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غويُة وَعالقُتها بالُهويَِّة في الوطِن العربّي السياساُت اللُّ

الملخص:
تروُم هذه الدرا�صُة و�صَع ال�صيا�صات اللغوية العربية والتخطيط اللغوي يف دائرة ال�صوء؛ كون اللغة العربية 
ة العربيُة االأ�صيلة، ويع��ر عنها يف اآن مًعا. كما  �صان��َة الثقافيَة وال�صياَج املنيع الذي حتتم��ي به الُهِويَّ َ ه��ي التَّ
م الدرا�ص��ُة �صورًة وا�صحًة ل�صانعي الق��رار عن مكانة الُهوية العربية يف �صلم اأولوي��ات ال�صيا�صات اللغوية  ُتق��دِّ
، وقد  احلاِلي��ة يف الوط��ن العربي، معتمدًة على اآليات اإجرائية، وا�صتقراءات واقعية، وفَق منهٍج و�صفيٍّ حتليليٍّ
ه��ا: التاأكيد على وج��ود حالة انف�صاٍم  َخَل�ص��ت الدرا�ص��ُة اإىل جملة م��ن النتائج والتو�صي��ات واملقتحات؛ اأهمُّ
خط��رة ب��ن م��ا هو كائ��ٌن يف ه��ذه ال�صيا�صات، وم��ا ينبغ��ي اأن يك��ون، والتنبيه اإىل اأه��م التحديات الت��ي تهّدد 
ة ناطقة، و�ص��رورة اإ�صراك اأهل  ��ة اللغوية م��ن الداخل، والتوعي��ة باأهمية اللغة العربية بو�صفه��ا ُهويَّ الُهويَّ
االخت�صا�ص بفاعلية يف و�صع ال�صيا�صة اللغوية، واعتماد العربية لغة تاأ�صيل وتكوين، وتفعيل قوانن حماية 
اللغ��ة العربي��ة، والعمل اجلاّد لتعري��ب التعليم، باالإ�صافة اإىل دع��وة املخت�صن واملهتم��ن اإىل تقدمي اأبحاث 
�صاملة ودرا�صات معّمقة يف جوانب ال�صيا�صات اللغوية والُهوية العربية؛ عّلها ت�صهم يف راأب هذا ال�صدع املتعاظم 

يف جدار الف�صحى يوًما بعد يوم.

الكلمات املفتاحية: ال�صيا�صات اللغوية، الُهوّية، مهددات، العوملة، التخطيط اللغوي.
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Language Policy and its Relation to Identity in the Arab 
World

Abstract:

Arabic language is the cultural arsenal and the strong fence that protects 
and expresses Arab identity at the same time. This study sheds some light 
on the Arab language policy planning and its relation to the Arab identity. 
Using an analytical descriptive approach, the study aims at providing a clear 
picture of the status of Arab identity on the list of priorities of current language 
policies in the Arab World, which can be beneficial for scholars and decision 
makers. The study concluded with a number of findings, recommendations 
and suggestions. The most important of these is the existence of a serious 
contradiction between what exists and what should be on these policies. 
Moreover, there are a number of challenges that threaten identity from the 
inside. There is also a need to raise awareness of the importance of the Arabic 
language as a spoken identity, which warrants the effective involvement of 
language specialists in creating language policies, the establishment of 
Arabic as an identity formation and rooting language, the enactment of laws 
to protect the Arabic language, and the dedication to Arabize education. 
Finally, specialists and interested scholars should be involved in more 
comprehensive research and in-depth studies in this area, which can perhaps 
reduce the growing crack in the wall of the standard Arabic day after day.

Keywords: Language policy, Identity, Threats, Globalization, Language 
planning.
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المقدمة:
تق��ع الف�صح��ى اليوم يف قل��ب اإع�صار مدمر من العومل��ة اللغوية، الت��ي كادت اأن تع�صف بالعربي��ة، لوال عوامل 
البقاء االأبدية التي متتلكها؛ ومن اأهمها حفظ اهلل لها بو�صفها لغة القراآن الكرمي، وما تتمتع به من خ�صائ�ص 
فري��دة؛ تتعل��ق بقدرته��ا التو�صعي��ة الهائل��ة ع��ن طري��ق النح��ت واالقتا���ص اللغ��وي والتعري��ب والتجمة 

واال�صتقاق، ناهيك عن نظامها ال�صوتي وال�صريف والنحوي الفريد، وجمال �صورها البالغية الرائعة.
وتع��د اللغ��ة العربي��ة اأهم مقوم��ات �صخ�صيتنا وهويتن��ا، وم�صت��ودع القيم والتج��ارب والثقافات الت��ي انتقلت 
اإلين��ا من اأ�صالفن��ا، اإ�صافة اإىل مكانتها الدينية، ودورها اجلوهري يف تر�صي��خ الفكر العربي، وتعزيز الروابط 

االأخوية بن اأبناء االأمة العربية واالإ�صالمية.
غر اأن لغتنا العربية ال حتظى باالهتمام والعناية املرجوة يف منظومة �صيا�صاتنا اللغوية يف البلدان العربية 

كافة، كما حتظى به كثر من اللغات يف عامل اليوم!
الخلفية النظرية والدراسات السابقة:

ته��دف ه��ذه الدرا�ص��ة اإىل اإبراز مكانة الُهوّي��ة يف ال�صيا�صات اللغوي��ة العربية، من خالل ت�صلي��ط ال�صوء على 
واق��ع ال�صيا�ص��ات اللغوي��ة يف الوطن العربي، ومكانة الف�صحى يف �صلم اأولوياته��ا، ومن ثم نخل�ص اإىل بيان اأهم 
التحدي��ات الت��ي تواجه العربي��ة ب�صبب هذه ال�صيا�ص��ات، واملتمثلة يف �ص��ورة مهددات داخلي��ة، ت�صكل خطًرا 
ا دقيًقا؛ ومن ثم  داهًم��ا على ل�صانن��ا العربي املبن؛ عّلنا بذلك ن�صيب كبد احلقيقة، فن�صخ���ص املر�ص ت�صخي�صً
ل عليهم احلفاظ  ن�صتطي��ع اإيجاد العالج االأن�صب لراأب ه��ذا ال�صدع املتعاظم يف جدار الف�صحى من قبل من يعوَّ

على الهوية اللغوية لالأّمة العربية.
ونظ��ًرا الأهمي��ة التخطيط وال�صيا�صة اللغوي��ة يف املنظومة القومي��ة والثقافية للمجتمع��ات، فقد تناول هذا 
املو�ص��وع كبار الل�صانين يف درا�صات معمقة؛ م��ن اأ�صهرها – ب�صورة عاّمة – كتاب: "ال�صيا�صة اللغوية خلفياتها 
ومقا�صده��ا" )طوليف�ص��ن، 2007)، وكت��اب: "ح��رب اللغ��ات وال�صيا�ص��ة اللغوي��ة" )كالف��ي، 2008)، وكتاب: 
2006). وكت��اب: "اللغ��ة والُهويَّة )قومي��ة – اإثنية –  اللغ��وي والتغ��ر االجتماع��ي" )كوب��ر،  "التخطي��ط 

دينية)" )جوزيف، 2007)، وغرهم.
اأما فيما يتعلق باللغة العربية – وهو ما يعنينا يف هذا البحث – فنذكر من اأهمها كتاب العامل الل�صاين ال�صهر 
الِفه��ري )2013) بعن��وان: "ال�صيا�ص��ة اللغوية يف البالد العربي��ة"، الذي هو عبارة ع��ن تاأ�صيل نظري يهدف 
اإىل البح��ث ع��ن بيئة طبيعية، عادلة، ودميقراطي��ة، وناجعة لل�صيا�صة اللغوية العربي��ة، وُيِقيم تالزمًا قويًا 

ن.  بن جناح هذه ال�صيا�صة وماآالت �صنع القرار اللغوي املتمكِّ
وللفه��ري )2014) كت��اب اآخ��ر بعن��وان: "ال�صيا�ص��ة اللغوي��ة والتخطيط )م�صار ومن��اذج)"، وهو كت��اب ُيعنى 
بالتاأط��ر لل�صيا�ص��ة اللغوي��ة والتخطي��ط اللغ��وي، ويعر���ص التحدي��ات التي تواج��ه اللغة العربي��ة، وبع�ص 

التجارب الدولية يف ال�صيا�صة اللغوية.
وال يفوتن��ا يف هذا ال�صدد اأن ن�صيد بكت��اب امل�صّدي )2014) بعنوان: "الُهوية العربية واالأمن اللغوي )درا�صة 
وتوثي��ق)"؛ ال��ذي يحوي اثنن وع�صرين ف�صاًل، تناولت جوانب لغوية متع��ددة، ويهدف – كما قال �صاحبه – 

اإىل اجلمع بن الدر�ص والتوثيق، ومعاجلة التحديات املاثلة اأمام العربية والتحذير من تفاقم ماأزقها
وهناك بحث قيم مو�صوم ب�"ال�صيا�صة اللغوية – املفهوم واالآلية" )دربال، 2014)، وهو بحث يوؤ�صل مل�صطلحي: 
التي تتحرك بها  باللغة، واالآليات  ال�صيا�صة  اإىل بيان عالقة  "ال�صيا�صة" و"اللغة" تعريًفا وتطوًرا، ويهدف 

ال�صيا�صة اللغوية.
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كما يجدر بنا اأن ن�صر اإىل الريدي )2013) بعنوان: "التخطيط اللغوي .. تعريف نظري ومنوذج تطبيقي"، 
ال��ذي جم��ع في��ه الباحث ب��ن النظري��ة والتطبي��ق يف مقاربته خ�صو�صي��ة اللغ��ة العربية عن باق��ي اللغات، 
وه��َدَف اإىل حتليل ماهي��ة التخطيط اللغوي واأهدافه واأنواعه وعملياته، ليخل���ص بعد ذلك اإىل بيان اأمنوذٍج 
��ٌة ناطقة"  تطبيق��يٍّ للتخطي��ط اللغ��وي العرب��ي. كم��ا ن�َصَرت ل��ه املجل��ُة العربية كتاًب��ا بعن��وان: "اللغة ُهويَّ
ة، و�صرورة الن�ص��ال اللغوي، ولفت االأنظار  )الري��دي، 1434ه�)، وهو كتاب قّي��م يهدف اإىل مزج اللغة بالُهويَّ
اإىل �ص��رورة التعاطي العلمي مع م�صاألة )اللغة والُهوية)، وتناول انتهاكات هويتنا الناطقة، ومعيقاتها، و�صبل 

تعزيزها.
ا غلبُة اجلانب النظري على جممل الدرا�صات، كما حلظنا  ومن خالل ا�صتعرا�ص ما �صَلف من اأبحاث، بدا لنا جليًّ
�صيط��رَة املنه��ج الو�صفي ب�ص��كل ُملفت على الغالب االأعّم م��ن هذه الدرا�صات. ثم اإنها تناول��ت جوانب ال�صيا�صة 
اللغوي��ة والتخطي��ط اللغ��وي، والعالق��ة بينهم��ا، وارتب��اط اللغ��ة بالُهوي��ة، وق��د اّت�صم��ت غالًب��ا بالعمومية 
والتاأ�صي��ل، دومن��ا تعر�ص جلوانب اإجرائية وحتليلية واإح�صائية حمددة م��ن الواقع اللغوي؛ وهو ما ُيعَنى به 
بحثن��ا ه��ذا، وميي��زه عن غر؛ حيث يقوم عل��ى ت�صليط ال�صوء على واق��ع ال�صيا�صات اللغوي��ة العربية ومكانة 
��ة فيها، من خالل درا�صة اإجرائية حلال��ة واقعية ذات معامل عاٍل من االأهمية؛ ثمثلت يف البحث املتعمق  الُهويَّ

ن�صبًيا عن اللغة العربية يف برامج الدرا�صات العليا.
مشكلة البحث:

ة عن واقع ال�صيا�صات اللغوية يف املوؤ�ص�ص��ات التعليمية العربية املعنية  تتلخ���ص م�صكلة البحث يف غي��اب الُهويَّ
ا من هذه الرام��ج لن�ْصَتْكِنَه اآلياِته��ا التف�صيليَة  بتنفي��ذ برام��ج الدرا�صات العلي��ا؛ حيث حاولنا االقتاب ج��دًّ
املتعلق��َة ب�صيا�ص��ات الت�صجي��ل و�ص��روط الَقبول لاللتحاق به��ذه الرامج، ففوجئن��ا با�صتاط��ات �صارمة ُتلزم 
امللتح��َق باإتق��ان اللغة االإجنليزية اأو الفرن�صية، دون العربية )لغة التفكر والُهويَّة)، التي اختفت يف دهاليز 
هذه ال�صيا�صات اأو كادت؛ مما حدا بنا اإىل البحث والتنقيب عن االأ�صباب واملهددات؛ علَّنا ن�صهم يف اإيجاد حلول 

واقعية لهذه االإ�صكالية الكرى.
أسئلة البحث:

يحاول البحث اأن يجيب عن االأ�صئلة االآتية:
اأهميتها؟ وما  اللغوية؟  بال�صيا�صة  املق�صود  ما  	•

اأولوّياِتها؟  يف  تركز  وعالَم  العربي؟  الوطن  يف  اللغوية  ال�صيا�صات  واقع  ما  	•
الُهوّية؟ على  العربية  اللغوية  ال�صيا�صات  انعك�صت  كيف  	•

اللغوية؟ ال�صيا�صات  يف  العربية  ة  الُهويَّ الإ�صكاالت  الواقعية  احللول  ما  	•
أهداف البحث:

يروم البحث عر�ص املحاور االآتية:
واأهميتها. اللغوية،  بال�صيا�صة  املق�صود  بيان  	•

العربي. الوطن  يف  اللغوية  ال�صيا�صات  اأولويات  �صلم  يف  الُهويَّة  مكانة  تو�صيح  	•
الهوية. على  العربية  اللغوية  لل�صيا�صات  ال�صلبية  االنعكا�صات  بيان  	•

��ة الأ�صيل��ة يف ال�صيا�صات اللغوية  تق��دمي احلل��ول واملقتح��ات العملية الكفيل��ة باملحافظة على الُهويَّ 	•
العربية.
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أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف كونه:

يق��دم �ص��ورة وا�صح��ة ل�صانع��ي القرار ع��ن مكانة الُهوي��ة العربي��ة يف �صلم اأولوي��ات ال�صيا�ص��ات اللغوية   .1
احلاِلية يف الوطن العربي، معتمًدا على اآليات اإجرائية، وا�صتقراءات واقعية.

