والقراءة. 

ويف اإلطار نفسه ندعو املدرسني العاملني يف حقل تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني بها إىل االقرتاب من األلفاظ الدارجة، 
الفرس   الناس فمثاًل خنتار لفظة احلصان،  اليت يتعامل بها 
يف توضيح كلمة )horse( وال نشتت أذهانه باألمساء األخرى 
هناك  له  فنقول  مثاًل.  اخلمسني  على  تزيد  اليت  للحصان 
الكثري  النائل،  اجلّم  الباذل/  اخلرق  مثل  له  أخرى  أمساء 
ذلك  ألفيت  كما  العامة.  يستعملها  مل  مما  اخل  الفواضل... 
من احد التدريسيني الذي علل إيراده هذه األلفاظ لبيان قدرة 
اللغة العربية وقوتها أمام الطالب األجنيب املبتدئ فوهم بهذا 
اللغوي  للطالب  خزين  إثراء  املدرس  ابتغى  ما  وإذا  املسعى. 
باملفردات، فعليه أن يلجأ إىل استثمار اجلذر العربي للمفردة 
ومبعاٍن  جديدة  مفردات  على  احلصول  وإمكانية  الواحدة، 
خمتلفة فمن الفعل )كتب( مثاًل ميكن أن ندرك ألفاظا أخرى:

استكتب، كتاب،  اكتب، كاتب، مكتوب،  يكتب،  كتب] 
ُكِتب، الكتابة، ُكتيب، كّتاب... وسواها من األلفاظ. 

يف  مجيال  وقعا  والقمرية  الشمسية  احلروف  لدراسة  أن  كما 
نفوس املتعلمني، مع سهولة تدريسها وأهمية ذلك يف اإلمالء. 

باللغة  ومقابلتها  التعريف  )ألـ(  به  تقوم  الذي  األثر  ومعرفة 
االجنليزية مثاًل. 

أرانا قد أطنبنا يف مقام ُحددت صفحاته وكلماته ولو أتيحت 
لنا فسحة أخرى للفت أنظار املدرسني إىل ما ينبغي العمل فيه 
لألجانب  العربية  تعليم  مواجهة صعوبات  لنا يف  ينبغي  وما 

ستؤتي أكلها أكثر وانضج. 

البيئة احلاضنة للتعليم: 

للغة وظيفة اتصالية. واالتصال - كما معلوم - موقف اجتماعي 
له عناصر حتقق ذاته. كاملرسل )املتحدث( واملستقبل )اآلخر 
البيئة احلاضنة  املستمع(. فحرٌي بنا إحكام هذه املعادلة يف 
لغوية مشرتكة  أواصر  وفق  متماسك  كيان  فاجملتمع  للتعليم. 
ومتفق عليها. هلا خصوصية يف املبنى واملعنى. وحيكمها طبعاً 
اللغوي. ولكل جمتمع خصائصه اليت  النحو واملعجم  - علم 

استمد بعض مشرتكاته اللغوية من عاميته وتراثه. 

وعوداً على بدء، نرى أهمية تظافر عوامل كثرية يف بناء املستوى 
اجيابية،  بيئة  توفري  أهمها  لعّل  األجنيب،  للمتعلم  اللغوي 
يتلقف املطالب من خالهلا فصاحة اللسان وحسن السماع. لئال 
يضيع بني عربية مكتوبة يف املظان وأخرى مستعملة ال يفقه 
منها إال النزر اليسري إمياناً منا إّن اللغة ال تكتسب بالقواعد 
فحسب وإمنا يّعول على ممارستها والتحدث بها وصواًل إىل 
تقويم اللسان وهي الوسيط لتوصيل النص املراد، وليَس النص 

حبد ذاته.

مقرتحات وتوصيات:

الذات  تصحيح  وسائل  من  وسيلة  املعرفة  إن  مين  إميانا 
واملنهج، مع إدراكي بقصور املعلومات وعدم إحاطيت إحاطة 
َمْن يدلي مبقرتحات وتوصيات  تامة بها، وإمياني أيضا أن 
جيب أن ال يكون مراقباً من علَّ وال منظراً منعزاًل عن حميط 
التعليم. فالفكُر عالقة بني اإلنسان وحميطه ويرتتب على ذلك 
أن الناس وأفكارهم يف حال من تبادل ملّهمة التثقيف لبعض. 
ولعّل ما اختمر يف ذاكرتنا من أفكار ورؤى ُتسهم يف حتسني 
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بها،  الناطقني  غري  أنظار  أمام  سيما  ال  العربية  اللغة  واقع 
قبواًل  تنال  أن  أمتنى  اليت  املقرتحات  هذه  إيراد  إىل  دفعين 

ورضًى وميكن إمجاهلا مبا يأتي: 

إن لّغة كالعربية هلا نفوٌذ ميتد على مساحة واسعة من العامل، 
مضاف إليها األمم اليت تتخذ من احلرف العربي أداة لكتابة 
وسواها.  وتركستان...  واملاليو  والباكستانية  كالفارسية  لغتها 
فمن حق هذه اللغة أن تستعيد مكانتها لغًة حيًة، وان تكون 
فاعلة يف املنظمات واملؤسسات العاملية فكانت وما تزال وعاء 
احلضارة ومستودع األفكار ومقود العامل حنو مصاف التطور - 
ساعتذاك - َفَعمَد خصومها إىل إضفاء صبغة العقم واجلفاف 

والعجز عن اإلتيان مبا هو يساير احلضارة والتقدم. 

فالرد األمثل على هذا العجز املزعوم أنه مل يكن يف أصل اللغة 
وكنهها، بل من األقالم اليت حاربتها والعقول اليت أرادت 
مر  على  احلضاري  ووجودها  هويتها  تعود  لئال  ختلفاً.  بها 
العصور. فعلى عاتقنا تقع مسؤولية احلفاظ على هذه الركيزة 

صوناً حلاضرنا ومستقبلنا. 

