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(وثيقة بريوت)

تقدمي
نظم املجل�س الدويل للغة العربية امل�ؤمتر الدويل للغة العربية بالتعاون مع منظمة
اليون�سكو ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج خالل الفرتة من  19حتى  23مار�س
2012م املوافق من  30 – 26ربيع الآخر 1433هـ يف بريوت ،وي�سر املجل�س الدويل
للغة العربية وجميع امل�شاركني يف امل�ؤمتر الدويل للغة العربية التقدم بال�شكر والتقدير
للباحثني وامل�شاركني وحا�ضري امل�ؤمتر وللجهات الراعية والداعمة للم�ؤمتر وجلميع من
�أ�سهم يف انعقاده من م�ؤ�س�سات حكومية و�أهلية و�أفراد.
كما يتوجه امل�شاركون وامل�شاركات يف امل�ؤمتر الدويل للغة العربية ب�أبلغ عبارات
التقدير واالحرتام �إىل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو والفخامة ملوك و�أمراء ور�ؤ�ساء الدول
العربية والإ�سالمية وقادتها على م�ستوى جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية واحتاد املغرب العربي ومنظمة التعاون الإ�سالمي .وي�سر امل�شاركني يف
امل�ؤمتر (الذين بلغ عددهم �أكرث من  850م�شار ًكا وم�شاركة ،وميثلون �أكرث من 47
دولة ناق�شوا يف  88ندوة وجل�سة  256بح ًثا ودرا�سة قدمت للم�ؤمتر حول جممل
الق�ضايا واملو�ضوعات التي تتعلق باللغة العربية ،وقد طبعت يف �أربعة جملدات ووزعت
على امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،وكان من بني امل�شاركني ما يقارب  500من حملة �شهادة
الدكتوراه بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من حاملي �شهادات املاج�ستري والدرجة اجلامعية من
خمتلف التخ�ص�صات والوظائف) تبني وثيقة بريوت التي تن�ص على �أن اللغة العربية يف
خطر :اجلميع �شركاء يف حمايتها ،والتي خل�صت �أهم ما ورد يف الأبحاث والدرا�سات
من تو�صيات وحقائق بعد �أن �شخ�صت مواطن اخللل والق�صور على جميع امل�ستويات،
وحددت امل�س�ؤوليات ،واقرتحت بع�ض احللول ملعاجلة هذه الأزمة التي �إن ا�ستمر التهاون
فيها ف�سوف ت�ؤدي �إىل كارثة لغوية تهدد ال�سيادة واال�ستقالل والهوية الثقافية والوطنية
وال�شخ�صية .وقد ركزت الوثيقة على ع�شرين بندً ا ر�أت �أنها مواطن الرتكيز واالهتمام
و� ً
أي�ضا منها يبد�أ احلل.
وقد ر�أى امل�شاركون �أن يرفعوا هذه الوثيقة �إىل القيادات وامل�س�ؤولني التخاذ قرارات
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تاريخية ت�ستجيب ملا ورد يف وثيقة بريوت التي �أعدت بناء على ما تو�صلت �إليه الأبحاث
والدرا�سات و�أوراق العمل املقدمة للم�ؤمتر الدويل للغة العربية من نخبة مميزة من �أهل
االخت�صا�ص يف امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية والعلمية والتعليمية والإعالمية والثقافية.
ويطالب امل�شاركون ب�سن قوانني حتقق ال�سيا�سة اللغوية املنا�سبة على امل�ستوى الوطني
لكل دولة عربية و�إ�سالمية واملطالبة مب�ساءلة من يتهاون �أو يعمل على �إق�صائها يف
امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات احلكومية والأهلية و�سوق العمل والإدارة والتعليم والثقافة
والإعالم ويف احلياة العامة .كما يتوجه امل�ؤمتر بالنداء �إىل �أ�صحاب املعايل الوزراء يف
جميع الوزارات و�إىل الأمناء واملدراء العامني للمنظمات واالحتادات واجلمعيات العربية
املهنية و�إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بكل اخت�صا�صاتها لتبني ما جاء يف وثيقة بريوت،
اللغة العربية يف خطر :اجلميع �شركاء يف حمايتها من مبادرات وتو�صيات واقرتاحات
وحقائق وتطلعات و�أفكار وهواج�س تهم اجلميع .واال�ستفادة مما جاء يف الوثيقة للقيام
مبراجعة �شاملة لو�ضع اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات الوطنية والعربية والإقليمية .ويدعو
امل�ؤمتر جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية والإعالمية والثقافية لال�ستجابة ملا ورد يف النداء من
مالحظات ومطالبات وتو�صيات واقرتاحات ،وما ترجوه من �إ�صالحات ومعاجلات لو�ضع
اللغة العربية يف تلك امل�ؤ�س�سات ،واملبادرة �إىل تقدمي احللول املبنية على �إ�سرتاتيجيات
و�سيا�سات وخطط تعتمد على �آليات للتنفيذ واملتابعة واملراجعة� ،إ�ضافة �إىل �إ�صدار
التقارير وحتمل امل�س�ؤوليات .والنداء موجه � ً
أي�ضا �إىل جميع امل�ؤ�س�سات وال�شركات لدعم
كل اجلهود الرامية �إىل معاجلة و�ضع اللغة العربية على جميع امل�ستويات ،و�أن تعترب دعمها
�شراكة وت�ضام ًنا مع �شركائها املهتمني بق�ضايا اللغة العربية وثقافتها يف جميع املجاالت.
و�أخريا ،ف�إن النداء موجه �إىل جميع �أفراد الأ�سرة من �آباء و�أمهات و�أولياء �أمور و�إىل
�أبنائهم وبناتهم وجميع الأفراد بكافة �شرائحهم وتخ�ص�صاتهم ووظائفهم ومواقعهم
لتعلم اللغة العربية ال�سليمة كل على قدر همته وقدرته و�إمكاناته و�أن يتحملوا امل�س�ؤولية
�أ ًّيا كانت للإ�سهام يف دعم لغتهم التي هي جزء �أ�سا�سي من عقولهم وتفكريهم و�أل�سنتهم
و�شخ�صياتهم وهويتهم.