ة العربي��ة ب�صبب اإق�صائها م��ن واقع ال�صيا�ص��ات التعليمية  ينّب��ه اإىل اأه��م التحدي��ات التي تواج��ه الُهويَّ  .2
لرامج الدرا�صات العليا، ويدعو اإىل ت�صحيح امل�صار قبل فوات االأوان.

يقدم حلواًل ومقتحاٍت قابلًة للتنفيذ والتحقق، يف حال توافرت االإرادة واالإدارة.  .3
قة تبحث يف  ع��ة ت�صمل كل املج��االت، ومتعمِّ يفت��ح الب��اب على م�صراعي��ه الأبحاٍث ودرا�ص��اٍت اأخرى متو�صِّ  .4
االأ�صب��اب وامل�صببات واحللول املمكن��ة، املبنية على درا�صٍة علمية واعية؛ م��ن اأجل املحافظة على الُهوية 

العربية االأ�صيلة يف ال�صيا�صات اللغوية، ال�صّيما ال�صيا�صات التعليمية.
حدود البحث:

ينح�ص��ر ه��ذا البحث من حي��ث املو�صوع يف درا�ص��ة ال�صيا�ص��ات اللغوية العربي��ة، وبيان مكان��ة الهوية يف �صلم 
اأولوياته��ا، ويتح��دد اأك��ر يف اقت�ص��اره على جانب مه��م من جوان��ب ال�صيا�صة اللغوي��ة يندرج �صم��ن ال�صيا�صة 
ا يف برامج الدرا�صات العليا  ة العربية يف ال�صيا�صات اللغوية املعتمدة حاليًّ التعليمية؛ اأال وهو بيان مكانة الُهويَّ

يف الوطن العربي. وبهذا تكون حدود البحث قد جتّلت مو�صوًعا، وزماًنا، ومكاًنا. 
منهجية البحث وإجراءاته:

م الباحُث �صط��َر املنهج الو�صفي  ات��كاًء عل��ى ما يث��ره البحث من ت�صاوؤالت، وم��ا يرمي اإليه من اأه��داف؛ فقد ميَّ
التتبع��ي والتحليل��ي، يف تناوله الق�صاي��ا التي �َصملتها هذه الدرا�صة، مع اال�صتعان��ة باآليات منهج درا�صة احلالة 
املنبث��ق من املنهج الو�صف��ي، يف درا�صته االإجرائية املتعلقة بتتبع مكامن الُهوي��ة اللغوية يف �صيا�صات الت�صجيل 
والقب��ول املعتم��دة يف برامج الدرا�صات العليا وحتليلها؛ كونه االأن�صب – م��ن وجهة نظر الباحث – يف مثل هذه 

الق�صايا.
اأما من الناحية االإجرائية فقد ارتكزت هذه الدرا�صة على املبحثن االآتين:

Ԁ :املبحث االأول: واقع ال�صيا�صات اللغوية واأولوياُتها يف الوطن العربي
متثل اللغة ترجماًنا لتاريخ االأمة الناطقة بها، وخمزًنا ملوروثها الديني والعلمي والثقايف واالجتماعي، واأداة 
اأمين��ة للتعب��ر عن اآماله��ا وتطلعاتها واإجنازاتها يف خمتل��ف املجاالت؛ »فمن يقراأ لغة م��ن اللغات فكاأمنا يقلب 
�صفح��ات تاري��خ ه��ذه االأمة، فاللغ��ة هي التاري��خ، هي املا�ص��ي واحلا�صر وامل�صتقب��ل بل اللغة ه��ي الوجود، بها 

توا�صل االإن�صان عر تاريخه الطويل« )النوي، 2012، 2 /5).
وي��رى علم��اء اللغة اأن اللغ��ة كائن حي ينمو ويتطور، ويوؤث��ر ويتاأثر، تبًعا لقوة اأهل اللغ��ة اأو �صعفهم؛ فاللغة 
بهذا املفهوم تالزم اأهلها الناطقن بها، وينالها ما ينالهم من تغير اأو تطور، وال ميكن لنا اأن نلحظ ذلك التغير 
اأو التط��ور اإال م��ن خالل لغتهم االأم؛ فاإذا ا�صتعار اأ�صح��اُب لغٍة ما لغًة اأخرى لي�صت لغتهم، فلن يتمكنوا من بناء 

ح�صارتهم؛ اإذ مل يوؤثر تاريخًيا اأن اأمة بنت ح�صارتها، وطورت فكرها، واأثبتت جتددها بلغة غرها.
فاللغ��ة اأداة التعري��ف املثل��ى ل�صعوبها، بكل ما حتمل من �صمات وخ�صائ�ص؛ ولذل��ك ت�صعى االأمم اإىل املحافظة 
عل��ى لغاته��ا، واإحي��اء م��ا اندثر منها، وتعم��ل على ن�صره��ا يف اأو�صع نطاق ممكن ب��كل ما اأوتيت م��ن قوة، وت�صن 

الت�صريعات والقوانن التي من �صاأنها اأن حتفظ اللغة، وت�صمن حيويتها ودميومتها.
ونتيجة ملا �صبق �صعت الدول الكرى مبا متتلكه من اإمكانات اإىل تو�صيع نطاق لغاتها، ولعل اأبرز دليل على ذلك 
م��ا فعلته الدول اال�صتعماري��ة؛ كريطانيا وفرن�صا، يف جعل اللغة االإجنليزي��ة والفرن�صية هي اللغة الر�صمية 
للبل��دان امل�صتعَمرة، وما تبذله �صعوب الع��امل املتح�صر اليوم من جهود جبارة يف �صبيل ن�صر لغاتها يف �صتى بقاع 
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الع��امل، ع��ر املعاهد واملراكز املتخ�ص�صة، وما تقدمه من دعٍم مايلٍّ كبر، ومنٍح درا�صية �صخية؛ تهدف كلها اإىل 
ن�صر لغاتها، وت�صجيع االآخرين على تعلمها وفق اأحدث و�صائل تكنولوجيا تعلم اللغات.

وغ��ر خاف ما للغة العربي��ة من مكانة عالية بن اللغات؛ ف�«بها نزلت الر�ص��االت ال�صماوية، وبها نفث ال�صاعر 
اجلاهل��ي احلي��اة يف الطلل« )مكتبي، 1991، 5)، كما اأنها حتمل خ�صائ�ص قد ال جندها يف لغة اأخرى؛ كقدرتها 
التو�صعية الهائلة عن طريق النحت واالقتا�ص اللغوي والتعريب والتجمة واال�صتقاق؛ فنظامها اال�صتقاقي 
وا�ص��ع وم��رن يف اآن واح��د؛ حيث ميكننا اأن ن�صوغ من ج��ذر واحد ما قد يتاوح بن مئة كلم��ة و�صبعمئة كلمة، 
ا  م��ع املحافظ��ة على اأ�صل الكلمة، وال ميكن اأن جند هذا يف اأي لغ��ة اأخرى، باالإ�صافة اإىل نظامها الفريد �صوتيًّ
��ا، وجمال �صورها البالغي��ة الرائعة، ناهيك عن مكانتها الدينية، وك��رة الناطقن بها؛ حيث  ��ا ونحويًّ و�صرفيًّ

ينطق بها اليوم ما يقارب من ن�صف مليار اإن�صان.
وعل��ى الرغ��م من كل تل��ك امليزات التي تتمتع بها العربية ع��ن �صائر اللغات، فاإنها الي��وم ت�صكو هجمة �صر�صة، 
وحمل��ًة �صع��واء؛ ته��دف اإىل ت�صويهها، وو�صمها ب�صم��ات ال متت اإىل طبيعتها ب�صلة؛ فلم تك��ن اللغة العربية يف 
ر باعتباره��ا لغة يتحدث  تاريخه��ا الق��دمي واجلدي��د يف �صيق وح��رج اأ�صد مما ه��ي عليه اليوم، فه��ي ال حتا�صَ
به��ا ق��وم م�صتعَمرون كما كان ال�ص��اأن يف فتات اال�صتعمار، ومن ثم وجوب حتييده��ا وركنها يف زاوية �صيقة من 
اال�صتعم��ال للق�ص��اء عليه��ا تدريجي��ا، بل �صار الت�صيي��ق عليها اليوم ياأتيه��ا من قبل كونها لغ��ة "دين" يتهم يف 
ن حجر عرة يف  الدوائ��ر العاملي��ة العلني��ة وال�صري��ة على اأنه دي��ن معاٍد لكل احلري��ات االإن�صاني��ة، واأنه يك��وِّ
وج��ه االنت�ص��ار العلماين الذي تروج له احلداثة الغربية. ومن ثم �صار ح�صارها ياأخذ بعدا عامليا على اعتبار 
اأن ن�صو�صه��ا الدينية ه��ي ال�صبب يف خلق هذه الت�صنجات املذهبية والفكرية الت��ي يعي�صها العامل العربي قبل 

اأن ي�صطلي بنارها العامل الغربي.
ا عامليا يجعل من اللغة العربية امل�صتهدف االأول يف  هذا الو�صع الذي تخطى حدود الثقافة ال�صيقة، و�صار همًّ

كيانها لغة ويف حممولها التاثي ذخرة ومرجعية )مون�صي، 2015).
ومما يزيد الطن ِبّلًة اأن كثًرا من و�صائل االإعالم يف البلدان العربية ت�صهم – اإىل حد كبر – يف ت�صويه �صورة 
اللغ��ة العربي��ة؛ فبداًل م��ن اأن ت�صطلع مبهمة ن�صر العربي��ة، والت�صجيع على اإتقانها – ب��داًل من ذلك نرى هذه 
الو�صائ��ل ت�صور الف�صحى عل��ى اأنها لغة االإرهاب؛ فال يتحدثها اإال االإرهابيون، وال ي�صتخدمها اإال املنبوذون من 
املجتمع، هكذا ي�صورونها يف و�صائل االإعالم؛ فتتكز يف الذهن �صورة �صلبية عنها.  وهذه االإ�صاءة اإىل العربية 
ق��د تاأت��ي اإما بق�صد من قبل اأولئك امل�صتغربن الذين اأُ�صرب��وا ثقافات االأمم االأخرى اإىل درجة الذوبان التام 
يف ثقاف��ة االآخ��ر ولغته، وانتهج��وا �صيا�صية معادية للف�صحى، اأو بغر ق�صد من قب��ل من ال يفكرون يف عواقب 

االأمور، اأو من املنخدعن ب�صعارات زائفة، وال�صائرين خلف دعوات التطور والتحديث غر املن�صبط. 
ويف ظ��ل ه��ذا ال�ص��راع املحموم، وهذه الهجم��ات املتتالية عل��ى اللغة العربي��ة، ال يلوح يف االأف��ق خطة لغوية 

وا�صحة، و�صيا�صة تهدف اإىل حماية العربية من كل هذه التهديدات. 
ولكن قبل اأن نتحدث عن واقع ال�صيا�صات اللغوية يف الوطن العربي واأولوياتها ومرتكزاتها؛ يجدر بنا اأن نبن 
م��ا يعني��ه م�صطلح "ال�صيا�ص��ة اللغوية" الذي نق�ص��ده يف هذا البحث، بعي��ًدا عن التط��واف امل�صطلحي لكل من 

م�صطلحي: "ال�صيا�صة" و"اللغة"، وما ينبثق عنهما من معاٍن. 
فال�صيا�ص��ة اللغوي��ة – كما يعرفها كالفي )2008، 221) - تعن��ي: "جممل اخليارات الواعية املتخذة يف جمال 
العالق��ات ب��ن اللغ��ة واحلي��اة االجتماعي��ة، وبالتحديد ب��ن اللغة واحلي��اة يف الوطن". فهي ج��زء اأ�صيل يف 
منظوم��ة ال�صيا�ص��ات العام��ة للبل��دان؛ اإذ ُتعن��ى بر�ص��م االأطر وامل�ص��ارات التي تتح��رك فيها اللغ��ة، بناء على 
املرجعي��ات االإيديولوجية، والديني��ة، واالجتماعية لهذه البلدان. ويعد الق��رار ال�صيا�صي اأوىل اخلطوات يف 
اأي م�ص��روع كان عل��ى م�صت��وى الدول��ة، ويف مقدمة ذلك ما يتعل��ق باللغة. ثم تلي ذلك اخلط��وات االأخرى؛ من 

تخطيط واإدارة وغرها..
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وته��دف ه��ذه ال�صيا�ص��ات اإىل رفع �صاأن اللغ��ة االأم، وتف�صيله��ا على �صائر اللغ��ات االأخرى، من خ��الل توظيفها 
يف خمتل��ف جم��االت احلي��اة وجوانبه��ا العلمي��ة والعملي��ة. ويق��تب م�صطل��ح ال�صيا�ص��ة اللغوية م��ع م�صطلح 
التخطي��ط اللغ��وي؛ الذي ي�صم��ل "كل اجلهود الواعية الرامي��ة اإىل التاأثر يف بنية التنويع��ات اللغوية اأو يف 
وظيفتها..")طوليف�ص��ن، 2007، 25). وق��د ظ��ل هذان امل�صطلح��ان متادفن ردًحا من الزم��ن؛ اإْذ كان ال�صائد 
ابت��داًء ه��و م�صطلح "التخطي��ط اللغوي"، بو�صفه جزًءا م��ن الل�صانيات التطبيقية – منذ ع��ام 1959 على يد 
الل�صاين االأًمريكي هوجن )كالفي، 2009، 8)، اإىل بداية ال�صبعينيات؛ حيث ظهر م�صطلح "ال�صيا�صة اللغوية"، 
ت ال�صيا�ص��ة اللغوية باالإطار القانوين للغة املحدد من قبل ال�صلطة،  ث��م ما لبث امل�صطلحان اأن متايزا؛ فاخُت�صّ

اأما التخطيط اللغوي فاأ�صبح ُيعنى باالأن�صطِة التي ت�صتهدف بنية اللغة وو�صعها )كالفي، 2008، 12).
ُة بن ال�صيا�صة اللغوية والتخطيط اللغوي، وهذا هو املتوّقع؛  وبن��اء عل��ى ما �صبق تت�صح لنا العالقُة التوا�ُصِجيَّ
حي��ث اإن "العالق��ة الطبيعي��ة ب��ن ال�صيا�ص��ة اللغوي��ة والتخطيط اللغ��وي – االأ�ص��ل فيها اأن تك��ون تالزمية 