عن  قوم  كل  فيها  ُيعرّبُ  اليت  الوسيلة  اللغة  كانت  ملا 
تاماً  إدراكا  ندرك  فإننا  وأفكارهم،  ومقاصدهم  مقتضياتهم 
كل  )ومن  املتلقني  أذهان  يف  تدور  اليت  واألفكار  املعاني  أن 
طريقة  أّن  بيد  ضمائرهم.  ختاجل  اليت  نفسها  هي  األقوام( 
عملية  إىل  نعمد  ولذلك  خمتلفة.  احملكية  باللغة  التعبري 
أن  إي  املتلقي.  إىل  وصواًل  املتشابهة  باألفكار  الدماغ  حرث 
العملية ستغدو عكسية يف الوقوف على املدارك الفكرية أواًل 
التعبري عن فكرة  اللغة. فمثاًل، عندما يراد  التوجه حنو  ثم 
وجهي  أجهم  )املدرس(  فإنين  مؤمل،  إنساني  بواقع  ترتبط 
نفسه،  اإلحساس  املتلقي معي يف  فيشرتك  امتعاضي  وأبدي 
لغة  من  نتمكن  مل  إذا  ذلك  إىل  نلجأ  )حزن(.  له  فأقول 

املتعلمني.  الطالب 

امليل إىل اإلجياز يف العملية التعليمية ملا له من نفاذ يف العقول 
نقله  الذي  الربمكي  جعفر  قول  ههنا  وحيضرنا  فيها  وسكٌن 
صاحب كتاب البديع حينما قال: »إذا كان اإلجياز كافيًا، 

التقصري  كان  واجبًا،  التطويُل  كان  وإذا  عيباً.  التطويُل  كان 
عجزاً« )ابن منقذ 279،1960(.

كما أن اإلجياز يوافق الطبع السائد اآلن. وأن يعي املدرس أن 
البالغة ليست ألفاظا فقط وال معاني فحسب، بل هي ألفاظ 
ُيعرب عنها معاٍن وأفكار ولكن ليس كما اتفق، وال كيفما وقع 

)البغدادي 1989، 123(.

على املتصدين للعملية التعليمية لألجانب أن يعوا أن اللفظة 
تبقى  سوف  داللتها  فإن  املعجم  من  ُأخذت  ما  إذا  الواحدة 
 )Syntax( يتيمة ناقصة فداللتها تتكشف من خالل السياق
ولذلك ادعوهم إىل عدم االجنرار هلاثاً وراء الطريقة اليت تدعو 
ذهنه،  يف  لترتسخ  دومنا مجل،  املفردات  حفظ  إىل  الطالب 

ويكون وقعها أعمق واعلق. 

فترتك  احملاضرة  إدارة  يف  الطالب  إشراك  املدرس،  على 
الطالب  يروم  ملا  املقررة  من احلصة  األخرية  العشرة  الدقائق 
مل  ومجل  كلمات  من  يومه  يف  واجهه  ما  ملعرفة  أو  تعّلمه، 
بدأ  أنه  الطالب  الطريقة يشعر  فبهذه  أسرارها.  يستطع فك 
دائرة  من  الدرس  وخترج  العربية.  اللغة  تعّلمه  مثار  جيين 

الرتابة وامللل. 

النأي بالطالب عن اإلتيان بأمثلة مستقاة من القرآن الكريم، 
لصعوبة الوقوف على معناها ومؤداها وتشريعاتها وأفكارها إال 
إذا اقتضى األمر ذلك يف تعليم العربية للراغبني مبعرفة الدين 

اإلسالمي. 

لفت أنظار املتعلمني من األجانب إىل مجالية اللغة اإلبداعية يف 
النصوص الشعرية والنثرية، كاشفاً بذلك عن مكونات اجلمال، 
والتأنق والزخارف اللفظية يف آثار النابهني من أبناء العربية 
بأسلوب أدبي سلس وعبارات رشيقة، مدجبة حبٍس نقدي، 
وذوق يف اختيار الشواهد. وأرى أن القصائد املغناة وسيلة سهلة 

يف تقريب املعنى وإدراك املغزى وحتقيق اهلدف املنشود. 

أكاد اختلف مع الرأي الذي يرى أن ال ضرورة للمدرس إتقانه 
لغة أخرى )لغة الطالب(، اعتقاداً منهم أن املدرس سيلجأ إىل 
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التدريس بها وال تدرك العربية منه. نعم إن اإليغال باحلديث 
فيها خيالف اهلدف. بيد أنه من جانب آخر ضروري خللق 
األفكار وخلق  وتقريب  الطالب.  وثقافية مع  اجتماعية  آصرة 
جو من األلفة، ويتحقق ذلك أكثر يف مصاحبة األستاذ للطالب 

يف احلياة اليومية. أو السكن معه. 

العربية.  للغة  دراستهم  من  والغرض  الدارسني  توجه  مراعاة 
وصوغ منهج يقرتب من ذلك التوجه أو ميس أغراضه. 

من  فقط  واحدة  وسيلة  إال  هو  ما  الكالم  أن  املدرس  يعي  أن 
أخرى  وسائل  فهناك  )املتعلم(  باملتلقي  االتصال  وسائل 
احلركات  كاستخدام  مهمته،  أداء  يف  عليها  يتكئ  أن  عليه 
اجلسمية، وتغريات الوجه، أو مراعاة نغمة الصوت وسرعة 
الكالم وبطئه، والتنوع الواضح يف املقامات الصوتية. وحتقيق 
العرب  واللني. وقد وقف  بالشدة  املخارج  الصحيح يف  النطق 
ملقام  العالي  املستوى  ربطوا  الغربيون على هذا، عندما  مثلما 
واحلبور.  والدهشة  بالسعادة  السريع،  األداء  أو  الصوت، 
وربطوا مستوى مقام الصوت املنخفض واألداء البطيء بالضجر 

 )Salzmann 1993. 214( .والكدر

مثاًل  كالقصص  نثرية  نصوص  لقراءة  األجانب  الطالب  دعوة 
واحلكايات التارخيية املكتوبة باللغة العربية وما يقابلها نصاً 
النصني  لكال  الواضحة  الرتمجة  ملعرفة  االجنليزية،  باللغة 
مثاًل  شكسبري  من  كحكايات  للطالب،  لغوي  رصيد  ولتوفر 
تراكيب  إدراك  أوهلما  فائدتان  فتتحقق  اجنليزي.   – عربي 

اجلمل، واألخرى جين ألفاظ جديدة. 

اعتماد مقاييس أوسع للحكم على الصواب من عدمه يف قراءة 
الطالب املتعلم، وإدراكه ملا يطرأ على اللسان من تغيري بتقادم 

الزمن وصواًل إىل املبتغى. 