املجل�س الدويل للغة العربية
2012 / 3 / 22م
1433 / 4 / 29هـ
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مقدمة
وجه املجل�س الدويل للغة العربية الدعوة �إىل عقد امل�ؤمتر الدويل الأول للغة العربية الذي
ينظمه حتت عنوان «العربية لغة عاملية :م�س�ؤولية الفرد واملجتمع والدولة»،يف مدينة
بريوت،وذلك خالل الفرتة من  19حتى  23مار�س ( �آذار) 2012م املوافق 26-30
ربيع الآخر 1433هـ برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�شال �سليمان
وبالتعاون مع اليون�سكو ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج .وقد متت خماطبة ٍّ
كل من:
·	�أ�صحاب املعايل وزراء الثقافة العرب
· �أ�صحاب املعايل وزراء الإعالم العرب
· �أ�صحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم العرب
· �أ�صحاب املعايل وزراء التعليم العايل العرب
· �أ�صحاب املعايل وزراء العمل العرب
· ال�سيد نا�صر عبد العزيز الن�صر ...رئي�س جمعية الأمم املتحدة
· الدكتور نبيل العربي � ...أمني عام جامعة الدول العربية
· الدكتور عبد اللطيف الزياين � ...أمني عام جمل�س التعاون اخلليجي
· الدكتور احلبيب بن يحيى � ...أمني عام احتاد املغرب العربي
· الدكتور �أكمل الدين �أوغلو � ...أمني عام منظمة التعاون الإ�سالمي
· ال�سيدة �إيرينا بوكوفا  ...مدير عام اليون�سكو
· الدكتورة رميا خلف  ...م�ساعد �أمني عام الأمم املتحدة ( الأ�سكوا)
· الدكتور عبد العزيز التويجري ...مدير عام املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم
· الدكتور حممد بن عا�شور ...مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
· الدكتور على القرين  ...مدير عام مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية
· الدكتور �سلطان �أبو عرابي � ...أمني عام احتاد اجلامعات العربية
· �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء ومديري اجلامعات العربية
· �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء جمامع اللغة العربية
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· �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء الهيئات واالحتادات واملنظمات العربية والدولية
· �أ�صحاب ال�سعادة العمداء ور�ؤ�ساء �أق�سام اللغة العربية و�آدابها
· املخت�صني واملفكرين والإعالميني واملهتمني باللغة العربية
· وعدد من امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات العلمية واملعاهد واملدار�س التي تعنى بتعليم العربية
وقد حظي امل�ؤمتر باهتمامهم وم�ؤازرتهم  ،يف حني ا�ستجاب للح�ضور وامل�شاركة نخبة
مميزة من امل�س�ؤولني والباحثني واملخت�صني والإعالميني واملهتمني واملحبني للغة العربية
يف جميع التخ�ص�صات واملهن ميثلون نحو  47دولة  ،بالرغم من الظروف اال�ستثنائية
التي متر بها املنطقة العربية .ولي�س غريبا �أن حتظى اللغة العربية بهذا التجمع احلا�شد
والتنوع والتعدد يف نوعية امل�شاركني وجن�سياتهم واهتماماتهم وتخ�ص�صاتهم و�أبحاثهم
ودرا�ساتهم كما تو�ضحه الإح�صاءات الآتية:

 47دولة
عدد الدول املمثلة يف امل�ؤمتر
من �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا وا�سرتاليا
88
عدد اجلل�سات والندوات
272
عدد الباحثني
256
عدد الأبحاث والدرا�سات
 498مبراتب علمية (�أ�ستاذ�،أ�ستاذ م�شارك،
عدد حملة الدكتوراه
�أ�ستاذ م�ساعد)
 158جامعة عربية وغري عربية
اجلامعات املمثلة
� 218سيدة من خمتلف التخ�ص�صات
عدد الن�ساء امل�شاركات
· هذا بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من امل�س�ؤولني واملهتمني واملخت�صني والإعالميني وغريهم
من حاملي درجات املاج�ستري وال�شهادات اجلامعية وغريها.
وبعد االطالع على الأبحاث والدرا�سات و�أوراق العمل املقدمة للم�ؤمتر تبني وت�أكد �أن
ثمة �أزمة كبرية تواجه اللغة العربية ،و�أنها تزداد ت�أزم ًا يوم ًا بعد يوم بت�أثري املتغريات
والتطورات والرتاكمات التي �أدت �إىل هذه الأزمة اخلطرية .وحتى ال يكون هذا امل�ؤمتر
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جمرد �سحابة عابرة كان ال بد من حتديد �أهم ما تو�صلت �إليه هذه الأبحاث والدرا�سات
و�أوراق العمل من نتائج وتو�صيات لتو�ضع يف عهدة وت�صرف القادة العرب وامل�س�ؤولني
و�صناع القرار واملخت�صني واملعنيني على جميع امل�ستويات لال�ستفادة مما جاء فيها من
م�ؤ�شرات وحقائق تنطلق من الواقع الذي تعانيه اللغة العربية على م�ستوى الفرد واملجتمع
وامل�ؤ�س�سة والدولة ،م�ؤكدين �أهمية دور القادة يف الدول وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية
واملجتمعات والأفراد يف النهو�ض باللغة العربية ،ومذكرين ب�أن الرتاجع الكبري الذي
يحدث للغة العربية لي�س ل�ضعفها �أو لعدم قدرتها على ا�ستيعاب كل امل�ستجدات والعلوم
والتقنيات وال�صناعات واملعارف ،ولكن ل�ضعف �إعداد �أبناء وبنات املجتمع وت�أهيلهم
وتربيتهم وتعليمهم ،وعدم حتميل امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية الوطنية والعربية
والأفراد امل�س�ؤولية كاملة جتاه اللغة العربية وفق �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات مبنية على
قرارات وطنية وعربية على م�ستوى القيادات يف الوطن العربي .وقد نتج عن ذلك تغييب
اللغة العربية يف الوعي العربي ب�شكل تدريجي حتى �ضعفت قيمة اللغة العربية الوطنية
مقابل مزيد من التقدير واالهتمام باللغات الأجنبية.
ومن هذا املنطلق خل�صت الأبحاث والدرا�سات و�أوراق العمل �إىل �أن اللغة العربية
يف خطر ،و�أنه يتوجب �إعادة النظر مب�س�ؤولية ومو�ضوعية و�شفافية وم�صداقية عالية
يف ق�ضية اللغة العربية من قبل اجلميع ويف مقدمتهم القيادات العربية و�صناع القرار
وامل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية �إ�ضافة �إىل �أفراد املجتمع يف الوطن العربي
مع الرتكيز على البنود الآتية:

�أو ًال :الأنظمة والد�ساتري
ي�أتي يف مقدمة ن�صو�ص الأنظمة والد�ساتري العربية �أن اللغة العربية هي لغة الدولة.
وهذا يعني �أنها لغة ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،والتجارة ،والتعليم ،والثقافة ،والإعالم،
والعمل ،و�أنها اللغة التي يجب على جميع املواطنني واملقيمني التعامل بها يف جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية ويف الأ�سواق والطرقات ويف �أي مكان يعمل �أو يلتقي فيه
الأفراد بع�ضهم ببع�ض �أو يتم التوا�صل بينهم ،وذلك ملا متثله اللغة باعتبارها رمزًا
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لل�سيادة والوطنية واالنتماء والهوية  ،و�أن �أي خلل �أو �ضعف �أو تهاون بها هو اعتداء على
النظام والد�ستور وخرق للقانون يجب �أن يحا�سب عليه كل من اعتدى �أو اجرت�أ على
�إ�ضعاف اللغة العربية �أو تهمي�شها � ،أو تهاون يف االلتزام بحرفية الد�ستور يف هذه امل�س�ألة،
وا�ستهان بقوانني و�أنظمة الدولة التي تعطي اللغة العربية �أولوية مطلقة.
وحتى تتم املحافظة على الد�ستور وال�سيادة الوطنية واالنتماء والهوية  ،يجب �أن
تقوم اجلهات الر�سمية ممثلة يف القيادات العليا وامل�س�ؤولني و�صناع القرار على امل�ستوى
الوطني والعربي يف الدول العربية ب�سن املرا�سيم والقوانني والت�شريعات التي تفر�ض
على جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية التعامل باللغة العربية ال�سليمة ،
وتلزم الدول ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات الوطنية والعربية الرقابية ذات ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
لتفعيل ما ورد يف �أنظمة احلكم والد�ساتري العربية من ن�صو�ص عن اللغة العربية  ،على
�أن تت�ضمن تلك القرارات �آليات التنفيذ والتنظيم والإ�صالح اللغوي وال�ضوابط والعقوبات
ملن يخالف ما يرد فيها من ن�صو�ص قانونية  ،وحتدد تلك الت�شريعات احلوافز امل�شجعة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية املبادرة بتنفيذ الربامج وال�سيا�سات التي تعتمد
اللغة العربية ال�سليمة يف تعامالتها وبراجمها وتقدم ما ميكنها خلدمة اللغة العربية.