ر. تكاملية")ال�صيفي، 2015، 162). وهذا هو ال�صائد يف دول العامل املتح�صِّ
وتع��د ال�صيا�صة اللغوية ال�صابط الناظ��م للعالقة بن اللغة واحلياة االجتماعية؛ اإذ هي اخليارات املطروحة 
يف جمال العالقة بن اللغة والناطقن بها؛ ف�"ال�صيا�صات اللغوية و�صيلة لل�صبط والتحكم يف املجتمع وخياراته 
... اإم��ا بتمليكهم اللغة اأو حرمانهم منها، بطريقة منظمة وم�صتورة" )ال�صيفي، 2015، 222)؛ ومن هنا ندرك 

التاأثر الكبر لل�صيا�صة اللغوية يف تذليل العقبات اأمام اأفراد املجتمع يف اكت�صاب لغتهم.
وبالعودة اإىل تعريف كالفي لل�صيا�صة اللغوية، جند اأنه يت�صم بالعمومية واالإجمال يف بيان طبيعة العالقة بن 
اللغ��ة واملجتمع، وبن اللغ��ة وال�صيا�صة؛ فقد ن�ّص على اتخاذ قرار مدرو�ص اإزاء جملة من اخليارات املطروحة 
بعناية. فال�صيا�صة اللغوية وفًقا ملا �صبق تقت�صي توافر جملة من املنطلقات؛ اأهمها: اجلماعة اللغوية، واللغة، 
واإرادة تنظي��م عالقة مهم��ة بن اللغة واملجتمع؛ كاإحياء اللغة مثاًل، ووجود خي��ارات مدرو�صة علمًيا لتنظيم 
ه��ذه العالق��ة، ناهيك ع��ن �صرورة وجود �صيا�صة واعية وق��ادرة على التنظيم ال�صامل، ومن��ه التنظيم اللغوي 

)دربال، 2014).
وبالنظ��ر اإىل ال��دور املح��وري ال��ذي يق��وم به التخطي��ط اللغوي يف حي��اة املجتمع��ات، فقد ُعدَّ من��ذ منت�صف 
ال�صتيني��ات فرًع��ا من فروع الل�صانيات االجتماعية التي تهتم بدرا�صة "عالق��ة اللغة باملجتمع ومدى تاأثر كل 
منهم��ا باالآخ��ر، وُيعنى التخطي��ط اللغوي بدرا�صة امل�ص��كالت التي تواج��ه اللغة �صواء اأكان��ت م�صكالت لغوية 
بحت��ة؛ كتولي��د املفردات وحتديثها وبناء امل�صطلح��ات وتوحيدها، اأم م�صكالت غر لغوي��ة ذات م�صا�ص باللغة 

وا�صتعمالها" )اجلوهري، اجلواد، وبدر، 1986). 
 وم��ن هن��ا ن��درك اأن التخطيط اللغوي مرتب��ط ارتباًطا وثيًق��ا باملجتمع الناط��ق باللغة، ويوؤَتى ب��ه يف العادة 
"لعالج مقام اللغة االأم/ هيمنة اللغة االأجنبية/ االزدواجية اللغوية /التعدد اللغوي/ الثنائية اللغوية... 

؛ اإذ يهتم باإنزال اللغات حمالها املنا�صبة" )بلعيد، 2011، 245).
ونح��ن يف الوط��ن العربي بحاج��ة ما�صة اإىل تخطيط لغ��وي مدرو�ص؛ يهدف اإىل »متك��ن العربية من حقها يف 
خمتلف جماالت التوا�صل، وخدمة جوانبها الداخلية، وتطويعها بهدف جعلها لغة تعبرية تامة، اإ�صافة اإىل 
تهيئتها وتطويرها من الداخل، وتعميمها يف مظاهر احلياة العملية لت�صبح لغة التعليم والبحث العلمي، ولغة 
ة العربية يف جميع نواحي احلياة العملية« )بلعيد، 2012، 174).  ت�صير خمتلف املوؤ�ص�صات؛ ق�صد اإر�صاء الُهويَّ
اإن واق��ع ال�صيا�ص��ات اللغوي��ة العربية اليوم ينبئ عن حال��ة انف�صام خطرة بن �صان��ع ال�صيا�صة اللغوية، وما 
ينبغ��ي اأن تك��ون عليه هذه ال�صيا�صة يف دنيا الواقع، فمن املفت�ص اأن يكون هناك تخطيط لغوي واٍع ي�صتق من 
رح��م �صيا�ص��ة لغوية وا�صحة وم�صتقلة يف روؤيتها، ومن ثم يف قراره��ا، مبنية على وعي كامل و�صامل للمتغرات 
الت��ي جت��ري يف العامل؛ بغية حجز مكان متقدم يليق باملكانة العالية للغة العربية بن اللغات. ومن هنا ندرك 
"اأن التخطيط اللغوي تقع م�صوؤوليته على عاتق �صناع القرار والدولة عموما؛ فهي امل�صوؤولة عن التخطيط 

اللغوي والتبوي، وم�صوؤولة مبختلف موؤ�ص�صاتها عن حل امل�صاكل اللغوية" )بناين، 2012، 39).
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فالدول��ة – كم��ا اأ�صلفن��ا – تنه�ص بالقرار ال�صيا�ص��ي املتعلق باللغة، ثم يقع على عاتقه��ا اختيار االأْكفاء وذوي 
اخل��رات الذين �صيقومون بعملية التخطيط املدرو�ص والواعي؛ بن��اء على معطيات جمتمعية �صاملة، مدركن 
ة وم�صتتبعاتها، وهذه اأم��ور حتمية و�صرورية ال بد اأن تكون  م��ا له��ذا التخطيط م��ن تاأثر بالغ يف اإثبات الُهويَّ
ط اللغوي، ويهدف اإليها من تخطيطه؛ لذا يقول كوبر )2006، 77) "التخطيط اللغوي  وا�صحة يف ذهن املخطِّ
ل االأنظار عن البواع��ث احلقيقية  حماول��ة الإيج��اد ح��ل للم�صكال اللغوي��ة، ولكنن��ي اأراها ُم�صلِّل��ة؛ الأنها حت��وِّ
اخلفي��ة للتخطي��ط اللغوي...اإننا نوؤك��د اأن املنطلق��ات ال�صيا�صية واالقت�صادي��ة والعلمية... اإل��خ تقوم بدور 
الباع��ث واملثر االأ�صا�صي الإحداث التخطيط اللغوي". وهذا يوؤكد تبعية التخطيط اللغوي لل�صيا�صة اللغوية، 

وارتباطه الوثيق بها؛ فهو مبثابة النتيجة احلتمية وال�صرورية لفعل ال�صيا�صة اللغوية.
وهن��اك من��اذج ماثل��ٌة للعي��ان يف �صيا�ص��ات ال��دول الك��رى؛ كال�ص��ن، ورو�صي��ا، واأملاني��ا وفرن�ص��ا، والوالي��ات 
املتح��دة، وغره��ا..، الت��ي تفر���ص لغَته��ا يف �صت��ى مناح��ي احلي��اة، ويف مقدمتها التعلي��م مبختل��ف مراحله. 
 وتفر���ص عل��يَّ اأمان��ة البح��ث اأن اأ�صيف اإىل ه��ذه الدول دول��ة االحتالل ال�صهي��وين، ال بو�صفه��ا دولة كرى
 – فه��ي لي�ص��ت كذلك –، واإمنا بو�صفها مثااًل �صارًخا على اإحياء اللغ��ة العرية بعد اأن كانت يف عداد ال�َمَوات، 

َكم. ة؛ بناء على �صيا�صٍة لغوّيٍة مدرو�صة، ومن ثّم تخطيٍط لغويٍّ حُمْ وما ذاك اإال للحفاظ على الُهويَّ
وم��ا دام��ت اللغة هي و�صيلَة املجتمع��ات للتفاهم والتوا�صل ب��ن اأفرادها، فاإن منهجية ر�ص��م �صيا�صاتها ترتبط 
مبنهجي��ة عل��م اللغة االجتماعي؛ نظًرا للعالقة الوطيدة بن اللغة واملجتمع. ونق�صد به هنا املجتمع العربي، 

الذي تنعك�ص عليه هذه ال�صيا�صات؛ فتوؤثر فيه ب�صورة مبا�صرة.
وعندما ننظر اإىل د�صاتر الدول العربية ن�صتب�صر خًرا؛ حن تطالعنا تلك الد�صاتر يف ثاين موادها اأن اللغة 

لعربية هي اللغة الر�صمية للدولة؛ فنتفاءل اأن العربية ما تزال بخر.
لك��ن املفاج��اأة ال�صادمة تكمن يف الواقع واملمار�ص��ة، اللَذيِن ال ميتان ب�صلة اإىل م�صم��ون تلك الد�صاتر؛ فنجد 
العج��ب العج��اب يف لغ��ة اخلطاب اليوم��ي، الذي اأ�صب��ح خليًطا م��ن عاميات، بع�صه��ا هجن ال مي��ت ب�صلة اإىل 
تراكيب العربية واأمناطها اللغوية، اأو لغات اأجنبية ال عالقة لها باللغة العربية، بل و�صل التمادي والقطيعة 
بن اللغة العربية واأهلها اأن اأ�صحى املتحدث بالعربية مثاًرا لل�صخرية والتندر، وكاأنه اجتح لغة غريبة اأتى 
بها من بالد "واق الواق"، اأو اأ�صابه م�صٌّ من اجلنون و�صرب من الهَذيان.. هذا هو واقع العربية – لالأ�صف – يف 

ع�صر االنفتاح والعوملة.
اإن ه��ذا الواق��ع املوؤمل لي�ص ِبْدًعا م��ن اأفراد املجتمع اأنف�صهم – بل نتيجة �صيا�ص��ات لغوية ممنهجة؛ تهدف اإىل 
تده��ور اللغ��ة العربية عن طريق تغييبها ع��ن واقع اخلطاب املجتمعي باأ�صكاله كاف��ة: ال�صيا�صية، واالإدارية، 
والتعليمي��ة، والثقافي��ة، والفني��ة، واالجتماعي��ة ب�ص��ورة عام��ة. ويتحم��ل م�صوؤولي��ة هذا التده��ور اأطراف 
دة.. ياأت��ي يف مقدمتها �صانع القرار، والنخب ال�صيا�صي��ة والفكرية املوؤثرة يف ذلك..؛ وقد و�صف امل�صّدي  متع��دِّ

هذا االأمر بقوله: 
اإن اللغ��ة اأم��ر جلي��ل، ول��وال خ�صي��ة املظن��ات واتقاَء انف��الت التاأوي��ل لقلن��ا اإن اللغ��ة اأجل م��ن اأن تتك بيد 
ال�صيا�صي��ن؛ وال�صب��ب يف ذلك اأن رجال ال�صيا�صة ي�صنعون الزمن اجلماع��ي على مراآة زمنهم الفردي، اأما رجال 
الفك��ر فينحت��ون زمنهم الفردي عل��ى مقا�ص الزمن اجلماعي، ف��اإن نحن �صلمنا مبا اأ�صلفن��اه من جالل الظاهرة 
اللغوية ب�صورة �صاملة مطلقة فمن املفرو�ص اأن يكون �صاأنها عند اأّمة العرب اأجّل واأمكن. لكن الواقع التاريخي 

الراهن ي�صهد بعك�ص ما كان من املظنون اأن جترَي به االأحداث )2014، 260).
ف�صع��ف اللغ��ة نا�صئ من �صع��ف اأبنائها الناطقن به��ا، ناهيك عمن ُيفت���ص اأن يكونوا حماته��ا املدافعن عنها 
الذي��ن اكتف��وا بتمثي��ل "دور التلمي��ذ امل�صتهل��ك ل��كل م��ا ياأتي من عن��د االآخ��ر، وكذا احتق��ار بع�صه��م للغتهم 

الوطنية؛ )جرًيا وراء اأوهام لغات ي�صع بريقها وال ينر)" )لهوميل، 2013، 2).

https://doi.org/10.20428/JSS.24.4.2


42

د.يحيى بن حممد بن علي املهدي    
املجلد الرابع والع�سرون  العدد )4(، دي�سمرب2018م 

https://doi.org/10.20428/JSS.24.4.2مجلة الدراسات االجتماعية

وقد كانت ال�صكوى اإبان اال�صتعمار تتمحور حول امل�صتعِمر الذي يفر�ص لغته؛ بغية فر�ص �صيطرته، كما يقول 
�صح��راوي – ع��ن اال�صتعمار الفرن�صي يف اجلزائر –: "كما ح��اول الق�صاء على الذاتية اجلزائرية املتمثلة يف 
اللغ��ة العربي��ة  ... ومن خالل تتبع ال�صيا�صة اللغوي��ة العدائية، يتبن اأن الهدف من تلك االإجراءات اللغوية 
ه��و اإ�صعاف ال�صخ�صية الوطني��ة، وجعل اجلزائر م�صرًحا للهيمنة اللغوية والثقافية الفرن�صية")2009، -12
13). اأما االآن فاأ�صبحنا ن�صكو من اأهل العربية اأنف�صهم – ببالغ االأ�صف – الذين اأ�صبحوا هم يتبنون التغريب، 

ويعملون على تثبيت دعائمه يف بلدانهم.
ويف هذا ال�صياق يحذر هاين من متكن »الفرانكفونية« يف املغرب؛ فيقول: 

اإن تغلغ��ل الفرنكوفونية كحركة اإيديولوجية بجوانبه��ا الثالثة: الثقايف، وال�صيا�صي، واالقت�صادي؛ هي التي 
اأدت اإىل ظه��ور طبق��ة م��ن املثقفن حتتق��ر اللغة العربي��ة، وتتنكر لهويته��ا االإ�صالمية، وتق��دم منتوًجا اأدبًيا 
و�صعرًي��ا وروائًي��ا، ال يج��د يه الق��ارئ اإال ما ميج��د ال�صقوط وك�ص��ف الع��ورات؛ ككتابات ال�صرايب��ي، والطاهر 