للحوار، أو احملادثة )Conversation( أثٌر بالٌغ يف استنطاق 
من  للتخلص  املتحدث  بنفس  الثقة  وزرع  املخبؤة.  األفكار 
موضوعات  تكون  أن  ويفضل  واخلجل.  احلرج  حاالت 
سيما  ال  اليومية،  حياته  يف  املتعلم  حيتاجه  ما  احلوار، 

املبتدئني. 

بطاقات  عمُل  إليها،  اجلأ  كنت  ما  غالباً  اليت  الطرائق  من 
ذات  )أ(  بطاقة  يف  أكتب  معقولة.  وبأعداد  بلونني خمتلفني 
اللون األبيض سؤااًل، ويف بطاقة )ب( إجابة. وأوزع البطاقات 
على املتعلمني وأطلب قراءة السؤال. وانتظر اإلجابة من الفريق 
اآلخر. فأحقق بذلك هدفني مهمني أوهلما: القراءة وثانيهما 
االستيعاب، مع ما املسه من تفاعل بّناء بني املدرس واملتعلمني. 

أن يعي املدرس كذلك إن اهلدف الذي من اجله وضع النحو 
باللحن.  الوقوع  من  اللسان  وعصمة  اللغة،  لضبط  العربي، 
وعلى وفق هذا، ووفق ما طرحه ابن مالك يف الفيته الشهرية 
)فيما أبيح افعل. َوَدْع ما مل يبح( )ابن عقيل 1980، 22( أي 
ال  االستعمال،  يف  الضرورية  القواعد  لتعلم  الصرحية  الدعوة 
حلفظها أو تقعيدها. وندع القواعد األخرى للنحاة الوصفيني 

الذين يتجهون بالنحو، اجتاهاً فلسفياً عقيماً. 

اكتساب  اللغة  أن  يرى  الذي  القول  إىل  نركز  أن  املفيد  من 
املفردات  عن  والتقصي  البحث  فضرورة  العادات.  هي  كما 
واجباً.  أمرا  أضحى  البيئة  أو  الكتب  من  سواء  واألصوات 
على  تظهر  العربي  دم  يف  العربية  اللغة  أن  )وليس صحيحاً 
لسانه، ولو ولد يف بيئة أجنبية( حّسان )2007، 23(. الطلب 
من املتعلمني األجانب ال سيما املتقدمني منهم بتأليف قاموس 
يقتنص  أعرف( حيث  اليت  )اللفظة  يسميه  به  لغوي خاص 
الطالب املفردات اليت يعرفها من القاموس ليكتبها يف قاموسه 
)اجلديد( الذي أنشأه ليسهل العودة إليها ولرتفع من رصيده 
اللغوي يف آن فضاًل عن زيادة الثقة اليت يكتسبها من قدرته 

على معرفة ألفاظ أكثر. 

ومن التوصيات العامة، نرى ضرورة إن تتحمل جمامع اللغة 
هو  كما  مرحلته،  مع  ليتماشى  النحو  تبسيط  مّهمة  العربية 
حتى  عصوره.  على  ُقسم  الذي  العربي،  األدب  يف  احلال 
املعاصر،  واألدب  احلديث،  األدب  بني  يفّرق  تقسيماً  ألفينا 
وأدب احلداثة وأدب ما بعد احلداثة وهكذا. وذلك من خالل 
الوقوف على املشرتكات النحوية للقواعد املستعملة. وطرح ما 
هو غري مستعمل منها. وعدم إقحام املتعلمني العرب أو سواهم 

بتفريعات وآراء تعمي النص وحترفهم عن الغرض املنشود. 
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دعوة احلكومات واملؤسسات والشركات إىل فرض تعلم اللغة 
العربي، من  الوطن  للعمل يف  القادمة  الشركات  العربية على 
باللغتني،  الرمسية  مكاتباتهم  تكون  وان  باملثل  املعاملة  باب 
وكذا األمر بالنسبة للبضاعة املوردة للعرب. مما يرفع من قدر 

اللغة العربية، ومكانتها، فيضطر اآلخرون تعّلمها.

النبذ  إىل  البحثية هذه  ورقتنا  إمنا اجتهنا يف  نقول:  وأخرياً 
التقليل من  الّلُمِع منها وال اعين بذلك  األفكار. وعرضنا  من 
األهمية. بيد أننا ُرمنا وضع تراكمات اخلربة يف تدريس اللغة 
املعنيني بهذا اجملال، وهي  أمام  الناطقني بها  العربية لغري 
فإذا  فحسب  إيصاهلا  أردنا  وإمنا  عليهم  عني  فرض  ليست 
نظره،  مبطالعها  ووصل  العلم  طالب  أو  املدرس  استكشفها 
ال  الطبع،  سبيل  على  وردت  كأنها  تكون  عقله  واستعمل 
وَنَصَر  اهلل  أيّده  فإن  سبيلها.  فليحتذي  اإلجبار.  أو  التكلف 
خاطره، وأحاطه باملعلومة وحسن توصيلها، استطاع أن ينفذ 
إىل العقول ويسَعد مبهمته، وخيدم لغته العربية. وهو حسبنا 

ونعم الوكيل. 
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إن احلديث عن تعليم اللغات يف اجملتمعات األجنبية يقود 
اللغات  بتعليم  صلة  هلما  هامني  جانبني  عن  احلديث  إىل 
مقارنة  دراسة  من  يستحق  ما  يناال  مل  ولكنهما  األجنبية، 
األجنبية.  اللغات  بتعليم  الصلة  ذات  العوامل  من  بغريهما 

وهذان اجلانبان هما:

اللغات  تعليم  يف  اللفظي  غري  األول:التواصل  اجلانب   -
األجنبية.

- اجلانب الثاني:التكيف مع ثقافة اللغة اهلدف.

ملا هلما من  يناقش هذين اجلانبني  أن  البحث  وحياول هذا 
أهمية يف تعليم اللغات األجنبية.

اللغات  تعليم  يف  اللفظي  غري  التواصل  األول:  اجلانب 
األجنبية:

إن االتصال االجتماعي بني الناس يتم عرب وسائل لفظية أو 
عرب وسائل غري لفظية وسوف نناقش هذا املوضوع اهلام من 

خالل احملاور التالية: 

1. أوال: االتصال اللفظي 

2. ثانيا: وسائل االتصال غري اللفظي

3. ثالثا: وسائل االتصال غري اللفظي 

4. رابعا: أهمية فهم اللغة غري املنطوقة 

5. خامسا: وظائف اللغة غري االتصالية 

أوال: االتصال اللفظي: 

إن املفاهيم واألفكار نعرب عنها غالبا باللغة املنطوقة أو املكتوبة، 
فاللغة هي وسيلة نقل تلك األفكار، كما أن التفاهم يتم بني 

الناس باللغة منطوقة كانت أم مكتوبة.  