ثاني ًا:القوانني الت�شريعية والأنظمة التنفيذية
الأنظمة والقوانني والت�شريعات هي البنية الأ�سا�سية للنظام الوطني والعربي ،وهي
املرجعية للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،و�إليها يتقا�ضى النا�س ويتحاكمون وي�أمرون وينهون
ويخاطبون ويعملون ،وبها ينظمون �ش�ؤون حياتهم ويحددون العالقات وال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات ،وهذه الأنظمة والت�شريعات لها لغة تعتمد عليها يف ن�صو�صها وبنودها وتكون
موجهة للنا�س بلغتهم التي يفهمونها حتى يتم تنفيذها وااللتزام بها .لهذا ف�إن اللغة
العربية هي وعاء تلك الأنظمة والقوانني والت�شريعات وروحها  ،بها تكتب وتطبق وتفهم
وتف�سر .وحتى تكتمل �صورة الهوية الوطنية والعربية وجب �أن ت�سن القوانني والت�شريعات
وال�سيا�سات التي ت�ؤكد على االلتزام باللغة العربية يف جميع �ش�ؤون احلياة ،و�أن تخ�ضع
جميع امل�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية والأهلية ملراجعة �شاملة لتعريبها والت�أكيد على
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�أهمية اللغة العربية وا�ستخدامها ب�شكل �صحيح ،بل �إن من واجب امل�ؤ�س�سات القانونية
والت�شريعية �سن القوانني والأنظمة التي حتافظ على اللغة العربية وحتميها من االعتداء
عليها �أو التهاون بها �سواء من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�سيا�سات  ،والربامج وامل�شاريع
التي تكون لها تطبيقات ت�ؤثر يف م�ستقبل اللغة العربية ومكانتها على امل�ستوى الوطني
والعربي والدويل .ويجب �أن تقنن اللغة العربية من خالل الت�شريعات التي حتميها وحتث
على ا�ستخدامها ،وهذا الإجراء له م� ِّسوغات كثرية ،فقد فقدت اللغة العربية مواقعها يف
م�ؤ�س�سات كثرية نتيجة عدم وجود الأنظمة التي تدافع عنها وتدفع عنها �سطوة املت�آمرين
عليها واملتهاونني يف �ش�أنها .واللغة جزء من تكوين الإن�سان ومن �شخ�صيته وهويته وال يحق
لأحد �أن يجرده من لغته التي هي �أ�سا�س يبنى عليه فكره وقيمه ومبادئه ومهاراته ومعارفه
ويح�صل به م�صاحله املختلفة .لهذا ف�إن امل�سا�س باللغة هو م�سا�س بالفرد وتدخل
وثقافته ِّ
يف واحدة من �أهم مكوناته ال�شخ�صية التي يتميز بها .من هنا وجب �أن ت�ضمن القوانني
والت�شريعات للفرد حماية لغته حماية له وح ّث ًا للجميع على تقدمي �أف�ضل الطرق والو�سائل
لرفع كفاءته اللغوية حتى يحقق بها املكا�سب الفردية واالجتماعية والوطنية والإن�سانية.

ثالث ًا :الأنظمة التعليمية
من �أوىل امل�س�ؤوليات املنوطة بامل�ؤ�س�سات التعليمية �إعداد املواطن ال�صالح القادر
على التمييز بني احلقوق والواجبات وااللتزام بها ،وامل�ؤهل باملهارات واملعارف والقدرات
والعلوم التي تعينه على القيام بواجباته الوطنية ومتكنه �أن يكون مواطن ًا منتج ًا يف عمله
و�أ�سرته وجمتمعه .وحيث �إن اللغة الوطنية هي الأ�سا�س الذي تبنى عليه �شخ�صية الفرد
وثقافته وقدراته و�إمكاناته ليتمكن من اال�ستيعاب والفهم وي�ستطيع التفكري والإبداع
والعمل والإنتاج واالبتكار والتطوير لقدراته ومعارفه ،وجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية �أن
ت�ضع �سيا�سات تعليمية دقيقة ومف�صلة و�شاملة ومتكاملة جلميع التخ�ص�صات ت�أخذ بعني
االعتبار تنمية مهارات الطالب والطالبات اللغوية وقدراتهم حتى يتكامل ت�أهيلهم اللغوي
واملعريف والعلمي وتكوين �شخ�صياتهم الوطنية.
�إن �أغلب املعلمني واملعلمات يف التعليم العام ال يجيدون اللغة العربية كتابة وال نطق ًا
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وال قراءة ،وهم من يتحمل امل�س�ؤولية يف �إعداد الطالب والطالبات وتدريبهم وتربيتهم
وت�أهيلهم  ،ولهذا يعد �إعدادهم للطالب والطالبات خطيئة كبرية ال تغتفر ،من هنا وجب
على الأنظمة التعليمية تاليف هذه الكارثة ومعاجلتها من خالل �إلزام املعلمني واملعلمات
بدورات تدريبية يتم و�ضعها من قبل خمت�صني حتى يجتازوا ب�إتقان �أ�سا�سيات الكتابة
والنطق واملحادثة والقراءة باللغة العربية ال�سليمة ،مع الإحلاح على عدم جتاوز هذه
الق�ضية مهما كلف الأمر ،وجعل �إتقان اللغة العربية جلميع املعلمني واملعلمات يف جميع
التخ�ص�صات من �شروط التوظيف واال�ستمرار يف العمل والتقييم املهني ال�سنوي لهم .و�أن
تو�ضع �أنظمة وت�شريعات و�آليات وعقوبات ل�ضبط هذه الق�ضية ومعاجلتها لأنها ال�سبب
الرئي�س يف �ضعف املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات وتراجعهم يف اللغة العربية بل
يف جميع املعارف والعلوم التي يتعلمونها يف املدار�س احلكومية والأهلية .ويرتتب على هذه
امل�شكلة عدم قدرة الأغلبية من املعلمني واملعلمات يف م�ؤ�س�سات التعليم الأ�سا�سي (العام)
على �إي�صال املعلومات واملعارف بلغة وا�ضحة يفهمها الطالب والطالبات ،كما �أن كتابة
االختبارات و�صياغتها تتم بلغة �ضعيفة ومربكة للطالب والطالبات ت�ؤثر �سلبا ًيف فهمهم
وا�ستيعابهم و�إجاباتهم  ،وت�ؤدي �إىل تدين م�ستوياتهم ودرجاتهم وحت�صيلهم الدرا�سي.