بنجلون، وحممد �صكري، وغره )2015، فقرة 1)، وهذا – لعمري - هو عن التبعية واالن�صالخ والتغريب.
ومل ي��اأت ه��ذا التغلغ��ل من فراغ، ب��ل ي�صتند اإىل مرجعي��ة �صيا�صية لغوية؛ جتع��ل من اللغ��ة الفرن�صية ولغات 
اأجنبية اأخرى تناف�ص العربية بقوة، على الرغم من االدعاء مبحافظتنا على اأ�صالتنا اللغوية، الذي ال اأدري 
م��ن اأي��ن �صتاأت��ي؟! وكيف تكون يف ظل ه��ذا االنفتاح غر املن�صب��ط؟! فالواقع يخالف ما تن���ص عليه القوانن 
والت�صريعات."ولن ينتقَل االأمر اإىل الواقع الفعلي ويخرَج من العامل النظري اإىل العامل التطبيقي، مامل تكن 
هن��اك اإرادة �صيا�صي��ة ونخب��ة علمية ق��ادرة على التخطيط والتنفي��ذ" )بن جن��ي، 2017، 310)، واإال �صنظل 
��ا واعًيا. ولوال خ�صي��ة االإطالة الأمكن  ن��راوح مكانن��ا، يف ح��ن اأن الع��امل املتح�صر يعي�ص تناغًم��ا �صيا�صًيا لغويًّ

للباحث اأن يح�صد الكثر من االأدلة على هذا التناق�ص العجيب بن النظرية والتطبيق. 
ث��م بع��د ذلك ناأتي ونتباكى على واق��ع العربية وماآالتها، ونحن الذين �صّرْعنا له��ذا الواقع ب�صيا�صاتنا اللغوية 
التي جعلت الباب مفتوًحا على م�صراعيه للغات االأجنبية، مف�صحن لها املجال يف خمتلف القطاعات احلكومية 

والتجارية واالأهلية دومنا ح�صيب اأو رقيب. 
يف خ�ص��ّم ه��ذه التحدي��ات التي يعانيه��ا الل�صان العربي مل يع��د من املجدي اأن نق��ول اإن للغة العربي��ة د�صتوًرا 
يحميه��ا يف ظل غياب عا�صمة حتميها، ويف ظل تواجد موؤ�ص�ص��ات م�صلولة، ووجود م�صتوى اأعلى وم�صتوى اأدنى، 
وغي��اب احِلم��ام اللغ��وي )بلعي��د، 2003)، فاإذا غّي��ب دور موؤ�ص�ص��ات الدولة يف احلف��اظ على اأهم رم��وز االأمة 
العربي��ة واالإ�صالمي��ة؛ املتمث��ل يف ل�صانه��ا الف�صيح، فما ع�صانا ننتظ��ر؟! هل ننتظر اأن تنزل نخ��ٌب �صيا�صية من 

املريخ الإ�صالح ما اأف�صدته �صيا�صاتنا اللغوية؟!
ومم��ا يزي��د الطن ِبّلًة اأن هذه ال�صيا�صات اخلرق��اء اآخذٌة يف االت�صاع والت�صارع بوت��رة عالية، على الرغم من 
النداءات وال�صرخات التي تتعاىل هنا وهناك من قبل الغيورين على اأبرز رموز هوية االأمة العربية الدينية 
َخب هذا االأمر، واأدركت ما عليها فعُله؛ حتى ن�صتطيع اأن ندرك  والقومية؛ اأال وهي اللغة العربية. فهالَّ َوَعت النُّ

ب ابتداًء، ثمَّ نفكر يف �صُبل واإمكانيات جتاوزه! الركَّ
واملالح��ظ اأن املجتم��ع اللغوي العربي اليوم تتجاذبه �صيا�صتان لغويت��ان؛ تتمثل اإحداهما يف غ�ص الطرف عن 
انت�ص��ار اللهج��ات املحلي��ة، وهيمنتها عل��ى نطاق وا�ص��ع يف خمتلف البل��دان العربية، حتى غزت ه��ذه اللهجات 
�صفوف املدار�ص ومدرجات اجلامعات، بل و�صل وباوؤها اإىل اأروقة موؤمترات اللغة العربية – بكل اأ�صف – التي 
تعق��د حتت �صعارات خدم��ة الف�صحى اأو "�صاحبة اجلاللة" – كما يحلو للبع���ص اأن ي�صمَيها – واملحافظة على 

ة اللغوية لالأمة، وما �صابهها من عناوين براقة، �صرعان ما تتبخر مبجرد انعقاد تلك املوؤمترات.  الُهويَّ
اأم��ا ال�صيا�صة االأخ��رى فتمثلها املوؤ�ص�صات املعنية باملحافظة على االأ�صال��ة اللغوية لالأمة – واأعني هنا وزاراِت 
التبي��ة والتعلي��م، والتعليم العايل واملوؤ�ص�ص��اِت التعليميَة التابعَة لها يف ال��دول العربية – مبجرد النظر اإىل 
�صيا�صاتها التعليمية ب�صورة عامة، واللغوية ب�صورة خا�صة، جند مكمن اخللل؛ املتمثل يف تغييب اللغة العربية، 
ورف��ع �ص��اأن اللغ��ات االأجنبي��ة من خ��الل زيادة ع��دد املدار�ص االأجنبي��ة واالهتمام به��ا، اأو فر���ص تعلم اللغة 

https://doi.org/10.20428/JSS.24.4.2


43

د.يحيى بن حممد بن علي املهدي    
املجلد الرابع والع�سرون  العدد )4(، دي�سمرب2018م 

مجلة الدراسات االجتماعية https://doi.org/10.20428/JSS.24.4.2

االأجنبي��ة م��ن املراحل االأولية، اأو ا�صتاط االإجنليزية اأو الفرن�صي��ة يف التخ�ص�صات اجلامعية اأو تخ�ص�صات 
الدرا�صات العليا. وهذه االأخرة )الدرا�صات العليا) هي التي جعلها الباحث حموًرا عمليا يف درا�صته.

فبداًل من اأن تقوم هذه املوؤ�ص�صات التعليمية بالدور املنوط بها يف احلفاظ على اللغة العربية وحمايتها بو�صفها 
اأه��م ق��الع احلفاظ على الُهوي��ة العربية، اأ�صحى اأغلُبها الي��وم الثغرة التي توؤتى لغتن��ا العربية الف�صحى من 
قبلها – بكل اأ�صف –. واإن ادعت يف موؤمتراتها ومنا�صباتها اأنها ح�صن العربية احل�صن، فال يعدو ذلك اأن ي�صبه 

عبارات ال�صجب والتنديد التي ن�صمعها كل يوم يف و�صائل االإعالم، فيما يتعلق بق�صايا االأمة امل�صرية.
ا – يف اخلطاأ نف�صه؛ فال بد اأن نخرج يف هذا البحث من قوقعة التنظر اإىل الدرا�صة  وحتى ال نقع – نحن اأي�صً
لًة للدول العربي��ة وجامعاتها  ا من��ا على اأن تكون العين��ُة ممثِّ الواقعي��ة املت�صم��ة بامل�صداقي��ة التاّمة. وحر�صً
م��ن اأق�ص��ى ال�ص��رق اإىل اأق�ص��ى الغرب - فق��د مت اختيار جامع��ات �صهرة، متث��ل دول امل�صرق العرب��ي واخلليج، 
وب��الد ال�ص��ام، و�صم��ال اأفريقي��ا، واملغرب العرب��ي؛ حيث اخت��ار الباحث اأرب��ع دول عربية، تعد م��ن اأكر دول 
 الوط��ن العرب��ي يف التعلي��م اجلامعي؛ وه��ي: "اململك��ة العربية ال�صعودي��ة"، و"اململك��ة االأردني��ة الها�صمية"، 
و"جمهوري��ة م�ص��ر العربية"، و"اململكة املغربية". واأج��رى الباحث ا�صتطالًعا عل��ى �صيا�صاتها اللغوية؛ �صواء 
اأكان ذلك من خالل بيان �صيا�صات وزارات التعليم العايل يف هذه الدول، اأم من خالل اإْطالع القارئ على �صروط 
القب��ول يف الدرا�ص��ات العليا يف اأ�صهر جامعاتها؛ لغر���ص الداللة على الكل باجلزء؛ وكانت النتيجة على النحو 

االآتي: 
اأواًل: اململكة العربية ال�صعودية:

حتت��ل اململك��ة العربي��ة ال�صعودية مرتبة متقدم��ة يف دول اخلليج وامل�صرق العربي ب�صكل ع��ام، من حيث عدد 
اجلامع��ات؛ اإْذ بلغ��ت اأكر من ثالثن جامع��ة حكومية، وعدد اجلامعات االأهلي��ة واخلا�صة حوايل 12 جامعة 
)ويكيبيديا، 2018). وتاأتي جامعة امللك �صعود يف مقدمة هذه اجلامعات، تليها جامعات اأخرى كبرة وم�صهورة؛ 

كجامعة امللك عبد العزيز، وجامعة اأم القرى، وغرها من اجلامعات ال�صعودية التي ي�صار اإليها بالبنان.
وق��د اختار الباح��ث اجلامعات الثالث املذكورة �صالًفا؛ ملكانتها العالية ب��ن اجلامعات، وت�صلح الأن تكون ممثلة 

لنظراتها من جامعات دول اخلليج وامل�صرق العربي.
وعلى الرغم من كون اململكة العربية ال�صعودية من الدول املهتمة باللغة العربية، فاإن حمى اللغات االأجنبية 
قد طالت �صيا�صاتها التعليمية يف الدرا�صات اجلامعية، وعلى راأ�صها اأنظمة الدرا�صات العليا؛ التي ت�صتط اإتقان 
اللغ��ة االإجنليزي��ة لطلب��ة الدرا�صات العلي��ا يف اأغلب التخ�ص�ص��ات، حتى ولو مل يكن اإتق��ان اللغة االإجنليزية 

�صرورًيا يف عدد غر قليل من هذه التخ�ص�صات. وميكن بيان ذلك من خالل االآتي:
1 - جامعة امللك �صعود:

ت�ص��تط جامع��ة املل��ك �صعود ح�ص��ول طلبة الدرا�ص��ات العليا )دكت��وراه) على التوف��ل )TOEFL) مبا ال يقل 
ع��ن )450) يف كل م��ن تخ�ص�صات: »اجلغرافي��ا، والدرا�صات االجتماعية، واملناهج وط��رق التدري�ص، واالإدارة 
التبوي��ة، وق�ص��م التبية، واملاج�صت��ر يف التبية اخلا�صة«. كما ت�صتط ما ال يق��ل عن )500) يف التوفل اأو 

)5.5) يف IELTS لطلب��ة الدكت��وراه يف: »عل��م النف���ص«، وذل��ك فيم��ا وق��ف علي��ه الباح��ث.
وعند اإمعان النظر يف التخ�ص�صات اآنفة الذكر، جند اأنها تخ�ص�صات اإن�صانية واجتماعية، ولي�صت ذات طبيعة 
علمي��ة تطبيقي��ة بحتة؛ كالتخ�ص�صات الطبية والهند�صية وما �صابهها. كم��ا اأن الدرجة املطلوبة عالية جًدا، 
وال تتنا�ص��ب م��ع التخ�ص�ص��ات املطل��وب لها هذه الدرج��ات، وال م�صتوي��ات الطلبة الراغب��ن يف االلتحاق بهذه 
التخ�ص�ص��ات؛ ولع��ل ه��ذا يف�صر لن��ا �صبب العزوف الكب��ر عن الت�صجيل يف ه��ذه الرامج، وقلة اأع��داد الطلبة 

امللتحقن بها؛ وذلك من خالل الدرا�صات التي اأجريت يف هذا ال�صاأن. 
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وم��ن ه��ذه الدرا�صات التي وقف عليها الباحث درا�صة ال�صمري )1998) التي اأجراها يف كلية العلوم يف جامعة 
امللك �صعود يف الريا�ص؛ التي اأظهرت انخفا�صًا مطردًا يف اأعداد الطالب امل�صجلن لدرا�صة التخ�ص�صات العلمية 
باللغة االإجنليزية، يف حن ك�صفت الدرا�صة عن ازدياد مطرد يف اأعداد الطالب امل�صجلن لدرا�صة التخ�ص�صات 

العلمية املعربة. 
ا عن اأن ن�صب��ة الت�صرب  حت��ى اأن التخ�ص�ص��ات العلمي��ة مل ت�صل��م من ه��ذا العزوف؛ فقد ك�صف��ت الدرا�ص��ة اأي�صً
يف عام1411ه��� م��ن الكليات العملي��ة التي تدر�ص باللغ��ة االإجنليزية؛ وهي كليات الط��ب، وال�صيدلة، والعلوم 
الطبي��ة التطبيقي��ة، وطب االأ�صنان، وعلوم احلا�صوب واملعلومات، والعم��ارة، والهند�صة، يف جامعة امللك �صعود، 
تتاوح ما بن 25% و45%، يف حن بلغت ن�صبة الت�صرب يف الكليات ذاتها يف عام1412 ه ما بن 20% و%43 

)ال�صمري، 1998).
وملن رام معرفة املزيد عن االآثار ال�صلبية لتدري�ص املقررات العلمية باللغة االإجنليزية، وعالقة ذلك بظاهرة 
الت�ص��رب، وال�صعوب��ات االأكادميي��ة الت��ي يعانيه��ا الدار�ص��ون باللغة االإجنليزي��ة – ميكنه الع��ودة اإىل درا�صة 

ال�صمري )1998).
وميك��ن جتاوز ه��ذه الن�صب الكبرة من خالل العمل عل��ى اعتماد �صيا�صة تعريب العل��وم، و�صنجد اإقباال وا�صًعا 

وكبرا، ناهيكم عن اأن عملية التعريب هذه تعد �صرًبا من �صروب اال�صتثمار الب�صري.
2 - جامعة امللك عبد العزيز:

تفر���ص جامع��ة امللك عبد العزيز اللغ��ة االإجنليزية �صرًطا اأ�صا�صًي��ا للقبول يف جميع برام��ج الدرا�صات العليا 
باجلامع��ة )املاج�صت��ر، والدكتوراه) با�صتثن��اء الرامج يف تخ�ص�ص��ي الدرا�صات االإ�صالمي��ة واللغة والعربية 

فقط، وذلك وفق االآتي:
تعتم��د جامعة امللك عبد العزيز للتقدم للدرا�صات العليا اختبارات اللغة االإجنليزية املعتمدة عامليا، وهي كما 

ياأتي:
اختبار التوفل )TOEFL): ويقدم عن طريق بع�ص املعاهد اخلا�صة، مع العلم اأن اختبار التوفل ITP غر   اأ. 

معتمد باجلامعة؛ حيث اإنه اختبار جتريبي ال ي�صلح للتقدم للجامعات )�صالحية االختبار �صنتن).
اختبار STEP: ويقدم عن طريق املركز الوطني للقيا�ص والتقومي )�صالحية االختبار 3 �صنوات).  ب. 