ثانيا: وسائل االتصال غري اللفظي: 
عام   ففي  الكلمات:1  من  أعلى  بصوت  تتحدث  األفعال  إن 
نوعها   من  األوىل  هي  تلفازية،  مناظرة  هناك  كان  م   1960

كيندي،  السيناتور  و  نيكسون  الرئاسةريتشارد  مرشحي  بني 
وقد شاهد املناظرة أكثر من سبعة ماليني ناخب. وقد جرى 
كانت  وقد  للرئاسة،  املرشحني  أداء  حول  للرأي  استطالع 

املفاجأة أن هناك بونا شاسعا بني من شاهد.

فقد  اإلذاعة.  اكتفى بسماعها من حمطات  املناظرة وبني من 
أثبت استطالع الرأي أن من اكتفى بالسماع رأى أن نيكسون 
فاز  كيندي  أن  املناظرة  شاهد  من  رأى  بينما  باملناظرة،  فاز 
باملناظرة، حيث تأثروا بابتسامات كينيدي، و أناقته وجسمه 

الرياضي.2

ولذا فإن معرفة الوسائل غري اللفظية أمر هام لكثري من شرائح 
اجملتمع مثل: البائعني ومقدمي الربامج التلفازية واحملققني 

1 Boe, John (2005) Action speak Louder than Words, Agency 
Sales, 35, 9, ABI/Inform Global ,pp.56-57. 
2 Boe, John, op. cit.,p.56.
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وحنوهم،فالبائع الذي حياول أن يسوق بضاعته يستطيع قراءة 
إقناعه  إسرتاتيجية  يكيف  ثم  ومن  املنطوقة  غري  الزبون  لغة 
للزبون حسب قراءته للغة الزبون غري املنطوقة، فقد يدل وجه 
الزبون أو طبقة صوته أو تعابري وجه  على ميله لشراء السلعة 
دون أن يعرب عن ذلك ، وهنا يستغل البائع هذا املوقف ليدفع 

الزبون دفعا أكرب حنو الشراء.

الطفل واللغة غري املنطوقة:

حينما نالحظ الطفل الذي مل يتكلم بعد أو يف بداية مرحلة 
فإننا   ، شيئا  يفعل  أن  يريد  حينما  سلوكه  ونالحظ  كالمه 
نالحظ أنه يتابع حركات وجه البالغ وتعبريات وجه ليستنبط 
من ذلك ردة فعله ومدى موافقته على سلوكه أكثر من مالحظته 
لسلوك البالغ اللغوي، بل رمبا يستنتج مدلول سلوك البالغ 
اللفظي من خالل تعبريات الوجه أو طبقة الصوت أو ارتفاع 
لصوت أو اخنفاضه أكثر من استنباط املعنى من خالل مدلول 

الكلمات. 

و هناك وسائل غري لفظية يستخدمها الناس للتفاهم فيما بينهم 
ولنقل أفكارهم، وهذه الوسائل تنقسم إىل قسمني:

القسم األول: ما يستخدم مبصاحبة اللغة. 

القسم الثاني: ما يستخدم دون مصاحبة اللغة.

فاإلنسان يستخدم حركات اليد أو اجلسم لالتصال. وقد تكون 
تلك احلركات مبعية اللغة وحينذاك تأتي لتؤكد املعنى اليت 
تنقله اللغة أو تأتي لتنقل معنى آخر خيتلف عن املعنى اليت 
حتمله داللة الكلمات اللغوية. فحركة العينني أو حركة اليدين 
قد تعين شيئا خمالفا ملا نقوله لفظا، كما أن سرعة الصوت أو 
ارتفاع الصوت أو اخنفاضة قد يعين شيئا خمالفا ملا قلناه لفظ. 
فنسبة كبرية من مغزى الرسالة اليت يريد املتحدث إيصاهلا 
ال تصل للمستمع عن طريق اللغة ، فال حتمل تلك الرسالة  
الكلمات أو اجلمل، بل حتملها نغمة صوت املتكلم وتعبريات 

الوجه. 

وهذا حق فالعبارة الواحدة قد تعنى أكثر من معنى، ويرجع 
ذلك إىل الطريقة اليت قيلت بها، فعبارة مثل السالم عليكم 

تدل بألفاظها على معان كثرية منها على سبيل املثال: 

- التحية عند االستقبال 

- التحية عند الوداع 

كلمة  عليها  تدل  مل  أخرى  معان  العبارة، حتمل  تلك  ولكن 
السالم أو عليكم، بل جاءت تلك املعاني من إشارات ودالئل 

غري لغوية، ومن تلك املعاني: 

- لفت االنتباه 

- اإلشعار بالغضب 

- السخرية

ثالثا: وسائل االتصال غري اللفظي 

إن التواصل احلقيقي كما يرى 3Abercrombie ال يكون عرب 
اليت  والكلمات  الرتاكيب  فتلك  تراكيبها،  أو  اللغة  كلمات 
التواصل  ولكن  للكالم،  هي  النطقية  أعضاءنا  فيها  نستخدم 
غري  الوسائل  استخدام  عرب  يتم  للمعاني  الناقل  احلقيقي 

اللفظية. ومن نلك الوسائل غري اللفظية: 

1. النظر للمتحدث:

حسب  ختتلف  معان  حيمل  الكالم  أثناء  للمتحدث  فالنظر 
طبيعة ثقافة ذلك اجملتمع، فصرف نظرك عن املتحدث قد 
يدل على احرتام وتقدير، وقد يدل على غري ذلك، وهذا األمر 
من خيتلف من ثقافة ألخرى، فقد يكون صرف النظر دليال 
على االحرتام، ولكن قد يفهمه شخص آخر من ثقافة أحرى 
غري ما قصد به. وهنا حتمل وسائل االتصال غري اللفظية معنى 

مغايرا ملا مجلته الوسائل اللفظية. 

3 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., pp. 41-44.
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2. اللغة الصامتة:

إن الصمت قد يدل على عجز عن البيان أحيانا ، ويف أحيان 
بعض  حتملها  ال  املعاني  من  كثريا  الصمت  حيمل  أخرى 
الكلمات، فرب صمت كان أبلغ من عبارة، وكثري من متحدثي 
اللغات يستخدمون الصمت وسيلة فعالة لنقل كثري من املعاني 
التعبري، بل  الكلمات، ليس عن عجز يف  بدال من استخدام 

إلدراكهم أن الصمت أبلغ من الكلمات. 