لقد �شاع بني الكثريين �أن اللغة العربية لغة �صعبة  ،وهذه الإ�شاعة لها ت�أثريات
نف�سية �سلبية على اجلميع يف حماولة لتربير �ضعف النا�س يف لغتهم ،وهذه مقولة
و�إ�شاعة مغر�ضة ن�ش�أت ل�صد النا�س عن تعلم اللغة العربية ،لقد حتدثت وكتبت وقر�أت
�شعوب و�أمم غري عربية باللغة العربية و�أتقنتها وحافظت عليها و�أبدعت وابتكرت من
خاللها الكثري من العلوم والتقنيات والآداب والفنون والأنظمة والت�شريعات بالرغم
من �ضعف الإمكانات والتقنيات وامل�ؤ�س�سات يف تلك الع�صور مقارنة مبا هو متوافر
اليوم من ثروات وغالت لدى العرب امل�س�ؤولني �أو ًال و�أخري ًا عن لغتهم .و�إذا كان هناك
من �سبب ل�صعوبة اللغة العربية فهو يف نوعية املناهج التي تو�ضع لتعليم اللغة العربية
حيث يتم �إعداد تلك الكتب واملقررات من قبل خمت�صني يف اللغة يفتقدون للكثري
من املعرفة يف ت�صميم املناهج وبنائها ،ولي�س لديهم �إملام بكيفية ت�أليف و�إنتاج كتب
اللغة التي يجب �أن تو�ضع وفق معايري دقيقة ت�أخذ بعني االعتبار الكفايات املطلوب
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تعلمها يف الوحدة الدرا�سية اليومية واملقرر والربنامج الدرا�سي واملرحلة الدرا�سية
والعمرية للطالب والطالبة .كما �أن ت�صميم مناهج اللغة العربية يتم بع�شوائية وال
توجد �آليات للتقييم والتطوير امل�ستمر لتلك املقررات واملناهج ولأ�ساليب التدري�س
والتقييم للطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات ،وال توجد �آلية لال�ستفادة من نتائج
االختبارات يف تطوير �أداء املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات وحتديث مناهج
اللغة العربية .هذه املقررات يجب ت�صميمها وفق خارطة لغوية وا�ضحة ودقيقة ت�ضمن
تعلم الطالب والطالبات للمهارات واملعارف التي ت�ؤدي �إىل ت�أهيل الدار�س بالقدرات
اللغوية الالزمة يف كل مو�ضوع ووحدة ومرحلة وم�ستوى درا�سي ،على �أن يرافق هذه
اخلارطة تقييم وتقارير �صفية على م�ستوى املو�ضوعات واملقررات واخلطط الدرا�سية
واملدار�س والنظام التعليمي ب�شكل دقيق و�شامل لر�صد مواطن ال�ضعف ومعاجلتها
وحتديد مواطن القوة وتعزيزها.
و�إذا كانت املناهج والكتب املدر�سية هي م�صدر املعلومة واملعرفة التي يجب �أن يتعلمها
الطالب والطالبات فقد ثبت �أن ت�صميم الكتب املدر�سية واملناهج يف التخ�ص�صات
املختلفة يتم بطرق خمتلفة دون �أن تبنى على خارطة لغوية تتكامل فيها املهارات
والقدرات اللغوية ومقررات اللغة العربية مع املقررات والتخ�ص�صات الأخرى التي تدر�س
على م�ستوى الوحدة الدرا�سية واملرحلة التعليمية وفق معايري الكفايات ال�شاملة التي ت�أخذ
بعني االعتبار بناء �شخ�صية املتعلم وقدراته ومهاراته ح�سب العمر واملرحلة التعليمية.
وبهذا وجب �أن يتم ت�صميم املناهج والكتب الدرا�سية يف جميع املقررات واملواد الدرا�سية
وفق خمطط لغوي وعلمي �شامل ح�سب الوحدة الدرا�سية واملقررات واملرحلة الدرا�سية
ل�ضمان قيا�س مهارات الطالب والطالبات اللغوية وحتديد مواطن ال�ضعف والقوة لديهم
لتحديد �أ�سبابها ومعاجلتها من خالل االختبارات املعيارية املقننة  ،مع اال�ستفادة من
نتائج االختبارات يف تطوير املناهج واملقررات وطرائق التدري�س و�إعادة ت�أهيل املعلمني
واملعلمات وتدريبهم وحتديث ال�سيا�سات التعليمية.
�إن م�شكلة �ضعف املعلمني واملعلمات تعود �إىل �ضعف �إعدادهم يف التعليم الأ�سا�سي
بالإ�ضافة �إىل عدم االهتمام باللغة العربية و�إتقانها كجزء �أ�سا�سي من �إعدادهم
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وت�أهيلهم وتدريبهم يف برامج �إعداد املعلمني واملعلمات يف اجلامعات والكليات واملعاهد
املخت�صة .ولهذا ف�إن من ال�ضرورة مبكان مراجعة برامج �إعداد املعلمني واملعلمات بحيث
يكون من �ضمن ال�ضوابط وال�شروط اجتياز املعلمني واملعلمات الختبار الكفاءة يف �إتقان
اللغة العربية لأغرا�ض التدري�س .وعلى وزارات الرتبية والتعليم �أن ت�شرتط لإحلاق
املعلمني واملعلمات بكوادرها وا�ستمرارهم يف التدري�س �إتقانهم للغة العربية والعمل بها يف
مدار�سهم �ضمن �ضوابط تو�ضع ل�ضمان اجلودة اللغوية والتزامهم بذلك حماية للطالب
والطالبات من تدري�سهم باللهجة العامية  ،وحماية للمجتمعات من ا�ستمرار انت�شار
اللهجات العامية واللغات الأجنبية على ح�ساب اللغة العربية الوطنية.

رابع ًا :التعليم العايل
ت�ؤكد الدرا�سات والأبحاث املقدمة للم�ؤمتر �أن طالب وطالبات م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يعانون من �ضعف كبري يف قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم اللغوية ،و�أن هذا ي�ؤثر �سلب ًا على
م�ستوى حت�صيلهم الدرا�سي وا�ستيعابهم  ،وعلى القيام بواجباتهم يف جميع التخ�ص�صات.
وقد اجتهت بع�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل التدري�س باللغة الأجنبية لعدة �أ�سباب
�أهمها  :عدم توافر املراجع العلمية باللغة العربية ،و�أن �سوق العمل يتطلب الإملام باللغة
الأجنبية .ومن هذا املنطلق �أهملت اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�أ�صبحت
اللغة الأجنبية متطلب ًا اللتحاق الطالب والطالبات بالتخ�ص�صات العملية املختلفة مع
مالحظة ما يلي:
 .1يتم التدريب باللغة الأجنبية يف التخ�ص�صات العلمية يف معظم اجلامعات
العربية يف حني �أن �أغلب الأ�ساتذة غري م�ؤهلني للتدري�س باللغة الأجنبية التي
يع ِّلمون بها� ،إ�ضافة �إىل �ضعف �إعداد الطالب والطالبات يف اللغة الأجنبية التي
يتعلمون بها ،الأمر الذي ينعك�س �سلبا على ا�ستيعاب وفهم الطالب والطالبات يف
جميع التخ�ص�صات مبا فيها �أق�سام اللغات الأجنبية ذاتها و�أق�سام اللغة العربية
حيث ي�ؤدي ذلك �إىل تدين م�ستوى حت�صيلهم العلمي وعدم قدرتهم على الإبداع
والإنتاج بال�شكل املطلوب.
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معظم املقررات الرئي�سية وخا�صة العلمية مراجعها �أجنبية وي�صعب على
الطالب والطالبات التعامل معها بي�سر و�سهولة نتيجة ل�ضعف لغاتهم الأجنبية
التي يتعلمون بها .وقد �أدى هذا �إىل و�ضع ملخ�صات يعدها بع�ض الطالب
والأ�ساتذة تقوم على تلخي�ص املحا�ضرات التي يقدمها الأ�ساتذة  ،ولهذا تفتقر
�إىل املقومات املطلوبة يف املقرر الدرا�سي  ،لعدم ارتباطها باخلطة الدرا�سية.
كما تتم بع�ض الرتجمات �إىل اللغة العربية بارجتال وهذا ي�ؤدي �إىل �ضعف
الطالب والطالبات يف املادة العلمية  ،و�إىل ق�صور كبري يف الإملام مبحتواها
نتيجة ل�ضعفهم يف اللغتني العربية والأجنبية.
يتم التدري�س يف معظم التخ�ص�صات التي تتعلق باملحا�سبة والإدارة وتقنية
املعلومات وغريها من التخ�ص�صات باللغة الأجنبية  ،وتعتمد كتب ومقررات
�أجنبية بحجة �سوق العمل وعدم توافر الكتب باللغة العربية .ويعد ذلك �أي�ض ًا
من الأ�سباب الرئي�سة التي �أ�ضعفت اللغة العربية �سواء يف التعليم العايل �أو يف
�سوق العمل.