اختبار IELTS: ويقدم عن طريق املجل�ص الثقايف الريطاين )�صالحية االختبار �صنتن) )جامعة امللك   ج. 
عبد العزيز، 2018).

وق��د اأح�ص��ى الباحث برام��ج الدرا�صات العلي��ا املفتوحة يف جامعة امل��ك عبد العزيز فوجده��ا 123 برناجًما، 
% فقط، كما يو�صح ذلك الر�صم  وال يوج��د فيه��ا �ص��وى 3 برامج ال تتطلب اللغة االإجنليزية؛ اأي ما ن�صبت��ه 2 

البياين يف ال�صكل )1). 
 

�صكل )1): برامج الدرا�صات العليا املفتوحة يف جامعة املك عبد العزيز التي تتطلب لغة اإجنليزية
 

التخصصات التي 
 تتطلب لغة إنجليزية

98% 

التخصصات التي ال 
 تتطلب لغة إنجليزية

2% 
 التخصصات التي تتطلب لغة إنجليزية

 التخصصات التي ال تتطلب لغة إنجليزية
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ولع��ل ه��ذا الر�ص��م البياين يخت��زل كثًرا من الكالم ال��ذي ميكن قوله يف ه��ذا املقام. ونكتفي ب��ه للداللة على 
اأ�صباهه يف خمتلف اجلامعات العربية؛ بغية اأال نثقل كاهل البحث مبثل هذه الر�صوم واالأ�صكال.

ونالح��ظ االهتم��ام البالغ، واحلر���ص ال�صديد على التمك��ن الفعلي من اللغة االإجنليزي��ة يف حتديد �صالحية 
ا وافًرا من  االختب��ار م��ن �صنت��ن اإىل ثالث �صنوات فق��ط كحد اأق�صى. وكنا نرج��و اأن تنال اللغُة العربي��ة حظًّ

هذا االهتمام.
3 - جامعة اأم القري:

اأم��اًل يف وج��ود �صيا�صة لغوية مغايرة ملا �صبق؛ من �صاأنها اأن تعلَي ق��َدح العربية على غره – مّيم الباحث وجهه 
ل عليها كثًرا، وكانت املفاجاأة..!! �صطر جامعة »اأم القرى«؛ علَّه يجد بغيته يف هذه اجلامعة التي يعوِّ

فمن خالل االطالع على �صيا�صات جامعة اأم القرى اللغوية يف قبول طلبة الدرا�صات العليا، فوجئ الباحث باأن 
اجلامع��ة ت�ص��تط اإتقان االإجنليزية لاللتحاق بكليات ال دخل له��ا – مبا�صرة – باللغات االأجنبية فيما يرى؛ 
حي��ث ت�ص��تط كلية العلوم االجتماعية على جميع املتقدمن للدكتوراه –ب��ال ا�صتثناء- احل�صول على �صهادة 

اجتياز اختبار التوفل بدرجة )400) اأو ما يعادلها. 
كم��ا ت�ص��تط كلية التبية اأن يك��ون املتقدم ملرحلة الدكت��وراه يف جميع االأق�صام حا�صاًل عل��ى �صهادة اجتياز 
اختب��ار التوف��ل بدرجة )400) اأو م��ا يعادلها. والعجب كل العجب اأن هذا ال�ص��رط مل ين�ص على اأي ا�صتثناء، 

حتى التبية االإ�صالمية املقارنة )جامعة اأم القرى، 2018).
��ا ا�صتاط درجة كب��رة وموحدة للتوف��ل )400) – ويف اأم  وم��ن املفارق��ات املث��رة للت�ص��اوؤل واال�صتغراب اأي�صً
الق��رى – للتخ�ص�ص��ات االإن�صاني��ة والتطبيقي��ة والهند�صي��ة والتكنولوجي��ة على حد �صواء، بغ���ص النظر عن 

الكلية وطبيعة التخ�ص�ص، ومدى احتياجه للغة االإجنليزية اأو عدمه..؛ فما ميكن اأن ن�صمَي هذا؟!!
ثانًيا: اململكة االأردنية الها�صمية:

حتت��ل اململك��ة االأردنية الها�صمية مكان��ة متقدمة – مقارنة ببقية الدول العربي��ة – يف اجلانب التعليمي، اإال 
اأن �صيا�صتها التعليمية تويل اهتماًما كبًرا باإتقان اللغات االأجنبية، وعلى وجه اخل�صو�ص اللغة االإجنليزية؛ 
فمم��ا يوؤ�ص��ف له اأن جمل�ص التعليم العايل قرر يف جل�صته ال�صابعة والع�صرين املنعقدة بتاريخ 27 /8 /2015م 
»عدم املوافقة على اعتماد االمتحان الوطني للغة االإجنليزية للطلبة الراغبن بااللتحاق يف برامج الدكتوراه 
يف اجلامع��ة االأردني��ة للذين �صبق اأن ا�صتف��ادوا منه يف حتقيق متطلبات احل�صول عل��ى املاج�صتر »وم�صى على 

اجتيازه �صنتان«.
وا�صتن��اًدا اإىل تل��ك ال�صيا�صة املوح��دة، تن�ص الئحة الدرا�صات العليا يف اجلامع��ات االأردنية على �صرط اإتقان 

االإجنليزية؛ وناأخذ على �صبيل املثال الئحة اجلامعة االأردنية )اأكر جامعات االأردن)؛ حيث تقول:
بن��اًء عل��ى قرار جمل���ص التعليم الع��ايل يف جل�صته ال�صابعة املنعق��دة بتاري��خ 29 /3 /2015 نوؤكد على طلبة 
الدرا�ص��ات العلي��ا يف اجلامع��ة االأردني��ة عل��ى االآت��ي: اأواًل: التاأكي��د عل��ى اعتبار حتقي��ق الطلب��ة االأردنين 
الراغبن بااللتحاق يف برامج الدرا�صات العليا يف اجلامعات االأردنية ل�صرط اللغة االإجنليزية اأ�صا�صًا للقبول.  
ثاني��ًا: التاأكيد على ال�صماح للطلبة غر االأردنين الراغبن بااللتحاق يف برامج الدرا�صات العليا يف اجلامعات 
االأردنية باحل�صول على امتحان التوفل اأو االمتحان الوطني للغة االإجنليزية خالل ال�صنة االأوىل لاللتحاق، 

وبخالف ذلك يعتر قبولهم الغيًا ... )جمل�ص التعليم العايل االأردين، 2018).
واملالح��ظ اأن �ص��رط االإتق��ان اللغوي هذا �صاٍر على املتقدم��ن لكل التخ�ص�صات، وهو مقت�ص��ر على االإجنليزية 
دون العربي��ة، يف �صيا�ص��ة لغوية وا�صحة من �صاأنها تقنن �صرورة اإتقان االإجنليزية دون غرها من اللغات، مبا 
يف ذل��ك العربي��ة، لغ��ة الُهويَّة لالأمة التي غابت يف هذه الالئحة، ويف كثر م��ن اللوائح التي وقفنا عليها، وكنا 

نروم ح�صور العربية بو�صفها �صرًطا للقبول يف التخ�ص�صات االإن�صانية على االأقل.
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ثالًثا: جمهورية م�صر العربية:
ت��وؤدي ال�صيا�ص��ُة التعليمية يف م�ص��ر دوًرا حمورًيا يف ال�صيا�صات التعليمية يف الوط��ن العربي ب�صكل عام؛ وذلك 
مل��ا متتلك��ه م�صر من تاأثر بالغ يف كث��ر من الدول العربية تاريخًيا وقومًيا؛ فلم�صر دور رياديٌّ �صّباق يف اجلانب 
التعليم��ي عل��ى م�صت��وى الوطن العرب��ي؛ فقد رفدت م�صر – وما ت��زال – هذه الدول بعدد غ��ر قليل من الكادر 
التعليم��ي يف �صت��ى املراح��ل. وال يختل��ف احلال كث��ًرا فيما يتعل��ق باالقتداء مب�ص��ر يف ال�صيا�ص��ات التعليمية 

املتبعة مبا يف ذلك ال�صيا�صات اللغوية.
وق��د كان لال�صتعم��ار املبك��ر مل�صر من قب��ل فرن�صا واإجنلتا بالُغ االأث��ر من الناحية اللغوية عل��ى نظام التعليم 
و�صيا�صات��ه يف م�ص��ر؛ حي��ث األق��ى بظالله على نظ��ام التعليم اجلامع��ي ب�صكل ع��ام، والدرا�صات العلي��ا ب�صورة 

خا�صة.
فم��ن ال�ص��روط العامة للقب��ول والت�صجيل يف املاج�صت��ر اأو الدكت��وراه اأن يجتاز الطالب بنج��اح م�صتوى اللغة 
املطلوب TOEFL من االإميد�صت بجمهورية م�صر العربية مبجموع يتاوح من 400 اإىل 550 درجة تختلف من 

جامعة اإىل اأخرى )املجل�ص االأعلى للجامعات امل�صرية، 2018).
وم��ن املفارق��ات العجيبة اأن قيد الطالب لنيل درج��ة املاج�صتر يف االآداب يتطلب ح�صوله على جمموع يتاوح 
م��ن 400 اإىل 550 درج��ة، اأما قيده يف الدكتوراه في�صتط اجتيازه بنج��اح م�صتوى اللغة االإجنليزية املطلوب 
)TOEFL) مبجم��وع ي��تاوح من 450 اإىل 600. وهذا – لعمري – اأمر بالغ اخلط��ورة؛ كونه عاًما لتخ�ص�صات 
كلية االآداب دومنا حتديد، مبا يف ذلك تخ�ص�صات اللغة العربية والدرا�صات االإ�صالمية وغرها من التخ�ص�صات 

التي ال متت ب�صلة اإىل غر العربية.
فه��ل تخ�ص�ص��ات العربية واالإ�صالمي��ة بحاجة ما�ّصة يف املاج�صتر والدكتوراه اإىل ه��ذا التمكن الدقيق، وهذه 

الدرجات العالية يف اللغة االإجنليزية؟!
رابًعا: اململكة املغربية:

م��ن املعل��وم اأن لغة الدرا�صة يف اجلامع��ات املغربية هي اللغة الفرن�صية. وت�صر عل��ى منوالها اأغلب دول املغرب 
العرب��ي، وذل��ك يف اأك��ر التخ�ص�ص��ات اجلامعي��ة يف مرحل��ة البكالوريو���ص اأو اللي�صان���ص، ناهيك ع��ن مرحلة 
الدرا�صات العليا )ماج�صتر – دكتوراه)، التي ت�صتط اللغة الفرن�صية، حتى يف تخ�ص�ص اللغة العربية؛ ولعل 
ه��ذا ال�صب��ب ه��و من اأهم اأ�صباب �صعف اإقب��ال الطلبة العرب على الدرا�صة يف اجلامع��ات املغربية – اإن مل يكن 
ها – )وزارة التبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املغربية، 2018؛ الدرا�صات  اأهمَّ

العليا املغربية، 2018).
اإن هذه ال�صيا�صة اللغوية، التي متجد اللغة االأجنبية، وتعتمدها لغة للتعليم والفكر، وذلك على ح�صاب اللغة 
االأم )العربية) – اإن هذه ال�صيا�صة ال تزال امتداًدا للتاأثر الفرن�صي املتعمق يف ال�صيا�صة اللغوية لهذه الدول. 
وق��د اآثرن��ا االإ�صارة واالإيج��از يف بيان هذه ال�صيا�صات خ�صي��ة التطويل، واأحلنا الق��ارئ اإىل موا�صعها ومظاّنها 

املعتمدة اإن كان يروم الب�صط والتحري.
م��ن خ��الل ما �صبق يت�صح لن��ا اأن ال�صيا�صات اللغوية يف الوطن العربي تقوم عل��ى مرتكزات واأولويات جتعل من 
اإتقان اللغة االأجنبية )االإجنليزية، اأو الفرن�صية) �صرًطا اأ�صا�صًيا من �صروط موا�صلة الدرا�صات العليا، ناهيك 
ع��ن ال�صع��ي احلثيث يف اإدخال مق��ررات اللغة االأجنبية اإىل مناهج التبية والتعلي��م منذ مراحلها االأوىل، بل 
جتع��ل امت��الك اللغة االأجنبية معياًرا من معاي��ر التفا�صل والتمييز. ونتيجة له��ذه ال�صيا�صات وجدنا هيمنة 

وا�صحة للغتن )االإجنليزية، والفرن�صية) على اللغة العربية يف ع�صر العوملة.
وه��ذه الثنائي��ة اللغوي��ة ت�ص��كل عائًق��ا من عوائ��ق التعليم، ولي�ص��ت – يف الغال��ب – دلياًل على ج��ودة التعليم 

ومتيزه؛ يقول الفهري: 
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واخلطر يف الثنائية املفركة يف التعليم مع لغة اأجنبية ينظر اإليها املتعلم على اأّنها لغة التقدم والرقي الثقايف 
والعلم��ي؛ فتك��ون النتائج �صلبية على هوية املتعلم وطاقاته التعبري��ة واالإدراكية والنف�صية، واخلطر كذلك 
يف حمي��ط ثنائ��ي اللغة مع امتيازات اجتماعي��ة وت�صغيلية وا�صحة للثنائين، فت�صب��ح اللغة االأجنبية مرجع 

الثقافة والرقي العلمي والتقني، واملقيا�ص لكل ما هو من مرتبة عالية )الفهري، 1993، 87).
وم��ا نلحظ��ه م��ن ت��دٍن يف م�صت��وى خمرج��ات اأغلب اجلامع��ات العربي��ة الي��وم، لهو اأك��ر دليل عل��ى ف�صل هذه 

ال�صيا�صات اللغوية. وقد: 
واإتقانه��ا  االأم  باللغ��ة  االأول  املق��ام  املتزن��ة يف االزدواجي��ة �ص��رورة االهتم��ام يف  البل��دان   اأك��دت جت��ارب 
اإتقانا جيًدا ... اإن كثرا من اأ�صباب �صعف الطالب يف الل�صان العربي ناجت يف بع�ص جوانبه عن هذه االزدواجية 
يف احلي��اة اللغوي��ة التي كانت، وال ت��زال متثل عبئا ثقيال يف وجوه �صتى وهي علة ه��ذه املعاناة التي حت�ص بها 