ودالالت اللغة الصامتة تتغري حسب ظروف احلدث الكالمي  
يدل  فقد  ألخر،  ثقافة  من  تتغري  كما  الواحدة،  الثقافة  يف 
الصمت على معنى يف ثقافة ولكنه قد يدل على معنى مغاير 

يف ثقافة أخرى. 

فعلى سبيل املثال يرى واردغ Wardhaugh أن !kung وهم 
وهم  أفريقيا،  شرق  جنوب  يف  يعيشون  الناس  من  جمموعة 
لديهم  احلديث  كثرة  فإن  لذا  بعضا،  بعضهم  إىل  حاجة  يف 
يعمل على إيضاح ما إذا كان هناك أي خالف حتى يتجنبوه 
الناس يف  من أجل احلفاظ على عالقتهم االجتماعية، بينما 
شرق وسط أريزونا )Western Apache( مييلون إىل الصمت، 
غري  من  أو  من جمموعتهم  سواء  غريب  مقابلة  عند  وخاصة 

جمموعتهم.4 

والصمت وسيلة لالتصال ومعرفة استخدامه املناسب أمر مهم 
يف االتصال بني الناس، فالصمت ميكن أن ينقل معان كثرية 

منها التقدير، والتأييد واملخالفة وعدم التأكد.5

1. الصراحة يف الكالم أو االلتفاف: 

متيل بعض الشعوب إىل التعبري صراحة حنو غرض ما، بينما متيل 
شعوب أخرى إىل االلتفاف حول املوضوع، مما يؤدي يف أحيان 
كثرية إىل سوء فهم. وليس األمر مقصورا على التعبري الكالمي، 
بل يشما أيضا التعبري عن املشاعر، حيث جند بعض الثقافات 
تسمح بالتعبري عن احلزن واخلوف تعبريا مباشرا وصرحيا، 

4 Wardhaugh, Ronald, op. cit., p. 240.
5 Wardhaugh, Ronald, op. cit., p. 241.

بينما جند أن جمتمعات أخرى ال تقبل بهذا التعبري املباشر 
عن املشاعر وتعده عيبا. 

اللغة  علم  يف  عليها  يطلق  اليت  املتحدثني  بني  املسافة   .2

االجتماعي proxemics وهي من وسائل التعبري غري اللفظية، 
فاملسافة بني املتحدثني يف كل اللغات تزيد وتنقص تبعا ملدى 
أن  العادة  كانت  من شخص  فقربك  املتحدثني.  بني  العالقة 
تبتعد عنه أثناء احلديث معه، ينقل معنى معينا، فقد يدل 
على أنك تود التقرب منه ألسباب معينة. كما أن بعدك عن 
شخص كانت عادتك أن تقرب منه أثناء احلديث ينقل معنى 
معينا، فقد يدل على جفاء بينكما أو على عتاب أو تغري يف 
سلوكك حنوه أو غري ذلك من املعاني. وتلك املعاني مل تنقل 
بواسطة اللغة بل مت نقلها بوسائل غري لفظية. وهي يف هذه 

احلالة املسافة بني املتحدثني. 

وهذه املسافة على سبيل املثال قد خيتلف مدلوهلا من ثقافة 
إىل أخرى، ففي بعض اجملتمعات تكون املسافة قريبة مبقدار 
بعد التكلفة بينهما، فكلما كانت العالقة محيمة كانت املسافة 
قريبة، وكلما كانت العالقة بينهما رمسية كلما كانت املسافة 

بينهما أثناء احلديث بعيدة. 

األمر ليس كذلك يف كل اجملتمعات، ففي بعض  ولكن هذا 
اجملتمعات تكون املسافة بعيدة حتى لو كانت العالقة محيمة. 

إن درجة القرب بني املتحدثني من اجلنسني أو من اجلنس 
الواحد ختتلف من ثقافة ألخرى، ففي بعض الثقافات ال بأس 
أن يعانق الرجل الرجل أو ميسك كل منهما يد اآلخر أو تعانق 
املرأة املرأة أو أن متسك كل منهما يد األخرى، بينا ال يكون 
ذلك مقبوال يف ثقافات أخرى. وهذا التعبري غري الفظي حيمل 
معان خمتلفة، ففي ثقافة ما تدل املعانقة على املودة واحملبة 

غالبا بينما تعين معاني أخرى يف ثقافات أخرى. 

3. احلركات اجلسدية: 

معان  حتمل  الوجه  تعبريات  مثل  اجلسدية  احلركات  إن 
قد  مثال  فاالبتسامة  ألخرى،  ثقافة  من  ختتلف  و  خمتلفة 
يف  احلقيقة  إخفاء  من  أكثر  تعين  ال  بينما  الرضا  على  تدل 
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جمتمع آخر. وهناك حركات جسدية خمتلفة يستعان بها عند 
احلديث، وقد تكون يف وفاق مع اللغة اللفظية، ورمبا تعين 

شيئا مغايرا للغة اللفظية، ومن تلك احلركات اجلسدية: 

حركات جسدية إرادية مثل: 

- ملس األذن 

- لعق الشفتني 

- حك العارضني 

- مس اللحية 

- اللعب بالشارب

ومنها حركات جسدية غري إرادية، مثل: 

- تغري لون الوجه 

- حركة الرأس اليت املوافقة من عدمها 

- عض األظافر 

- حركة العينني 

فقد تنم تلك احلركات اجلسدية عن معاني متفقة مع املعنى 
اللفظي، مما يؤكد املعنى، كما ميكن أن تنم عن مقاصد مغايرة 
على  قادرا  السامع  أو  املخاطب  اللفظي، مما جيعل  للمعنى 

تفسري تلك املقاصد تفسريا حقيقيا. 

رابعا: أهمية فهم اللغة غري املنطوقة: 

ملاذا ال نكتفي بفهم املنطوقة، ونهمل اللغة غري املنطوقة ؟   . 

لتحقيق  املكتوبة  أو  املنطوقة  اللغة  فهم  أهمية  ندرك  كلنا 
االتصال والتفاهم بني أصحاب اللغة الواحدة أو بني متحدثي 
لغات خمتلفة. وال تقل أهمية إدراك اختالف وسائل االتصال 
غري اللفظية عن أهمية الوسائل اللفظية؛ وذلك ألسباب منها: 

- أن الثقافات ختتلف فيما بينها، مما يؤدي إىل سوء فهم 
بعض الثقافات، و قد سبق أن ذكرنا مناذج منها.  