يتم التدري�س باللغة العربية يف عدد من التخ�ص�صات الإن�سانية واالجتماعية
يف معظم الدول العربية ،غري �أن لغة التدري�س تتم بالعامية وبلهجات بعيدة
عن املحتوى العلمي ،و�أي�ضا تتم العملية التعليمية بلغة عربية غري �صحيحة يف
الكتابة �أو املحادثة �أو القراءة �أو عند و�ضع االختبارات وت�صحيحها.
ي�شرتط يف بع�ض التخ�ص�صات اجلامعية ويف برامج الدرا�سات العليا �إتقان اللغة
الأجنبية وح�صول الطالب والطالبات على معدالت عالية يف اللغة الأجنبية
واجتيازهم لالختبارات الدولية مثل «التوفل» ل�ضمان دخولهم التخ�ص�صات
العلمية املختلفة ،بينما تغيب اللغة العربية نهائي ًا وال يعتد بها.
تدقق اجلامعات يف الدرجات التي يح�صل عليها الطالب �أو الطالبة يف املرحلة
الثانوية ،ويف بع�ض الدول يتم اعتماد اختبار القدرات �ضمن معايري القبول يف
اجلامعات .غري �أن ا�شرتاط �إتقان الطالب والطالبات للغة العربية للدخول
للجامعات مغ َّيب لأ�سباب غري معروفة  ،ول�ضمان معاجلة م�شكلة �ضعف
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الطالب والطالبات يف اللغة العربية والتكامل والرتابط بني نظام التعليم
العام الأ�سا�سي ونظام التعليم العايل وجب ا�شرتاط �إتقان اللغة العربية �ضمن
�شروط القبول يف جميع تخ�ص�صات التعليم العايل باعتباره املدخل ملعاجلة
و�ضع اللغة العربية وال�ضاغط امل�ؤثر على املدار�س واملعاهد واملعلمني واملعلمات
والطالب والطالبات وم�صممي املناهج والإداريني حلملهم جميعا على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف التعليم العام (الأ�سا�سي) على الرتكيز على اللغة
العربية و�إ�صالح و�ضعها.
 .7معظم �أ�ساتذة اجلامعات ال يجيدون ا�ستخدام اللغة العربية �أو الأجنبية التي
يدر�سون بها ،وهذه �إحدى �أهم امل�شكالت التي ت�ؤدي �إىل �ضعف الطالب يف
لغتهم الوطنية ،وهذا م�أخذ كبري على م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي يجب �أن
تعيد النظر ب�شجاعة يف لغة التدري�س يف كلياتها وجامعاتها ،و�أن تلزم �أ�ساتذتها
ب�أخذ دورات تدريبية م�ستمرة لتمكينهم من التدري�س باللغة الوطنية (العربية)
ب�شكل �صحيح ،مع و�ضع �ضوابط قانونية لإلزام اجلامعات والكليات بتكليف
الأ�ساتذة بالتدري�س باللغة العربية ال�سليمة .و�أن يخ�ضع من يخالف ذلك
للم�ساءلة واملحا�سبة القانونية والف�صل من العمل لكل من يتعمد جتاوز الأنظمة
وال�سيا�سات التعليمية والد�ستور وال�سيادة الوطنية.
�	.8إن من �أوىل الأولويات ملعاجلة �ضعف التدري�س باللغة العربية على جميع
امل�ستويات التعليمية ا�ستحداث مقررات وفق �أحدث طرائق تدري�س اللغة
العربية مع اال�ستفادة من جتارب اللغات العاملية ،وفتح برامج متخ�ص�صة يف
كيفية تعليم وتعلم اللغة العربية جلميع املراحل الدرا�سية من احل�ضانة وريا�ض
الأطفال والتمهيدي يف التعليم العام (الر�سمي) وحتى م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وم�ؤ�س�سات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .9وحتى تتمكن م�ؤ�س�سات التعليم العايل من التدري�س باللغة العربية الوطنية وفق
الد�ستور الوطني ،وتوفر املعرفة واملعلومة وفق �أحدث االبتكارات واالخرتاعات
والتقنيات والدرا�سات والأبحاث يف �شتى العلوم واملعارف وجب عليها �أن
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تعالج �أزمة الرتجمة وغيابها غري املربر ،وذلك بت�أ�سي�س مراكز ترجمة يف كل
جامعة تقوم مبتابعة �أحدث الكتب واملراجع والبحوث والدرا�سات والتقنيات
واالخرتاعات واالكت�شافات وترجمتها ب�شكل فوري من خالل تلك املراكز التي
يجب �أن تدخل يف اتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات املنتجة ودور الن�شر العاملية ومراكز
الأبحاث .وتو�ضع لهذه املراكز ميزانيات كافية وفق نظام �إداري حمكم يعمل
وفق �أحدث التقنيات ويتعاون مع جميع التخ�ص�صات واملخت�صني .على �أن يتم
التن�سيق بني مراكز الأبحاث يف اجلامعات بغية توزيع املهام وتكامل اجلهود
لتوفري �أحدث ما ينتج يف البلدان املتقدمة باللغة العربية .وبهذا يتم �إثراء
املكتبة العربية و�أي�ضا يتم ربط اللغة العربية باملعارف والعلوم احلديثة حتى ال
تت�شكل فجوة ت�صبح فيها اللغة غري قادرة على التعامل مع امل�ستجدات احلديثة.
كما يجب اال�ستفادة من املرتجمني املتخ�ص�صني يف جماالت تخ�ص�صاتهم
وفق �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ت�سهم يف جت�سري هذه الفجوة التي تتعمق نتيجة
غياب الرتجمة .كما يجب ت�شجيع الت�أليف باللغة العربية من قبل الأ�ساتذة
واملتخ�ص�صني يف جميع التخ�ص�صات باللغة العربية .عندها لن يكون ثمة
م�شكلة يف التدري�س باللغة العربية� .إن تغييب الرتجمة و�إهمال جعلها ج�س ًرا
بني اللغة العربية واللغات الأخرى ي�ؤدي �إىل تبني اللغة الأجنبية .وكان حر َّي ًا
مبن يرى غري ذلك �أن يقتب�س من جتارب دول �أخرى غري عربية ت�صنع وتنتج
وتعلم وتتاجر وتتوا�صل مع العامل بلغتها الوطنية ومل ت�سمح لهذا اخللل �أن
يحدث يف جمتمعاتها وم�ؤ�س�ساتها التعليمة لوعيها بخطر �إهمال اللغة الوطنية
على ال�سيادة واال�ستقالل واحل�صانة الثقافية.
�	.10أخري ًا يجب �أن تعد تقارير �سنوية �شاملة ت�شخ�ص و�ضع اللغة العربية على
م�ستوى الوحدة الدرا�سية واملقرر والتخ�ص�ص واملرحلة واملدر�سة والق�سم
والكلية واجلامعة وعلى م�ستوى النظام التعليمي بحيث يحدد التقرير امل�شكالت
ويحمل الأفراد وامل�ؤ�س�سات م�س�ؤوليتها عن تلك امل�شكالت حتى تتم معاجلتها
بال�شكل العلمي واملهني املنا�سب.
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خام�س ًا :البحث العلمي واللغة العربية
يعد البحث العلمي �أهم مولد ومنتج للمعرفة واالبتكارات واالخرتاعات واملبادرات ،كما
هو �أ�سا�س للتقدم والتطور ومعاجلة كافة امل�شكالت  ،غري �أن لغة البحث هي �أهم �أدوات
البحث والباحث فهي التي تعينه على الفهم واال�ستيعاب والتحليل واال�ستنتاج واملقارنة
والتو�صيفك ،بل �إنها الأداة التي مبوجبها ميكنه التعبري عن �أفكاره و�إبداعاته واخرتاعاته
ويحيلها مادة مكتوبة ومقروءة ميكن تطبيقها و�إي�صالها لغريه بو�ضوح و�سهولة .وقد �أثبتت
الدرا�سات �أن متكن الباحث من اللغة التي يبحث بها جتعله قادر ًا على تقدمي احلقائق
العلمية تقدمي ًا علمي ًا ومهني ًا دقيق ًا .كما �أن للغة ت�أثريها الكبري يف القدرة على التفكري
وو�ضع الت�صورات العلمية يف �إطار منهجي وتف�سريي مفهوم للآخرين.