 .(27 - اأجيال من املعلمن واملتعلمن )املو�صى، 1987، 26 
ف��اإذا اأردن��ا تعليًما نوعًيا، وخمرج��ات تعليمية متميزة يف اجلانب العملي، فعلين��ا اأن نوحد لغة التعليم مع لغة 
التفك��ر؛ اإذ ال ميك��ن الف�ص��ل بن اللغت��ن اإن ُرْمنا التمي��ز. ومن املعلوم اأنه مت��ى ما كانت لغ��ة التعليم متوافقة 
م��ع لغ��ة التفك��ر، ا�صتطعن��ا اأن نحق��ق االأه��داف املرجوة م��ن العملي��ة التعليمية يف �صت��ى اجلوان��ب؛ حيث اإن 
املتعل��م ال ين�صغ��ل بالتجمة عن الفهم واال�صتيع��اب، والتحليل والنقد.. ف�«االأفكار له��ا وجود غر م�صتقل عن 
 اللغ��ة، كم��ا اأن وظيفته��ا غر م�صتقلة ع��ن اللغة اأي�صا، ولو اأن كالمن��ا اأراد اأن يحتفظ باأف��كاره الختفت اللغة« 

)الراجحي، 1988، 74).
ولو اأن �صيا�صاتنا اللغوية ركزت اهتمامها على العربية الف�صحى، وعملت على تعريب خمتلف العلوم احلديثة، 
ال�صتطاع��ت اأن ت�صتوع��ب كل م��ا هو جديد م�صتح��دث، واأن ت�صتعيد مكانتها الريادي��ة الالئقة بها كما كانت يف 
ال�صابق؛ "حيث اأ�صبحت بعد نزول القراآن الكرمي لغة العلوم العقلية: ك�الطب، والكيمياء، والفَلك، والطبيعة، 
والعل��وم النقلي��ة: ك�الفق��ه، والتف�صر، والكالم" )�صي��ف، 1975، 115 - 116)، بل غدت لغ��ة العلم االأوىل يف 

القرون الو�صطى بال منازع، وباإمكانيات حمدودة، فكيف بها اليوم؟!
وم��ن املوؤ�ص��ف اأن اأق��ول اإن عدم امتالكن��ا -نحن الع��رب- الإرادة م�صتقلة، من �صاأنها اأن تتخ��ذ القرار مبعزل عن 
التاأث��ر اخلارج��ي، وانبهارنا بلغة االآخر، نتج عنه هذه التبعية اللغوية املقيتة، التي هي نا�صئٌة عن عجز فينا 
نح��ن ال يف لغتن��ا العربية، التي ا�صتطاعت اأن ت�صتوع��ب كلَّ العلوم امل�صتحدثة فيما م�صى، وهي اأكر قدرة على 

ذلك يف ع�صر االإنتنت والتقانة احلديثة.
وال�صوؤال الذي يتدد على الذهن، ويلّح يف طلب اإجابة �صافية له: ما احللُّ االأمثل للخروج من هذا النفق املظلم 

الذي اأدخلْتنا فيه هذه ال�صيا�صاُت اللغوية؛ حتى ن�صتطيَع اأن نعيد الدوَر الرياديَّ للغتنا العربية من جديد؟!
واملَتَوّج��ه عندن��ا اأن احلل يف ا�صتع��ادة الف�صحى دورها الطبيعي، الذي يجب اأن ت�صطل��ع به - ينطلق من مكمن 

اخللل نف�صه؛ حيث اإن: 
ال��دور االأك��ر واالأكر فاعلية يف ]مكافح��ة خماطر الهيمنة على اللغ��ة العربية[ ه��و دور االإرادة ال�صيا�صية 
و�صّناع القرار يف توفر املناخ املنا�صب ملكافحة خماطر الهيمنة على اللغة العربية، لي�ص من حيث الدعم املادي 
الالزم الإن�صاء الهيئات واملجامع اللغوية فقط، التي تعمل من خالل منظومة واحدة على م�صتوى العامل العربي 
م��ن اأج��ل و�صع اخلطط اال�صتاتيجي��ة الالزمة لت�صخي�ص الواقع اللغوي، ثم التخطي��ط اللغوي، ثم التنفيذ، 
ب��ل – وه��و االأهم – من حي��ث �صن القوانن الرادعة الالزم��ة حلماية اللغة العربية يف داره��ا اأي�صًا )حممود، 

 .(137 -  136 ،2014

وقد ا�صتب�صرنا خًرا ب�صدور بع�ص القوانن اخلا�صة بحماية اللغة العربية يف االآونة االأخرة؛ كما هو احلال يف 
»االأردن« و«قطر«؛ حيث �صدر يف اململكة االأردنية القانون رقم )35) ل�صنة 2015م. كما �صادق جمل�ص الوزراء 
يف دول��ة قط��ر على م�صروع قان��ون حماية اللغة العربية بتاري��خ 10 فراير 2016م. وقبل��ه تاأ�صي�ص املنظمة 
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العاملي��ة للنهو���ص باللغة العربية؛ وهي بداية �صحوة طال انتظارها، ومتثل خطوة يف االجتاه ال�صحيح؛ تنبئ 
عن ال�صعور باخلطر، وتدق ناقو�صه لباقي الدول العربية، التي ناأمل اأن حتذو حذو هاتن الدولتن.

Ԁ :املبحث الثاين: انعكا�صات ال�صيا�صات اللغوية العربية على الُهويَّة
ال تنح�ص��ر اأهمي��ة اللغة يف كونه��ا اأداة اخلطاب التوا�صلي ب��ن الناطقن بها، اأو الأنها وع��اء للعقيدة، وعنوان 
للثقاف��ة والعل��م، ومعلٌم بارٌز لالإبداع الفكري، بل تتعدى ذلك كله؛ اإذ تكت�صب اأهميتها الكرى من طبيعة الدور 
ال��ذي ت�صطلع به من الناحي��ة احل�صارية التاريخية واالجتماعية وال�صيا�صي��ة والثقافية واللغوية؛ بو�صفها 
هوي��ًة تخت��زل ما�صي االأمة احل�صاري وال�صي��ادي والقومي والديني، وجت�صد حا�صره��ا باأبعاده كافة، وتر�صم 
�ص��ورة م�صتقبله��ا الذي تتطلع اإليه؛ "فاللغة اأخطر بكثر من اأن تكون جمرد اأ�صوات واأدوات للتفاهم، اأو لتبليغ 
�ص��ورة اأو فك��رة معين��ة، اإن اللغة جوهر الفك��ر وماهيته، وهي يف نظر علماء االجتماع اأه��م عامل م�صاعد على 

ن�صاأة احل�صارة االإن�صانية" )امل�صّدي، واأيوب، والقرمادي، 1983، 9).
وق��د اأك��دت املواثيق واالإعالنات الدولية على اأهمية اللغات؛ فتوؤكد اليون�صكو )2018) اأن اللغات هي االأدوات 
بامتي��از للتن�صئ��ة االجتماعي��ة واالت�صال، وبها يجري التعبر ع��ن املمار�صات االجتماعي��ة والثقافية ونقلها، 
واأنه��ا �صواه��د على الن�صاط االإبداعي عن��د الب�صر، وتنطوي على جتارب املا�ص��ي والثقافات والهويات، وحتمل 
يف الوق��ت نف�ص��ه تطلعات واأحالم امل�صتقب��ل؛ وال ميكن اال�صتغناء عنها يف تنمية املع��ارف ونقلها، كما اأن اللغات 

تعطي الناطقن بها هوية.
وم�صطل��ح "هوي��ة" م�صت��ق من تك��رار ال�صمر "ه��و"، و�صع معرًفا ب���"األ"، ويعن��ي "االحتاد بال��ذات، ويف اللغة 
��ة" )ب�ص��م اله��اء، وك�صر الواو، وت�صديد الياء املفتوحة) ن�صب��ة م�صدرية للفظ "هو"، وهي ا�صتعمال  "الُهويَّ

حادث.
ويف اال�صطالح لفظ" الُهويَّة" يطلق على معان ثالثة: الت�صخ�ص، وال�صخ�ص نف�صه، والوجود اخلارجي.

وج��اء يف كتاب "الكلي��ات" اأن ماهية ال�صيء هو باعتبار حتققه ي�صمى ذاًت��ا، وباعتبار ت�صخي�صه ي�صمى هوية، 
��ُة ااْلإِْن�َصاِن ه��ي َحِقيَقت��ُه و�صماته  واإذا اأخ��ذ اأع��م م��ن ه��ذا االعتب��ار ي�صم��ى ماهي��ة )الكف��وي، 1995). فهِويَّ

ة التي متيزه عن غره؛ يقول جوزيف: "اإن هويتك – بكل ب�صاطة – هي ماهيتك")2007، 1). ْوَهِريَّ اجْلَ
��ة" عن مطابقة ال�ص��يء لنف�صه اأو ملثيل��ه ... ويرجح اأن مفهوم  وتاأ�صي�ًص��ا عل��ى املقارب��ة الفل�صفية تعر "الُهويَّ
��ة" ق��د دخ��ل اإىل الفكر العربي نهاية الق��رن التا�صع ع�صر وبداية الق��رن الع�صرين؛ حيث ال جنده  "الُهويَّ
 �صم��ن امل�صطلح��ات املتجمة تلك الف��تة؛ مثل: )احلرية – الثورة – االأم��ة – القومية – امل�صاواة – الوطن)

)اأبو عنزة، 2011).
ة؛ ف�صم��ٌة واحدة ال�صتعمال اللغة تكفي لتعي��ن عالقة �صخ�ص ما بجماعة  وتع��د اللغ��ة من اأبرز مظاهر الُهويَّ
م��ا )تاب��وري، 2009)؛ فبمجرد نطق الل�صان نعرف انتماء املتكلمن اإىل اجلماع��ات وال�صعوب واملجتمعات التي 
ينح��درون منه��ا؛ يقول ليف��ي �صتاو�ص: "اإننا حن نق��ول االإن�صان... فاإنن��ا نعني اللغة، وحن نق��ول اللغة ... 
فاإنن��ا نق�ص��د املجتم��ع" )اأبو زي��د، 1983، 80)؛ ذلك اأن اللغة هي ذاك��رة املجتمع واأداة توا�صل��ه عر الع�صور؛ 
اإنه��ا: "ابت��كار مزدوج االأث��ر؛ اإذ هي اأداة االت�ص��ال، واأداة الت�صجي��ل، تعمل بوا�صطة التعمي��م والتجريد على 

تثبيت املعرفة يف االإدراكات، وت�صمح لها بتطور ال حد له" )فندري�ص، 1985، 12).
ومن اأهم وظائف اللغة اأن تعر عن ال�صمر اجلمعي للناطقن بها عموًما، ال عن قناعات فئة، اأو ت�صور طائفة، 
اأو روؤي��ة نخب��ة بعينه��ا؛ "فاالأ�صل يف وظيفة اللغة التعب��ر عما يريده املجتم��ع")وايف، 1971، 2) ؛ كون اللغة 
نت��اج جماع��ي، يكت�صبه الناطقون به��ا منذ الطفولة، ويتخذون��ه اأداة لتفاهمهم، وتنظي��م حياتهم يف خمتلف 
اجلوان��ب؛ ولذل��ك حَر�ص��ت احل�صارات من��ذ فجر التاريخ عل��ى تخليد لغاته��ا؛ لتاأكيد اإ�صهاماته��ا ومكانتها بن 

االأمم.
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ويخل���ص الري��دي )1434ه�) يف كتابه "اللغ��ة هوية ناطقة" اإىل �ص��رورة وجود "االأَنف��ة اللغوية"الكافية، 
الت��ي تدف��ع اإىل القيام ب�"االإنكار اللغوي"بثق��ة وحزم ولباقة - على التجاوزات الت��ي حت�صل يف لغة اخلطاب 
املبا�ص��ر اأو االإلك��توين وم��ا �صابهه��ا؛ كا�صتخدام العربيزي��ة وغرها؛ �صوًن��ا لُهويتنا الثقافي��ة واالجتماعية. 
 ويوؤك��د اأن االأم��ة الت��ي ال حتاف��ظ عل��ى لغته��ا االأم، ت�صتح��ق امل�ص��خ واالإذالل ب��كل اأ�صناف��ه، و�صت�ص��ل اإىل
 "التي��ه اللغ��وي الثقايف"؛ فال منا�ص.. اإما اأن نحافظ على هويتنا الناطقة –نحن العرب-، اأو اأن جنعل خيبتنا 

احل�صارية ناطقة.
اأمٌة  يقول الل�صاين الريطاين Crystal – يف كتابه ال�صهر "Language death" –: االأمة بدون لغة هي 

بدون قلب )2000، 36).
اإن اللغ��ة العربي��ة ه��ي الدعامة الرئي�ص��ة لبناء االأم��ة وقيامها، والت�صان��ة الفكرية والثقافي��ة التي حتمي 
كيانه��ا، وحتاف��ظ عل��ى �صخ�صيتها؛ الأنها متثل و�صيل��ة التوا�صل واالت�ص��ال وال�صياغة لكل االأف��كار، وللغة دور 
فاع��ل يف �صناعة وجدان االأمة، وبناء ذاكرتها، وتكوي��ن هويتها وثقافتها، و�صمان متا�صكها، وتوا�صل اأجيالها، 
وتو�صي��ع دائرة تفاهمه��ا وتفاعلها، واالإ�صهام يف ت�صكيل منط تفكرها واإبداعها، والتاأثر يف اأخالقها و�صلوكها، 

وحتريكها، وتغير واقعها )حممد، 2007)، فاللغة هي الل�صان الناطق لالأمة، وال�صياج الواقي للهوية.
ومب��ا اأن اللغ��ة مكوٌن رئي�ٌص للهوية القومية، والثقافية، واحل�صارية، فال ميكننا اأن نتخيل جمتمعًا بدون هوية 
متيزه عن غره.. فا�صتقاللية اأي اأمة من االأمم يف �صيا�صتها وثقافتها واإدارتها و�صائر �صوؤونها مرهون با�صتقالل 

لغتها.
��ة امل�صتقلة، ال يعن��ي ذلك ع��دم اال�صتفادة من االآخ��ر؛ بل ال بد م��ن االنفتاح على  وعندم��ا نتح��دث ع��ن الُهويَّ

االآخرين، واال�صتفادة من اإيجابياتهم، مع املحافظة على االأ�صالة واال�صتقاللية.
ويب��دو اأن واق��ع �صيا�صاتنا اللغوية ال يزال بعي��ًدا عن تطبيق م�صامن هذا القول، ال��ذي ا�صتوعبه الغرب اأميا 
ا�صتيع��اب؛ فل��م يكت��ف ببن��اء �صيا�صته اللغوية عل��ى اأ�صا�ص م�صتقل، ب��ل �صعت قوى اال�صتعم��ار– جاهدة – اإىل 
التو�ص��ع اللغ��وي، الذي ترافق مع تو�صعه��ا اال�صتعماري الأقطار الوطن العربي؛ كما فع��ل كرومر اأثناء احتالله 
مل�ص��ر؛ حي��ث و�ص��ع "خط��ة تعليمي��ة ت�صتهدف اإبع��اد العربية ع��ن مي��دان التعلي��م، وا�صتبدل بها لغ��ة قومه" 