- إن اللغة غري املنطوقة تعطي املخاطب معلومات ورمبا مشاعر 
ال تود اإلفصاح عنها، فقد تعرب عن رأيك بكلمات على غري ما 

تعتقد به، ولكن لغتك غري املنطوقة خترب غري ذلك 

ال ميكن لإلنسان أن يتحكم يف لغته غري املنطوقة مهما حاول 
إخفاء ذلك. 

إن كثريا من املعاني يف اللغات عامة يعرب عنها بطريقة غري 
لفظية، مثل تعبريات الوجه والعينني وحنو ذلك. و اللغات 
نتيجة  اللفظية  غري  التعبري  طريقة  يف  بينها  فيما  ختتلف 

الختالف الثقافات، وهذا يؤدي إىل كثري من سوء الفهم.  

إن الفروق بني اللغات بسبب االختالفات اللفظية قد يسبب 
ولكن  خمتلفة،  لغوية  خلفيات  من  املتحدثني  بني  صعوبة 
األكثر صعوبة هو ما يؤدي إليه االختالف الثقايف بني اللغات 

من حكم غري دقيق على خصال املتكلم داخل البلد الواحد.

خامسا: وظائف اللغة غري االتصالية:

إن األساس يف استخدام اللغة أن تكون لالتصال بني الناس، 
ولكن كما أن هناك وظائف اتصالية بني الناس بوسائل غري 
اللغة. مبعنى   بها  تقوم  اتصالية  وظائف غري  فهناك  لغوية، 
تلك   ما حتمله  منها  نريد  وال  أو مجل  كلمات  أننا نستخدم 

الكلمات من معاني، بل يراد معان أخرى. 

فما هي تلك األغراض غري االتصالية للغة ؟  

هناك عدة وظائف غري اتصالية للغة، ومن تلك الوظائف: 

1 - كسر احلاجز اللغوي أو االجتماعي:

اثنان ال يعرف بعضهما بعضا يف مكان واحد،  عندما يلتقي 
نفسك  عزل  أن  ذلك  صامتني،  يبقيا  أن  يف  حرجا  جيدان 
عمن معك يف مكان واحد أمر غري حممود، وهذا ما قد يدفع 

للحديث مع الشخص اآلخر.

كما أن لكل جمتمع موضوعا أو أكثر يتحدثون فيه عندما يلتقي 
اثنان ال يعرفان بعضا أبدا أو بينهما معرفة بسيطة، فبعض 
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اجملتمعات تتحدث عن اجلو أو رمبا عن زمحة السيارات أو 
ما أشبه ذلك. 

معرفة  حتى  أو  اجلو  عن  احلديث  الغرض  يكون  ال  وهنا 
أي  إليك  يضيف  ولن  وله  لك  معروف  أمر  فهو  طبيعته، 
معلومة عندما يقول اجلو اليوم حار، أو اجلو اليوم مشمس، 
فأنت ترى ذلك كما رآه هو، ولكن القصد هو كسر احلاجز 
بينكما، فقد جيد اإلنسان صعوبة بالغة أن جيلس إىل جماور 
له دون احلديث معه؛ إذ سوف تشعر بإحساس داخلي أنك 
تبدي شعورا غري مبال حنوه. وحتى تشعر أنك أبديت شعورا 
إجيابيا حنوه أو اهتماما به، فال بد من كسر حاجز الصمت 
بينكما، وهذا لن يتم إال باحلديث معه. وما دام ليس بينكما 
معرفة سابقة متكنكما من احلديث يف موضوع مشرتك بينكما، 
كان لزاما عليكما أن جتدا موضوعا ال جيد أي منكما غضاضة 
لشخصيتك،  كشفا  أو  وال حيمل حساسية  عنه  احلديث  يف 
وهذا املوضوع قد يكون احلديث عن اجلو وقد قد يكون غريه. 

فاللغة يف هذه احلالة ليست وسيلة اتصال ألنك ال تريد أن 
بل  احلال،  واقع  يف  معلومات  تستقبل  أو  معلومات  توصل 

القصد هو كسر احلاجز فيما بينكما.

عن  ممكن  قدر  أكرب  معرفة  يف  الطرفني  أحد  رغبة   -  2
الشخص اجلالس أمامه أو جبانبه:

قد يرغب أحد الطرفني يف احلديث مع اآلخر، ليس من أجل 
كسر احلاجز كما ذكرنا يف الغرض السابق، بل من أجل غرض 
آخر هو حب استطالع وتطفل، حبيث يرغب يف معرفة أكرب 
قدر ممكن عن الشخص اجلالس أمامه أو جبانبه. وهذه املعرفة 
عن الشخص اآلخر ال تتم من خالل ما حتمله اللغة من معان 

اتصالية، بل من خالل ما حتمله اللغة من دالئل. 

تلك  اليسري حتقيق  دام من غري  ما  أنه  نذكر  ولتوضيح ذلك 
الرغبة يف معرفة أكرب قدر ممكن عن الشخص اآلخر من خالل 
حالته  أو  منطقته  أو  الشخص  عمل  عن  مباشرة  أسئلة  طرح 
االجتماعية، كان لزاما عليك أن جتد موضوعا جتد منه مدخال 

للحديث، مثل احلديث عن اجلو أو حنوه.

فاللغة بينكما مل تستخدم لغرض اتصالي؛ إذ مل يكن الغرض  
استخدمت  بل  أصال،  فيه  احلديث  بدأت  ما  عن  احلديث 
أشياء  معه  فقد عرفت من خالل احلديث  أخرى،  ألغراض 

كثرية عن:  

- مستواه الثقايف

- مستواه االجتماعي 

- منطقته اجلغرافية 

- مستواه العقلي

وهذه املعلومات مل تتم من خالل ما محلته اللغات من معان، 
مستواه  أو  الثقايف  مستواه  مباشرة عن  أسئلة  تسأله  فأنت مل 
االجتماعي أو منطقته اجلغرافية أو مستواه العقلي، بل عرفت 
يف  يستخدمها  اليت  فاللغة  فحسب.  لغته  خالل  من  ذلك 
احلديث عن مواضيع عامة حتمل دالالت كثرية عن مستوى 
املتكلم الثقايف أو االجتماعي أو العقلي، كما حتمل دالالت عن 
منطقته اجلغرافية . فاللغة املستخدمة مل تكن مقصودة لذاتها، 
ألن كثريا مما تقول أو يقول ال حيمل غرضا اتصاليا حقيقيا وال 

يقدم أي معنى تبحث عنه أنت أو هو.