وقد �أولت مراكز الأبحاث العاملية �أهمية خا�صة للغة الوطنية التي تعمل بها
وت�ستخدمها يف امليادين البحثية علمية كانت �أو تقنية �أو �صناعية �أو �إن�سانية �أو اجتماعية.
وهذا ما مل حتظ به اللغة العربية مقارنة بغريها من اللغات يف البلدان املتقدمة التي
تعطي الأولوية للغة يف م�ؤ�س�ساتها ومراكز �أبحاثها ب�صفتها الناقل واملو�صل لتلك الأبحاث
والدرا�سات واالبتكارات واالخرتاعات.
كما حظيت اللغات الأجنبية بالبحث والدرا�سة امل�ستمرة يف مراكز الأبحاث املخت�صة
باللغة وتطبيقاتها املختلفة ومت تفعيلها يف املجاالت العلمية والتقنية والثقافة والإعالم
وتوظيفها بطرق خمتلفة يف االقت�صاد والتجارة وال�صناعة والتقنية وغريها ،بينما تعاين
اللغة العربية من الإهمال وعدم توافر مراكز �أبحاث لغوية تنقب يف ق�ضايا اللغة وعالقتها
بالعلوم والتقنية وال�صناعة والثقافة والإنتاج وغريها .واملالحظ �أن من يعمل على توظيف
اللغة العربية يف التقنية احلديثة هم غري املخت�صني من املجتهدين الذين لهم ت�أثريهم
ال�سلبي على كيفية ا�ستخدام اللغة ال�سليمة يف امل�صنوعات التقنية املختلفة.
ومن هنا كان لزام ًا �أن تن�ش�أ مراكز �أبحاث متخ�ص�صة يف درا�سة اللغة العربية تتعمق
يف ن�شرها وتعليمها وتقوم على و�ضع امل�ؤلفات واملراجع احلديثة فيها مع الرتكيز على
عالقتها بالتخ�ص�صات وال�صناعات والتقنيات واملجاالت الإنتاجية املتعددة ،و�أن توظف
الأبحاث والدرا�سات مبا يخدم اللغة العربية وي�سهم يف املحافظة عليها من ت�شويه التوظيف
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التقني اخلاطئ لها من غري املتخ�ص�صني .وهذا ي�ستدعي وجود باحثني خمت�صني باللغة
العربية يف املجاالت التقنية والعلمية وال�صناعية والطبية والإدارية والقانونية وغريها،
لأن �ضعف اللغة العربية يف جمال البحث العلمي وغيابها يف مراكز الأبحاث املختلفة
مبا فيها غياب مراكز �أبحاث اللغة العربية املتخ�ص�صة يعد من �أهم الأ�سباب التي �أدت
�إىل �أزمة اللغة العربية وتراجعها و�ضعفها يف جميع املجاالت والتخ�ص�صات وعلى كل
امل�ستويات وخا�صة يف جمال البحث العلمي يف كل امليادين.

�ساد�س ًا :اختبار الكفاءة اللغوية والتقرير الوطني
كيف ت�ستطيع دولة �أو م�ؤ�س�سة �أو ي�ستطيع فرد �أن يحكم على م�ستوى ال�ضعف يف اللغة
العربية دون �أن تكون تلك الأحكام مبنية على حقائق ووثائق وبيانات من امليدان؟ وكيف
ميكن �أن يثق املجتمع مبا ت�صدره امل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها من امل�ؤ�س�سات التي
تعرتف وتعرف متام املعرفة �أنها تعاين من عجز يف م�ستوى �أدائها اللغوي و�أن منتجاتها
وخمرجاتها �أكرب دليل على ذلك؟ لهذا وجب �أن تعد االختبارات الوطنية املعيارية املقننة
التي يحتكم �إليها اجلميع لتحديد مواطن اخللل و�أ�سبابها وكيفية معاجلتها مع مراعاة
الآتي:
 .1يجب �أن يخ�ضع جميع الطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات والأ�ساتذة
واملوظفني ب�شكل م�ستمرالختبارات ت�شخي�صية تقي�س مدى كفاءتهم اللغوية
وحتدد مواطن ال�ضعف لديهم لال�ستفادة من نتائجها يف معاجلة ال�ضعف
اللغوي الذي يعانون منه �سواء يف املعرفة �أو املهارة ،و�أن تعتمد نتائج هذا
االختبار املقنن مدخ ًال جلميع الوظائف واملهن.
 .2يجب �أن ت�صمم االختبارات اللغوية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وفق �ضوابط ت�أخذ بعني
االعتبار الكفايات املطلوبة يف الوحدات الدرا�سية ويف املقررات واملراحل التعليمية
والعمرية ب�شكل ي�ضمن جناح قيا�س نتائجها حتى تكون �أداة للقيا�س وملعاجلة
وت�شخي�ص املهارات والقدرات اللغوية والتطوير ولي�س للعقاب �أو التعجيز.
 .3يجب �أن تكون االختبارات للتمييز بني من يلم باللغة العربية ومن يخفق
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يف ا�ستخدامها ب�شكل �صحيح من �أفراد املجتمع حتى تتم �إعادة ت�أهيل من
تثبت االختبارات �ضعفه يف املهارات والقدرات اللغوية الأ�سا�سية من خالل
الدورات املكثفة .وي�سمى هذا االختبار باالختبار الوطني للكفاءة اللغوية
ويتم االعتماد عليه لقيا�س كفاءة الطالب ومهاراتهم اللغوية يف جميع
املراحل الدرا�سية ،على �أن تعتمد نتائجه �ضمن �شروط القبول والتوظيف.
هذا االختبار الوطني للكفاءة اللغوية �سوف يفر�ض على اجلميع االهتمام
باللغة العربية حيث ي�صبح �إتقانها مقيا�س ًا و�شرط ًا من �شروط االلتحاق
ب�سوق العمل �أو الدرا�سة وغريها من املجاالت التي ترتبط بحياة الفرد
وتطور املجتمع وال�سيادة الوطنية.
 .4يجب �أن ي�صدر تقرير لغوي يف كل عامني �أو ثالثة على امل�ستوى الوطني والعربي،
و�أي�ض ًا على م�ستوى امل�ؤ�س�سة الواحدة يحدد كافة امل�شكالت التي تواجه اللغة
العربية فيها على م�ستوى الأفراد وعلى م�ستوى �أنظمة وبرامج امل�ؤ�س�سة ليتم
عالجها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها  ،و�أكرث من هذا �أن يحمل من يتهاون يف
�ش�أن اللغة العربية من الأفراد وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولية وتكون ثمة عقوبات وم�ساءلة
قانونية ،وبهذا الإجراء يتمكن اجلميع من االحتكام �إىل ما تت�ضمنه التقارير
من معلومات ونتائج تهدف �إىل ت�صحيح الأخطاء واحلد من عدم املباالة التي
متار�س بحق اللغة العربية واملواطن وال�سيادة الوطنية وثقافة املجتمع وهويته،
وتخالف �أنظمة احلكم والد�ساتري والت�شريعات وال�سيا�سات الوطنية والعربية.