)الزركان، 2002، 8-9). 
وما يزال �صعي الغرب حثيًثا؛ بغية فر�ص هيمنته اللغوية على املجتمعات امل�صت�صعفة، اأو تلك التي ملّا تدرك بعد 

ما تعنيه اللغة من اأهمية وجودية ترز مكنونات ح�صارتها، وتظهر معامل اإجنازاتها، وتنطق بل�صان ثقافتها.
وم��ن املوؤ�ص��ف ج��ًدا اأن ال�صعور بال��ذات وتقديرها ي��كاد يتال�صى، يف واقعن��ا العربي، يف ح��ن اأن تقدير االآخر 
بغة  ِبغنا ب�صِ واالحتفاء بكل ما ي�صدر عنه هو الذي يتنامى، ويظهر جلًيا من خالل �صيا�صاتنا اللغوية؛ حتى �صُ
"عقدة االأجنبي"، التي انعك�صت �صلًبا على ممار�صاتنا اللغوية؛ حيث "اإن واقع اللغة ي�صطبغ بتجليات ال�صراع 
ب��ن االأن��ا واالآخر؛ فحينما ي�صعف االإح�صا�ص باالأنا اأمام حتديات االآخر، فاإن ال�صعف يت�صرب اإىل اللغة؛ اإذ ال 
ة اللغوية واحتام الذات، ولهذا فاإن العامل احلا�صم، بل العامل الوحيد يف  ميك��ن اجلم��ع بن التنازل عن الُهويَّ

حتديد االنتماء القومي هو اللغة")عتيق، 2011، 373).
ونظ��ًرا مل��ا متثله اللغة من اأهمية ق�صوى وتاأثر بال��غ يف حياة املجتمعات وهويتها- ي�صعى كل جمتمع لغوي اإىل 
ب�ص��ط �صيطرت��ه اللغوية على املجتمعات املغايرة بكل ما اأوتي من قوة ونف��وذ؛ ولذا"تعتر اللغة اأحد جماالت 
ال�ص��راع؛ الأن املجموع��ات االجتماعية ت�صع��ى اإىل ممار�صة ال�صلط��ة من خالل حتكمه��ا يف اللغة")طوليف�صن، 
2007، 62)؛ وه��ذا يف�ّصر لن��ا ما نلم�صه يف الواقع من ت�صخر املجموعات اللغوي��ة الغربية، وبع�ص املجموعات 

ال�صرقية – كال�صن- اإمكانات هائلة يف �صبيل حتقيق غلبِتها اللغوية.
ونتيج��ة له��ذا ال�صراع، توؤول الغلبة اللغوية اإىل اجلهة التي ا�صتطاعت اأن تفر�ص لغتها على االآخر. وغالًبا ما 
تكون يف الواقع العربي ل�صالح االأقوى؛ بو�صفها نتيجة حتمية لهيمنتة، اأو ب�صبب من اعتقادنا بتميزه وتفوقه 
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علينا؛ وهو ما اأ�صار اإليه ابن خلدون يف قوله: "اإن املغلوب مولع اأبدًا باالقتداء بالغالب، يف �صعاره وزيه وِنْحَلِته 
و�صائر اأحواِلِه وعواِئِده؛ وال�صبب يف ذلك اأن النف�ص اأبدًا تعتقد الكمال يف من غلبها ... فانتحلت جميع مذاهب 
َهت به، وذلك هو االقتداء. اأو ملا تراه - واهلل اأعلم - من اأن َغَلَب الَغاِلِب لها لي�ص بع�صبيٍة وال قوة  الغالب، وَت�َصبَّ
َباأْ�ٍص، اإمنا هو مبا اْنَتَحَلْتُه من الَعَواِئد واملذاِهب" )ابن خلدون، 1988، 1 /184). فهذه العلل جمتِمعًة متحققٌة 

يف واقعنا، وال ميكننا اإنكاُرها.
ة العربي��ة اليوم، انعكا���ص حتمي لل�صيا�ص��ات اللغوية، الت��ي تكّر�ص لالقتداء  وم��ن هن��ا ندرك اأن �صع��ف الُهويَّ
باالآخ��ر وغم��ط ال��ذات يف الغالب االأع��م، بينم��ا كان العك�ص ه��و ال�صائد يف ع�ص��ور ازدهار العربي��ة وَغَلبتها. 
اللغات االأخرى  لهيمنة  التي ين�صوؤون فيها، وتخ�صع  البيئة  اأهلها من  اأداة بريئة، يكت�صبها  القومية  "فاللغة 

عندما يخ�صع اأهلها لهيمنة االأمم االأخرى" )حممود، 2014، 122). 
اإنن��ا ال ب��د اأن ن�صهم باأبحاثن��ا واإمكاناتنا العلمية واملادي��ة الهائلة يف دفع لغتنا اإىل �صن��ع احلا�صر وامل�صتقبل، 

ُب ال�صْبق يف ذلك؛  مثلما اأ�صهم اأ�صالفنا يف �صنع ح�صارة املا�صي، بل كان لهم ق�صَ
فال��ذي يح��دد م�صتقبل لغة ما وخ�صوعها اأو عدم خ�صوعها للغات اأخرى لي�صت �صماتها اللغوية البحتة من نحوٍّ 
و�ص��رٍف واأ�ص��واٍت ومف��ردات، اأو مدى ب�صاطة هذه ال�صم��ات اأو تعقيدها، واإمنا يتمثل املح��دد االأ�صا�صي مل�صتقبل 
اأي لغ��ة يف املنظوم��ة الثقافي��ة واالقت�صادي��ة وال�صيا�صي��ة والتكنولوجي��ة التي متي��ز اأهل ه��ذه اللغة، ومدى 
اإ�صهاماته��م يف �صن��ع احل�ص��ارة احلديثة. ولنتذك��ر يف هذا ال�صي��اق دور اللغة العربية الري��ادي بو�صفها وعاًء 
للعل��وم احلديثة، عندما كان��ت الغلبة الثقافية واالقت�صادية وال�صيا�صية الأهل ه��ذه اللغة اآنذاك، وعليه فاإن 
م�ص��ر اللغ��ة العربي��ة و�صقوطها اأو عدم �صقوطها حت��ت هيمنة اللغات االأخرى مرهون ب��دور اأهلها يف احلفاظ 

عليها )حممود، 2014، 122).
وال اإخالن��ي اأعتق��د اأن ثم��َة عج��ًزا حقيقًي��ا يف اإ�صه��ام اأه��ل اللغ��ة وعلمائها ومفكريه��ا بفاعلي��ة يف احل�صارة 
احلديث��ة، بق��در ما ه��و ركون اأو اتكال اأو تكا�ص��ل، ُيختزل فيما ميك��ن اأن نطلق عليه "عْجُز الّثق��ات"، فاإذا كان 
هناك من لوم، فلنوجْهه اإىل اأنف�صنا نحن، قبل اأن نلقيه على غرنا؛ فهذا التق�صر املاثل اأمامنا لي�ص اإال جمرد 

هروب من التزامات املرحلة، وتن�صل من امل�صوؤولية وواجب الذات.
فال ميكن اأن ننتظر من االآخرين اأن يرفعوا من �صاأن لغتنا، اأو ي�صهموا يف تطويرها، اأو يعملوا على انت�صار رقعتها؛ 

الأن ذلك – بب�صاطة – هو عمُلنا نحن ولي�ص عمَلهم؛ وقدميا قالوا: "َما َحكَّ ِجلَدَك مثُل ُظْفِرك"؛ 
فاللغ��ة العربية مرتبطة ارتباط��ًا م�صريًا وحتميًا باأبنائها؛ فعندما كان الع��رب يف ع�صورهم الذهبية، اأغنت 
اللغ��ة العربية العامل بالعلوم واملعارف، واأثبتت قدرتها على االنت�صار والتو�صع واال�صتيعاب والتوا�صل الفكري 
االإن�ص��اين. ولك��ّن الف��رد العرب��ّي يعي�ص الي��وم اأزمة هروب م��ن الذات، وينغم���ص يف حالة تغريب ع��ن اأ�صالته 
ووجوده، فانعك�صت االأزمة �صلبًا على الواقع اللغوي، وو�صمت اللغة بالعجز والق�صور عن مواكبة التطور العلمّي 

واحل�صاري )نا�صر، 2006، 100).
وه��ذا عن ما فعلْته �صيا�صاُت الق��وى اال�صتعمارية القدمية واجلديدة يف الوط��ن العربي، مبحاوالتها احلثيثة 
لفر���ص هيمنته��ا اللغوية الرامية اإىل تنميط الب�صر والقيم واملفاهيم وفق معايرها؛ بغية ان�صالخ العربي عن 
لغته، التي تربطه بتاب وطنه، وتبعث فيه روح العزة واالنتماء وال�صخ�صية امل�صتقلة، ولعل جتربة اجلزائر 

ولبنان من االأمثلة ال�صارخة على التفكيك والتغريب حال غياب اللغة االأم. 
ة العربي��ة، وتر�صيخ ال�صعور باالنتماء  ونح��ن الي��وم اأكر من اأي وقت م�ص��ى يف حاجة ما�صة اإىل حت�صن الُهويَّ
اإليه��ا، ع��ن طري��ق االهتمام باإك�ص��اب اللغة العربي��ة الف�صح��ى يف مراحل التعلي��م املختلفة؛ حت��ى نتمكن من 
مواجه��ة حم��الت الت�صويه واالمته��ان لهذه الُهويَّة، وحماول��ة اإل�صاق تهم االإرهاب والتخل��ف ملن يحملها. وقد 

ا�صتطاعت اللغة العربية اأن تواجه اأغلب احلمالت املوجهة اإليها من خارجها.
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ومل��ا اأدرك ه��وؤالء املغر�ص��ون اأن ال قب��ل لهم مبواجه��ة العربية، ا�صتعان��وا بعمالء من الداخ��ل؛ ليكونوا معاوَل 
ه��دم فاعلًة، فعملوا على الت�صكيك يف التاري��خ والتاث، و�صعوا اإىل متجيد اللغة االأجنبية وتوطينها؛ بو�صفها 
لغ��ة الع�ص��ر والتقدم والعلوم احلديثة – ح�ص��ب زعمهم –، واأدى كثر من هوؤالء دوًرا ب��ارًزا يف ر�صم ال�صيا�صات 
اللغوي��ة يف بلدانهم؛ فعملوا على تغير االأولويات والتقليل من اأهمية اللغة العربية واإ�صعاف دورها يف احلياة 

الثقافية والعلمية.
ومل ي�صلم من هذا التماهي اللغوي مع االآخر حتى املوؤ�ص�صات العامة.. ولك اأن تذهب اإىل اأي موؤ�ص�صة حكومية 
اأو غ��ر حكومي��ة يف كث��ر من البل��دان العربية؛ ل��تى باأم عيني��ك اأن متخذ الق��رار ما زال يعتق��د اأن توظيف 

العن�صر االأجنبي يف املراكز احل�صا�صة هو ال�صمانة املثلى جلودة االأداء، واأن ذلك ... 
�صي�صاع��د الدولة على ك�صر امل�صاف��ات للدخول يف م�صمار احل�صارة الغربية وم�صامينه��ا التكنولوجية، واأنها يف 
الوق��ت نف�ص��ه �صتحافظ على هوية املجتمع وثقافت��ه القومية.  هذا الراأي الواهم ل��ه نتائجه اخلطرة، لي�ص 
ة الثقافية بكل مكوناته��ا؛ الأن ع�صر العوملة الذي نعي�صه اليوم  عل��ى مكان��ة اللغة العربية فقط، بل على الُهويَّ
ي�صغ��ط بق��وة على ثقاف��ة ال�صع��وب وجمتمعاتها اله�ص��ة؛ ليجعلها مبرور الزم��ن عدمية الفائ��دة واملعنى؛ الأن 
املكونات الثقافية – من عادات وتقاليد ولغة ونظم اجتماعية – اإذا ا�صطرعت مع غرها من الثقافات املوؤثرة، 

فاإن النتيجة دائمًا تكون يف �صالح االأقوى على املدى البعيد )الكبي�صي، 2012، 3-4). 
يح��دث ه��ذا عل��ى الرغم من ك��ون ال��دول العربية تع��ج بالكوادر املوؤهل��ة املعطل��ة، وت�صكو البطال��ة املفرطة؛ 
وال�صب��ب اأن اأرباب العمل ينحرون العربية با�صتاطهم اإجادة اللغة االإجنليزية – ولي�ص العربية – للح�صول 
على وظيفة، مع اأن الغالبية العظمى تتحدث مع هوؤالء االأجانب بلهجة هجينة مك�صرة ال ميكن اأن نطلق عليها 

لغة. ثم ناأتي ونقول: اإننا نريد اأن نحافظ على هوية املجتمع وثوابته القومية.
ويتمثل يل يف هذا املقام قول النحوي )2005، 49) على ل�صان العربية املكلومة:

احُل�َلال و  االأث�����واَب  اأَ���ص�����اأَل��ُه  اإِىل�ِص�واي  واْن��َط��َل��ْق�����ُت  ثيابي  َخ��َل��ْع�����ُت  مال�ي 
والَهَم�ال الغاي�اِت  �صاقط�َة  وَج��َرْوايْرجوَن  اأْدَب��روا  باُل قومي  ما   !! عجبُت 
جب�ال اأو  كاَن  �صْهاًل  رَب  ال��دَّ لَك  لو  �ص�اف�َيةجَتْ ال���ق�������راآِن  ل��غ�����ِة  اإىل  ف��ُع�����ْد 

واملث��ر للده�ص��ة واال�صتغ��راب، والت�ص��اوؤل يف اآن مًع��ا – ه��و ذل��ك ال�صم��ت املري��ب م��ن قب��ل اأولئ��ك املنادي��ن 
باال�صتقاللي��ة، واحلري��ة، والقومية، وحقوق االإن�ص��ان، واحتام خ�صو�صية االأقلي��ات وهويتها -عندما يتعلق 