3 - مدى رغبته يف احلديث معك من عدمها

من  فريحيك  معك،  احلديث  يف  رغبته  مدى  لك  يتضح  قد 
مغبة طرح أسئلة خاصة قد ال جيد رغبة يف احلديث عنها. 
ولكن لو وحدت منه رغبة يف احلديث، فرمبا يشجعك هذا 
تريد أصال احلديث  ما  إىل  تنتقل  وقد  أكثر على احلديث، 

عنه. 

4 - حفظ مكانتك االجتماعية، فمن حديث عام ميكن تقدير 
مدى الفائدة يف االستمرار يف احلديث معه، فرمبا تفاجأ أنه من 
بيئة غري مناسبة أو أنه ذو خلفية غري مناسبة لك، ومعرفته 
االتصال  باب  قفل  يف  تبدأ  ثم  ومن  اجتماعيا،  تضرك  رمبا 
ال  مبعرفة شخص  جازفت  قد  تكون  أن  دون  معه،  اللغوي 

ترغب يف معرفته ألسباب اجتماعية.
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اجلانب الثاني: التكيف مع ثقافة اللغة اهلدف: 

إن االجتاه السليب حنو اللغة اهلدف أو ثقافتها رمبا يكون له 
أثر سليب على تعلم اللغة اهلهدف عند بعض املتعلمني، كما 
أن االجتاه االجيابي حنو اللغة اهلدف وثقافتها رمبا يكون له 

تأثري إجيابي عند بعض املتعلمني.

ال  بشكل  اهلدف  الثقافة  مع  التكيف  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
يطمس ثقافة املتعلم أو على قيمه ومبادئه. 

ولكن هل هل يستطيع الفرد أن يتكيف مع ثقافة أخرى غري 
ثقافة األوىل ؟ إن ذلك التكيف أمر ليس سهال بل يكاد يكون  

مستحيال يف بعض احلاالت.

ولصعوبة التكيف مع ثقافة أخرى، جاء مصطلح مسكة خارج 
البحر ليصف حالة من يعيش يف إطار ثقافة أخرى6.  

إن هناك عوامل خمتلفة تسهم يف قدرة الشخص على التكيف 
مع ثقافة أخرى، ومن تلك العوامل: 

1 - الدافع للعيش يف البلد األجنيب، مبعنى: هل أجرب على 

االنتقال أو هو الذي رغب يف ذلك، وهل له خيارات أخرى ؟  
فحينما يكون انتقاله للعيش يف بلد آخر جاء رغبة منه بالرغم 
على  قدرته  يف  يسهم  هذا  فإن  أخرى،  خيارت  وجود  من 
حسن التكيف مع الثقافة اجلديدة اليت انتقل إليها، خبالف 
الشخص الذي أجرب على االنتقال إىل بلد آخر وهو كاره لذلك 

ألسباب خمتلفة منها:

- أسباب اقتصادية، وذلك كمن يبحث عن لقمة عيش وليس 
له خيار آخر، بينما قلبه متعلق بوطنه.

- أسباب اجتماعية مثل الزوجة اليت تضطر إىل مرافقة زوجها 
للعمل أو الدراسة يف بلد آخر وهي غري راغبة. 

إن أمثال هؤالء سيجدون و ال شك صعوبة بالغة يف التكيف مع 
الثقافة اجلديدة اليت انتقلوا إليها. 

6 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., pp. 37-38.

2 - مدة البقاء يف البلد األجنيب، فلطول املدة أو قصرها أثر يف 

القدرة على التكيف، حيث يصعب على من بقي فرتة قصرية 
أن يتكيف مع ثقافة البلد الذي انتقل إليها، بينما يكون األمر 

أيسر مع من بقي فرتة طويلة. 

لثقافة  املنتقل  الشخص  ولغة  ثقافة  بعد  أو  قرب  مدى   -  3

أخرى عن ثقافة ولغة البلد اجلديد، فقرب ثقافة البلد الذي 
انتقل إليه من ثقافته األوىل جيعل األمر أكثر سهولة، بينما 

بعد الثقافتني جيعل األمر أكثر صعوبة. 

4 - مدى معرفة الشخص اجلديد بلغة و ثقافة البلد اجلديد. 

فمعرفة الشخص بلغة البلد اجلديد يسهل عليه كثريا قدرته 
تكون  بينما  إليه،  انتقل  الذي  البلد  ثقافة  مع  التكيف  على 

القدرة على التكيف أصعب على من ال جييد تلك اللغة.

5 - طبيعة الشخص وقابليته للتغري ومدى تساحمه، فالشخص 

القابل للتغري و املتسامح يسهل عليه التكيف مع بيئة جديدة، 
بينما يصعب التكيف على الشخص غري القابل للتغري أو غري 

املتسامح.

و  عائلته  من  يلقاه  الذي  والتشجيع  والدعم  التأييد   -  6

أو  الذي تشجعه عائلته على االندماج  أصدقائه، فالشخص 
من  التكيف  على  قدرة  أكثر  يكون  اجلديدة  الثقافة  قبول 
الثقافة  ورفض  االنفراد  على  عائلته  تشجعه  الذي  الشخص 

اجلديدة. 

7 - احلالة املالية للشخص، فللحالة املادية اجليدة للشخص 

دور اجيابي يف التكيف مع الثقافة اجلديدة. 

8 - الوظيفة، مبعنى هل لدى الشخص القادم وظيفة، وهل 

هي يف مستوى أدنى أو أعلى من وظيفته يف بلده. 

9 - عمر الشخص القادم.

10 - درجة إميانه بتفوق ثقافته. 
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شكل التكيف الثقايف:

إن ما حيدث ملن يعيش يف بلد أجنيب ذي ثقافة خمتلفة يشبه 
يرتفع  األلعاب، حيث  مدن  املوت يف  قطار  لعبة  يركب  من 
فجأة  يليه  بالفرح  يشعر  رمبا  الغريب  كذلك  فجأة،  وينزل 
للمجتمع  والكره  يتأرجحون بني احلب  كما  باحلزن،  شعور 
هذه  ولكن  األمر  بداية  يف  بالسعادة  يشعرون  رمبا  اجلديد. 