�سابع ًا :تعليم العربية للناطقني بغريها
تبذل جهود قليلة جدا لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مع �أن الطلب كبري
بل ُم ٌّلح يف العديد من دول العامل التي ي�سعى مواطنوها لأ�سباب خمتلفة �إىل تعلم اللغة
العربية .ومل ت�ستطع �أية جهة �أن توفر الربامج �أو املقررات �أو امل�ؤلفات والتقنيات التي
ميكن اعتمادها لتعليم اللغة العربية لغري العرب.وهذا العجز يف متكني غري العرب من
تعلم اللغة العربية ناجت عن �أزمة اللغة العربية يف وطنها الذي تواجه فيه اللغة حتديات
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متنوعة جتعلها غري قادرة على �أن تتجاوز حمنتها املرتاكمة والتي تزداد تعقيد ًا مع
مرور الزمن� .إن الكثري من حمبي اللغة العربية حول العامل يعربون عن رغبتهم يف �أن
حتظى اللغة العربية باهتمام �أكرب من قبل العرب ،و�أن ي�سهموا يف ن�شرها لت�صل �إليهم،
وي�ستغربون يف �أبحاثهم ودرا�ساتهم غياب املبادرات العربية لن�شر اللغة العربية ب�شكل
حديث يليق باللغة العربية ومكانتها من ناحية  ،ويلبي الطلب الكبري واملتزايد على اللغة
العربية من اجلاليات العربية يف املهجر ومن غري العرب من امل�سلمني ممن يرغب يف
تعلم اللغة العربية واالطالع على الثقافة العربية � ،أو يتطلع للعمل �أو زيارة الدول العربية
لأغرا�ض متعددة جتارية و�سياحية وعلمية من ناحية �أخرى.
لقد حاول غري العرب القيام بدور العرب يف ن�شر اللغة العربية يف بلدانهم  ،ولكنهم
يجدون �أنف�سهم �أمام حتديات كثرية تعوق جهودهم وي�ستبينون حاجتهم �إىل جهات
م�ؤهلة بالكوادر وبالوثائق والكتب والربامج خلدمة غايتهم يف ن�شر اللغة العربية.
�إن اللغة العربية مطلوبة لدى غري العرب ب�شكل كبري ما يوجب على العرب التحرك
يف تلبية هذا االحتياج وتقدمي �أف�ضل الربامج والكتب التي حتقق هذه الغاية النبيلة.
وميكن �أن ي�سهم القطاع اخلا�ص واحلكومي يف دعم اجلهات املتخ�ص�صة يف مو�ضوعات
اللغة العربية وق�ضاياها لت�صميم �أحدث املقررات والربامج لتكون يف متناول الدول
واملجتمعات والأفراد الذين يحتاجون �إىل اللغة العربية لأغرا�ض متعددة ومتنوعة.
وميكن �أن تخ�ص�ص ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية والتنموية من الأرباح التي حتققها
ن�سب ًا معينة ت�سهم يف و�ضع وت�صميم برامج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتكون
تلك اجلهات الداعمة طرفا �أو �شريك ًا يف هذه امل�شاريع من باب الإ�شراف وال�شراكة يف
خدمة املجتمع .وهنا ن�ؤكد �أهمية الدور الذي ميكن �أن تقوم به م�ؤ�س�سات مالية تنموية
معنية بق�ضايا التنمية مثل ال�صناديق والبنوك وامل�ؤ�س�سات التي يهمها �أن ت�سهم يف دعم
م�شروعات تعنى بخدمة اللغة العربية للناطقني بغريها �سواء �أكانت هذه اجلهات عربية
�أو غري عربية .واملجل�س الدويل للغة العربية لديه اال�ستعداد لتوفري الكوادر واخلربات
لتنفيذ امل�شاريع التعليمية والعلمية وبناء املناهج والربامج التي تخدم هذا االحتياج
بالتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة.
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ثامن ًا :التعريب والرتجمة
الرتجمة هي الغائب الأكرب على امل�ستوى الوطني والعربي ،وهي املدخل واحلل لأزمة
التعليم والعمل والإدارة باللغة الأجنبية .وهي �أهم املجاالت لدعم اللغة الوطنية وتفعيلها
يف كافة التخ�ص�صات واملهن .وال ميكن �أن يتحقق التطور والتقدم دون �إ�سرتاتيجية وطنية
وعربية للرتجمة تتم من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات م�ستقلة وم�ؤهلة بكل الإمكانات املالية
والب�شرية والتقنية والتنظيمية .لهذا ف�إن ثمة ت�شديدً ا على �ضرورة �إتقان تعلم اللغات
املحلية والأجنبية ،وت�أكيدً ا على فر�ض �إتقان اللغة العربية على جميع الأفراد قبل �إملامهم
باللغات الأخرى وخا�صة املخت�صني يف جميع املجاالت والتخ�ص�صات والوظائف مبن فيهم
املرتجمون الذين تعتمد عليهم الرتجمة الغائبة يف الوطن العربي� .إن التعريب والرتجمة
م�س�ؤولية �ضخمة وهي �أ�ضعف احللقات يف اخلطط التنموية والربامج وال�سيا�سات الوطنية
بالرغم من �أنها ت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا يف تطور امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحث العلمي ونقل
التقنية وتوفري املراجع باللغة الوطنية والتوا�صل واحلوار احل�ضاري والثقايف بني الأمم
وال�شعوب .وبالرغم من وجود م�ؤ�س�سات عربية قليلة يف جمال الرتجمة ف�إن احلاجة �أكرب
بكثري وتعد من �أوىل الأولويات التي يجب �أن تعمل عليها احلكومات واملجتمعات العربية
ملعاجلة �أزمة اللغة العربية يف جميع امل�ؤ�س�سات و�سوق العمل وربط الإن�سان واملجتمعات
والدول العربية ب�أحدث العلوم واملعارف والتقنيات وال�صناعات واالخرتاعات والأبحاث
والدرا�سات وغريها مما يحتاج �إليه املواطن والوطن العربي.
لقد �أثبت التاريخ �أن جناح الأمم يف حتقيق التقدم والتطور والتنمية ملجتمعاتها يعتمد
على قدرتها على ترجمة العلوم واملعارف والتقنيات وغريها �إىل اللغة الوطنية .وهذا ما
ال ميكن حتقيقه بجهود متوا�ضعة مرهونة ب�ضعف املوارد املالية وغياب امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة
واملعدة وفق الإ�سرتاتيجيات ال�شاملة والدقيقة التي تقوم على خمطط يحدد الأولويات
واالحتياجات والطاقات والإمكانات حتى ميكن توظيف الطاقات املتوافرة يف القيام
بالرتجمة ال�شاملة لتغذية امل�ؤ�س�سات التعليمية �أوال ب�أحدث العلوم واملعارف والإبداعات
واالبتكارات باللغة الوطنية ،وثاني ًا ردم الفجوة التي تت�سع يوم ًا بعد يوم نتيجة بعد اللغة
العربية وتغييبها عن العلوم والتقنيات وال�صناعات والتجارة واالقت�صاد والإعالم
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والثقافة وغريها من امليادين احلديثة .و�إن غياب امل�ؤ�س�سات وامل�شروع الوطني والقومي
للرتجمة والتعريب يف الوطن العربي يعد واحد ًا من �أهم �أ�سباب �ضعف اللغة العربية
وتراجعها �أمام اللغات الأجنبية التي تدفع باللغة العربية يوم ًا بعد يوم �إىل خارج احلياة
اليومية العربية يف التعليم و�سوق العمل والإعالم والثقافة وال�صناعة والتجارة وغريها.