االأمر باللغة.. فاأين خ�صو�صية االأكرية وهويتها اأيها احلري�صون..؟!
ويف ه��ذا ال�ص��دد يعق��د اللحي��دان )2010) مقارنة بن واق��ع اللغة العربي��ة واللغات االأخرى الت��ي ترفع من 
قيم��ة اأهله��ا وتعزهم؛ ولذلك يقبل االآخرون على تعلمها، اأم��ا اللغة العربية فيعي�ص يف جنباتها مالين الب�صر 
ول�صنوات عديدة دون اأن يتعلموها، بينما من يعي�ص يف اإحدى الدول الناطقة باالإجنليزية يجيدها خالل اأقل 
م��ن ع��ام؛ وال�صبب اأن رب العمل يطلب اإجادة اللغة االإجنليزية للح�صول عل��ى عمل، اأو قبول للدرا�صة، ناهيك 

عن اأن جميع معامالتهم تتم بلغتهم. 
وعل��ى العك���ص من ذلك يف العامل العربي؛ ف��اإن �صرط اإجادة اللغة االإجنليزية ولي���ص العربية هو املعمول به. 
وم��ن املفت���ص اأن تكون اللغ��ة العربية �صرطًا لكل من يريد اأن ميار�ص العم��ل يف الدول العربية وذلك من اأجل 
ن�صره��ا وتعزي��ز جانبها.. لي�ص ه��ذا فح�صب، بل اإن فر�ص �ص��رط كهذا �صوف يدفع مبالي��ن الب�صر من العمالة 
االأجنبي��ة للت�صجي��ل يف املعاه��د املتخ�ص�صة بتدري���ص اللغة العربي��ة؛ وبذلك �صوف يتم تدوير ج��زٍء ال باأ�ص 
ب��ه مم��ا حت�صل عليه ه��ذه العمالة م��ن اأموال داخل الوط��ن، وينعك�ص ذل��ك على توظيف ع�ص��رات االآالف من 

املتخ�ص�صن يف اللغة العربية واآدابها الذين يتمنون فر�صة عمل متاحة )اللحيدان، 2010). 
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و�صدق اإبراهيم )1987، 254)؛ اإذ يقول:

وَمْنعًة        ِع���ّزًا  ال��َغ��ْرِب  ل��رج��اِل  وَك������ْم َع�����زَّ اأْق���������واٌم ِب����ِع����زِّ ُل��غ���������������َ��اِتاأرى 
�ن�ًا           َتَفنُّ ِبامْلُْع�ِج�َزاِت  اأهَلهم  َف���َي���ا َل���ْي���َت���ُك���ْم َت�����اأُْت�����وَن ِب��اْل��َك�����ِل��َم��اِتاأَت�وا 

ول��و اأجرين��ا اإح�ص��اًء بع��دد املعاهد واملراك��ز واملوؤ�ص�ص��ات املتخ�ص�صة يف تعلي��م اللغات االأجنبي��ة يف العوا�صم 
العربي��ة، وقارناه��ا مبثيالته��ا املتخ�ص�صة يف تعلي��م اللغة العربية – مل��ا وجدنا وجًها للمقارن��ة؛ اإذ اإن االأوىل 
ق��د تتجاوز الع�ص��رات اإىل املئات، بينما الثانية قد ال تتجاوز عدد االأ�صابع..، وهذا دليل �صارخ على االهتمام 

البالغ باللغة االأجنبية على ح�صاب اللغة العربية. وهو قلٌب وا�صح ل�صلم االأولويات يف الوقع العربي.
لق��د كان لل�صيا�ص��ات اللغوي��ة اخلطاأ يف الوطن العرب��ي انعكا�صاتها ال�صلبي��ة على اللغة العربي��ة، ومن ثم على 
ة  ��ة العربي��ة. "اإن االنقي��اد خل��ف عملي��ة متيي��ع اللغ��ة العربية ج��زٌء ال يتجزاأ م��ن عملية ه��دم الُهويَّ الُهويَّ
الثقافي��ة الت��ي تت��م ب�ص��ورة ال تخلو من مد وج��زر متعمد، فامل��د يتم بخطوت��ن واجلزر يتم بخط��وة واحدة 
ويدخ��ل �صم��ن ذلك التعمد وامل�صادفة والتقليد واإيكال االأمر اإىل غر اأهل��ه اأو اإىل من ي�صتهجن العربية لعدم 

قدرته على جماراتها اأو نكاية بها واأهلها")اللحيدان، 2010).
وق��د خي��ل الأولئك املنخدعن ب�صعارات العوملة، وامل�صدوهن بومي�ص الغرب الزائف، املغرق يف املاديات – خيل 
اإليهم اأن العربية قد �صاخت وَعَجزت عن م�صايرة ركب احل�صارة والتحديث والع�صرنة، الذي ا�صتوعبته اللغات 
االأجنبية ح�صب زعمهم؛ فظنوا اأن ال�صر يف فلك الغرب هو طوق النجاة بالن�صبة اإليهم، وال�صبيل الوحيد اإىل 
حتري��ر ال��ذات من قيدها اللغوي؛ ف�صّخروا اإمكانات املوؤ�ص�صات التبوية والتعليمية الدنيا والعليا التي يعملون 
به��ا خلدم��ة م�صروع ا�صتبدال اللغة االأجنبية بالعربية؛ فوقعوا يف اإ�صكالية التوق اإىل "عاملية بدون جذور!"، 
ون�ص��وا اأو تنا�ص��وا اأن "هوّي��ة املتعّلم لي�ص��ت قمي�صًا يبّدل عند االقت�ص��اء.. ولي�ص من الي�ص��ر يف �صيء الدخول 

ال�صهل يف "الهويات امل�صطنعة".. هنا تكمن م�صوؤولية املوؤ�ص�صات املعنية" )ع�صاف، 2015).
اإن عل��ى موؤ�ص�ص��ات التبية والتعلي��م، والتعليم العايل مبختل��ف اأنواعها - اأن ت��درك اأن م�صوؤوليتها جتاه اللغة 
العربي��ة تب��داأ م��ن اإعداد املعل��م الكفء، بالتوازي م��ع اإعداد منهج يف��ي بحاجات املتعلم��ن الكافية من لغتهم 
االأ�صيل��ة، وتوف��ر بيئة تعليمية تعلمي��ة مالئمة، ال تعدو فيها اللغة االأجنبي��ة اأن تكون مادة تعليمية تهدف 
اإىل متك��ن الط��الب من ا�صتجالب معارفها مبا يخ��دم اأهداف التعليم وخمرجاته، فيت��م اعتماد اللغة العربية 
بو�صفها و�صيلة تعليمية لغر�ص التاأ�صيل والتكوين، واالأجنبية بو�صفها ماّدة تعلمّية، لغر�ص االإغناء والتمكن 
)مدك��ور، 2003)؛ لتظ��ل اللغ��ة العربية هي الو�صيلة التعليمي��ة الهادفة اإىل تكوين �صخ�صي��ة املتعلم اللغوية 

االأ�صيلة. وبهذه اال�صتاتيجية نكون قد اأ�صهمنا يف تنمية الُهويَّة ال يف �صمورها.
وختاًم��ا نق��ول: اإن لغتنا العربية هي الوعاء الذي يح��وي هويتنا العربية واالإ�صالمي��ة امل�صتقلة بكل �صورها، 
والتفري��ط فيه��ا تفريط يف ثوابت االأمة، كما اأن املحافظة عليها ومتكينها يف واقع حياتنا التعليمية والعلمية 
والعملي��ة والتكنولوجي��ة واالإعالمية والعام��ة – واجب ديني وقومي؛ من �صاأنه اأن يجنبه��ا معاول الهدم التي 

تفتك يف جنباتها يوًما بعد يوم.
استنتاجات البحث:

يق�صد بال�صيا�صة اللغوية: اخليارات الواعية املتخذة يف جمال العالقات بن اللغة واحلياة االجتماعية؛   .1
اأي اأن ال�صيا�ص��ة اللغوي��ة ت�صت��ق مادتها االأ�صا�صية م��ن تفا�صيل التفاعل بن حم��اور اأربعة هي: املجتمع، 

واللغة، والدولة، وال�صلطة.
ت��وؤدي ال�صيا�صات اللغوية دوًرا حمورًيا يف حياة اللغ��ات؛ فبقدر املكانة التي حتتلها اللغة القومية يف �صلم   .2

اأولويات �صانع القرار، نحكم عليها بالبقاء اأو الفناء. 
الف��رق ب��ن ال�صيا�ص��ة اللغوي��ة والتخطي��ط اللغ��وي اأق��رب اإىل الف��رق ب��ن الع��ام واخلا���ص، واالإجمال   .3
والتف�صي��ل؛ فال�صيا�ص��ة اللغوية عبارة ع��ن قرارات عليا، تت�صمن خيارات واعي��ة متعلقة بالو�صع اللغوي 
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ة بتنفيذ قرارات ال�صيا�صة  للدولة واملجتمع، اأما التخطيط اللغوي فيتمثل يف االإجراءات العملية اخلا�صّ
اللغوية وحتقيق اأهدافها.

��ة: ال�صم��َة املتف��ردة، التي متيز ال�صخ���ص اأو الَكيان ع��ن غره. واللغ��ة هي ُهوية  ُيق�ص��د مب�صطل��ح الُهويَّ  .4
االإن�ص��ان الناطق��ة، ومبا اأن اللغ��ة مكوٌن رئي���ٌص للُهوية القومي��ة، والثقافية، واحل�صارية، ف��ال ميكننا اأن 

نتخيل جمتمعًا بدون ُهوية متيزه عن غره.. 
حتت��ل اللغ��ة مرتبة ال�صدارة يف التعبر ع��ن ُهوية الناطقن بها؛ كونها ال�صمة االأب��رز للخ�صو�صية؛ فهي   .5
جت�ّص��د "روح االأّم��ة" احلافظ��ة الإرثه��ا احل�صاري، واحلامي��ة لتاثه��ا التاريخي، وامل�صتوعب��ة لنتاجها 

الفكري عر الع�صور.
م��ن خ��الل ا�صتقرائنا لواقع ال�صيا�ص��ات اللغوية يف البلدان العربية، اأدركنا وج��ود حالة انف�صام خطرة   .6

بن �صانع ال�صيا�صة اللغوية من جهة، وما ينبغي اأن تكون عليه هذه ال�صيا�صة من جهة اأخرى. 
ت�صهد اللغة العربية تهمي�ًصا وا�صًحا يف ال�صيا�صات اللغوية املعتمدة للت�صجيل والقبول يف برامج الدرا�صات   .7
العلي��ا؛ اإذ تق��وم هذه ال�صيا�صات على مرتكزات واأولويات جتعل من اإتق��ان اللغة االأجنبية )االإجنليزية، 
اأو الفرن�صي��ة) �صرًط��ا اأ�صا�صًيا من �ص��روط موا�صلة الدرا�صات؛ مما ي�صكل اأزم��ة ُهوية لغوية ُكرى؛ تظهر 

بجالٍء فيما نعانيه من تدٍن يف م�صتوى املخرجات. 
ة العربية يف ال�صيا�صات اللغوية؛ اأهمها:  دات التي تقف عائًقا اأمام متكن الُهويَّ هناك جملة من املهدِّ  .8

ة اللغوية وتعزيزها. �صعف اجلانب التوعوي باأهمية املحافظة العملية على الُهويَّ  اأ. 
�صعف ال�صعور بتقدير الذات.  ب. 

متجيد االآخر وتقليده، وتعظيم فعله ولو كان تافًها )عقدة االأجنبي).  ج. 
�صيطرة الروؤى التغريبة على اأغلب العقول امل�صطِلعة )املوَكل اإليها) بو�صع ال�صيا�صات اللغوية..  د. 

االعتقاد بعجز العربية عن مواكبة التطور وا�صتيعاب اجلديد.   ه. 
خُل�صت هذه الدرا�صة اإىل اأن االإ�صكال يكمن يف حمنة العقل العربي – وما ميتلكه من قناعات وروؤى خطاأ   .9
نح��و لغت��ه – ولي���ص يف اللغة العربي��ة نف�صها؛ فعندما كان هذا العق��ل م�صدَر اإبداع واإله��ام كانت العربية 
 يف اأوج قوته��ا، لك��ن.. عندم��ا �ص��رب زل��زاُل العومل��ة هذا العق��ل اأح��دث لدية ارت��دادات ميك��ن ت�صميتها 
"التبا�صات الُهويَّة"، التي اأنتجت اأزمة هروب من الذات، وحالة انغما�ص يف االآخر؛ فانعك�صت االأزمة �صلبًا 
َمْت اللغة العربية – ُظلًما وزوًرا – بالعجز والق�صور عن مواكبة التطور العلمّي  عل��ى الواق��ع اللغوي، وو�صِ

واحل�صاري.
التوصيات:

ملعاجلة االإ�صكاالت التي اأثرت يف نتائج البحث، نو�صي باالآتي:
تفعي��ل دور االإرادة ال�صيا�صي��ة و�صّناع القرار يف توفر املناخ املنا�ص��ب ملكافحة خماطر الهيمنة على اللغة   .1

العربية. 
ة العربية واالإ�صالمية. التوعية باأهمية اللغة العربية؛ بو�صفها من اأهم مقومات الُهويَّ  .2

اإ�ص��راك اأه��ل االخت�صا�ص من خ��راء اللغة يف و�صع ال�صيا�ص��ة اللغوية مع املعني��ن بالتخطيط ال�صيا�صي   .3
العام للدولة، على اأن تكون قرارات اخلراء ملِزمة ال معِلمة.

اعتماد العربية لغة تاأ�صيل وتكوين، واالأجنبية لغة اإغناء ومتكن.  .4
تفعيل قوانن حماية اللغة العربية يف االأقطار العربية كاّفة.  .5

العم��ل عل��ى تعريب التعليم يف خمتل��ف مراحله؛ لتتحد لغة التعلي��م بلغة التفكر، واإحي��اء دور املجامع   .6
اللغوية يف هذا ال�صاأن.

االإل��زام باختبار الكفاءة اللغوي��ة العربية للملتحقن برامج الدرا�صات العلي��ا، وتعميمه على املوؤ�ص�صات   .7
التعليمية املناِظرة..
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تدع��و الدرا�ص��ُة الباحثن واملهتم��ن بال�صاأن اللغوي اإىل ب��ذل املزيد من اجلهود البحثي��ة والدرا�صات ال�صاملة 
واملتعمق��ة يف جم��االت ال�صيا�صات اللغوي��ة والتخطيط اللغوي على نط��اق وا�صع، واإبراز مكان��ة الُهويَّة يف �ّصلم 
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