السعادة سرعان ما تنقلب إىل شعور معاكس.7 

مراحل التكيف:

ولكن  أجنيب،  بلد  يف  العيش  يف  الناس  جتارب  ختتلف 
معظم  بها  مير  متميزة  مراحل  إىل  تشري  والبحوث  التحارب 
الوافدين ممن يبقون فرتة طويلة يف بلد أجنيب، وتشبه تلك 

املراحل والتنقل منها حرف W يف اللغة اإلجنليزية.

أشكاال  يأخذ  أن  إىل  املتعلمني  عند  الثقايف  التكيف  مييل 
الثقايف عند كثري من املتعلمني يأخذ  خمتلفة، ولكن التكيف 

الشكل التالي:

 5 - القبول واالندماج                       1- مرحلة شهرالعسل 

                                               3 - التكيف األولي  

           4- العزلة                                                2- مرحلة الصدمة الثقافية

وفيما يلي شرح ملراحل التكيف يف الثقافة اجلديدة: 

1 - مرحلة شهر العسل: إن بداية احلياة يف بلد أجنيب تشبه 

البداية،  يف  بالسعادة  يشعر  العسل، حيث  ما شهر  إىل حد 
ويعجب بكثري مما يرى ولديه الرغبة يف تعلم ما يف هذه البالد. 

2 - مرحلة الصدمة الثقافية: حيث ينغمس الوافدون اجلدد 

والتوظيف  واملواصالت  اإلسكان  مثل  اجلديدة  مشاكلهم  يف 
سبب  الفكري  باإلجهاد  لوافد  يصاب  و  اللغة.  و  والتسوق 

اجلهد املستمر حملاولة فهم اللغة اجلديدة وثقافتها. 
7 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., pp. 41-43.

3 - التكيف األولي: حيث جند أن احلاجات األولية كالسكن  

والتسوق قد حلت وانتهى أمرها، وجند أنه بالرغم من أنه مل 
يتقن اللغة، إال أنه متكن من اللغة بالقدر الذي يكفيه للتعبري 

عن حاجاته األساسية. 

4 - العزلة، فالبعد عن الوطن و األحباب لفرتة طويلة يؤدي 

إىل اإلحساس بشعور الوحدة والعزلة، بل رمبا أدى ضعفهم 
يف اللغة اجلديدة للتعبري عما يريدون إىل اإلحباط وفقدان الثقة 
ال  عندما  وخاصة  املرحلة  هذه  عند  يبقى  وبعضهم  بالنفس. 

جيد عمال. 

األعمال  أن  املرحلة جند  هذه  ففي  واالندماج،  القبول   -  5

الروتينية كالعمل أو الدراسة قد استقرت وقد تعودوا على منط 
احلياة اجلديدة من مأكل و مشرب وعادات وحنو ذلك.  

نفسه،  املسلك  الناس يسلكون  ولكن هذا ال يعين أن مجيع 
فبعض الناس قد ال مير مبرحلة »شهر العسل« إذ رمبا قد جاء 
للبلد اجلديد نتيجة ظروف مريرة، ورمبا جند أن مرحلة ما 
تطول عند البعض بينما تقصر عند اآلخرين، ويرجع ذلك إىل 
عوامل خمتلفة منها شخصية الوافد أو سنه ومدى إتقانه للغة 

أو ثقافتها.8 

ومن عالمات عدم التكيف مع البيئة اجلديدة بعض العالمات 
اليت منها:

- احلنني الشديد للوطن 

- األكل أو الشرب الكثريين أو النوم الكثري. 

- غضبه على أهل الثقافة اجلديدة.

- متجيده وتعظيمه لثقافته األصلية. 

- انعزاله عن أهل الثقافة اجلديدة. 
- عدم قدرته على التعامل حتى مع املشاكل الصغرية.9

8 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., pp. 41-44.
9 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., p. 44
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وتلك املراحل و املعاناة اليت ختتلف يف طوهلا كما ذكرنا من 
شخص إىل آخر واليت قد ال مير جبميع تلك املراحل مجيع 

الناس بل قد يتجاوز بعضهم تلك املراحل. 

ولكن العائد إىل بلده قد مير براحل مشابهة لتلك اليت مر بها 
بلد الغربة و إن كانت ختتلف طوال وقصرا. وتلك املراحل اليت 
مير بها العائد إىل بلده ميكن تلخصها يف مخس مراحل هي: 

أن  جند  حيث  األجنيب:  البلد  يف  واالندماج  القبول   -1

الشخص األجنيب قد استقر واندمج يف اجملتمع.

األجنيب،  البلد  يف  استقر  أن  فبعد  التوتر:  إىل  العودة   -2

يصعب عليه أن يغادره بعد ما استقر ووطد عالقات مع أهل 
البلد. 

3- العودة إىل شهر العسل: حيث جند هناك قدرا كبريا من 

السعادة عند العودة إىل البلد، حيث جيد ترحيبا به يف بلده  
بعد طول الغيبة. 

4- الصدمة يف بلده مرة أخرى: حيث ال جيد تقديرا خاصا 

للخربات والتجارب اليت اكتسبها يف بلد الغربة، ويبدو للقادم 
أن بلده والناس قد تغريوا. 

5- القبول و االندماج مرة أخرى: حيث يندمج مع اجملتمع 

القادمني  و أنشطته املختلفة. ويف هذه املرحلة يبدأ كثري من 
إدراك كثري من اجلوانب السلبية واإلجيابية للبلدين، و تتكون 

لديه نظرة متوازنة.10

     

10 Adelman Mara, Levine Deena, op. cit., pp. 56-57.

                                                                                           1 - القبول واالندماج
                                                    يف البلد األجنيب

   4 - الصدمة يف بلده مرة أخرى                 2 - العودة إىل التوتر 

االعتبار  بعني  يأخذ  أن  جيب  األجنبية  اللغات  نعليم  إن 
اللغات،   بني  ذلك  واختالف  اللفظي  غري  االتصال  جوانب 

والرسائل اليت حتملها اللغة غري اللفظية.

الثقايف  بالتكيف  اللغات األجنبية  تعليم  أن يعنى  كما جيب 
ومساعدة الطالب على التكيف وإدراك مراحل التكيف اليت 
مير بها وأثر ذلك على استقراره النفسي ودور ذلك االستقرار 

يف تعلمه للغة األخرى.
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