لهذا وجب �أن تن�ش�أ م�ؤ�س�سات وطنية وعربية للرتجمة والتعريب م�ستقلة �إداري ًا ومالي ًا
وتعتمد على الأوقاف والهبات ودعم احلكومات والأفراد وامل�ؤ�س�سات الأهلية .كما تعتمد
على منتجاتها من كتب وتقنيات وبرامج وم�شاريع لتنمية مواردها املختلفة .و�أن ترتبط
هذه امل�ؤ�س�سة بجميع التخ�ص�صات يف اجلامعات ومراكز الأبحاث ودور الن�شر الوطنية
والعربية والدولية ،و�أن ت�ستوعب املرتجمني واملعربني غري العرب من الدول املختلفة
مل�ساندة هذا امل�شروع الإجباري على املجتمعات العربية لتتجاوز م�شكلة التعليم والعمل
بغرياللغة العربية.
و�سوف يكون �إن�شاء مثل هذه امل�ؤ�س�سات املهمة �أم ًرا مي�سو ًرا �إذا توافرت الإرادة
ال�سيا�سية القوية الداعمة باملال وال�صالحيات والإمكانات وال�شراكة مع جميع اجلهات
ذات العالقة ،ودون هذه امل�ؤ�س�سات �ستبقى الرتجمة �أ�سرية وحم�صورة يف اجلهود
الفردية ال�ضعيفة التي تعمل يف هذا املجال احليوي والإ�سرتاتيجي املهم للغاية ولكن
دون جدوى .و�ست�ستمر اللغة العربية يف الرتاجع يف جميع احلقول وامليادين وعلى كافة
امل�ستويات نتيجة �ضعف الرتجمة وعدم تعزيز اللغة العربية بالكوادر امل�ؤهلة وب�أحدث
العلوم واملعارف والتقنيات وال�صناعات والأبحاث والدرا�سات.

تا�سع ًا :الإدارة
تتم الأعمال الإدارية يف بع�ض الدول العربية وم�ؤ�س�ساتها بلغة �أجنبية ،كما تعتمد
بع�ض امل�ؤ�س�سات اللغة الأجنبية يف جميع �أعمالها ووثائقها الإدارية وك�أنها �سفارة لدولة
�أجنبية على �أر�ض عربية .وهذه املمار�سة تعد خرق ًا للد�ستور واعتداء على ال�سيادة
الوطنية من قبل تلك امل�ؤ�س�سات التي متار�س �أعما ًال تتنافى مع الد�ستور و�أنظمة احلكم
الوطني .وي�سوغ من يعمل باللغة الأجنبية يف �أعماله الإدارية خلطئه بل جنايته على
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اللغة ب�أن اللغة الأجنبية هي لغة الإدارة احلديثة و�أن م�ؤ�س�سته مرتبطة مب�صالح
�أجنبية .وهذه امل�سوغات والتربيرات ال تعفي تلك اجلهات من م�س�ؤولياتها الوطنية
وعليها �أن تقارن نف�سها بدول �أخرى تعتز بلغتها وال ت�سمح ب�أي حال من الأحوال �أن
ت�ستبدل بلغتها لغة �أجنبية ملا لذلك من تبعات و�آثار �سلبية كثرية على ثقافة املجتمع
وال�سيادة الوطنية واالقت�صاد والتجارة وامل�صلحة الوطنية.وتتجه بع�ض اجلهات
�إىل ا�ستبدال لغة �أجنبية باللغة العربية ظن ًا منها �أن ذلك جزء من التقدم والتطور
والتحديث! واملفارقة �أن التحديث والتطوير ال مي�س �إال اللغة دون �أن ي�شمل قطاعات
حيوية وطنية هي �أ�شد حاجة للتطوير والتحديث .وهذه املمار�سات ت�ؤدي �إىل ف�صل
الفرد واملجتمع عن ثقافته وثوابته ومرجعياته الوطنية  ،و�إىل حجب الفر�ص الوظيفية
�أمام املواطنني الذين ال يتقنون اللغات الأجنبية ،ويف هذا متييز �ضد املواطنني الذين
ال يعرفون �إال العربية  ،كما �أنه يتعار�ض مع مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة وامل�ساواة التي
ت�ضمنها الأنظمة والد�ساتري للمواطنني .وي�ؤدي ذلك �إىل ح�صر الفر�ص الوظيفية يف
�أبناء وبنات النخبة من املواطنني ويفتح املجال �أمام العمالة الوافدة التي تتقن اللغة
الأجنبية للدخول �إىل �أ�سواق العمل العربية على ح�ساب ال�سواد الأعظم من املواطنني
الذين ال يجيدون اللغة الأجنبية.
�إن تعريب الإدارة يف امل�ؤ�س�سات املختلفة ويف االقت�صاد والتجارة يعد من �أهم
املطالب التي تنادي بها الدرا�سات والأبحاث حتى ت�سهم يف معاجلة �أزمة اللغة العربية
يف التعليم و�سوق العمل ويف الإدارة والتجارة واالقت�صاد .ويجب عدم التخوف من
ذلك واال�ستفادة من جتارب دول كثرية حافظت على لغتها الوطنية بالرغم من �ضعف
لغاتها و�إمكاناتها االقت�صادية مقارنة باللغة العربية و�أهميتها ومكانتها وتاريخها
ال�ضخم احلافل بالإجنازات يف جميع املجاالت حتى ا�ستفادت منها ثقافات وح�ضارات
وجمتمعات ولغات خمتلفة حول العامل .وال ميكن �أن تتحقق العدالة االجتماعية دون
�أن ت�سن القوانني والت�شريعات التي حتد من االعتداءات على اللغة العربية وال�سيادة
والد�ساتري و�أنظمة احلكم يف الوطن العربي التي ت�ضمن للمواطن والوطن حقوقه ويف
مقدمتها لغته الوطنية.
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عا�شر ًا :اللغة العربية و�سوق العمل
يعاين الواقع العربي من م�س�ألتني هامتني تتعلقان باللغة العربية و�سوق العمل:
امل�س�ألة الأوىل تتعلق ب�إعداد العمالة الأجنبية ل�سوق العمل العربية ،وامل�س�ألة الثانية
تتعلق بت�أهيل العمالة العربية ل�سوق العمل .ففي الأوىل كانت بع�ض الدول غري العربية
التي تتطلع �إىل �أن يكون لها ن�صيب من �سوق العمل العربية تعمل على فتح معاهد
ومراكز وبرامج ومقررات لتعليم �أبنائها وبناتها اللغة العربية التي كانوا يتوقعون �أنها
اللغة امل�ستخدمة يف �سوق العمل يف الدول العربية  ،و�أن من متطلبات دخول �سوق العمل
العربي �إتقان تلك العمالة الوافدة للغة العربية ،غري �أن تلك البلدان فوجئت ب�أن اللغة
العربية ال تعد �ضمن �شروط مزاولة العمل يف الدول العربية ،وعلى العك�س من ذلك
فقد وجدوا �أن الطلب يرتكز على اللغة الأجنبية �إذ هي امل�ستخدمة يف �سوق العمل يف
الدول العربية وتعد ك�أنها �شرط لدخول تلك العمالة للأ�سواق العربية .وهذا التهاون
والتنازل عن �إملام العمالة الأجنبية الراغبة يف العمل يف الأ�سواق العربية باللغة العربية
يعد جتاوز ًا للأنظمة والد�ساتري الوطنية وطعنا يف الهوية الوطنية وتهمي�شا للأغلبية
ال�ساحقة من املواطنني الذين ال يتقنون اللغات الأجنبية .ولهذا وجب �أن يعاد النظر
يف هذه امل�س�ألة و�أن تقوم الدول العربية بتعريب �سوق العمل و�سن القوانني والت�شريعات
وو�ضع العقوبات على كل من يخالف هذه القوانني .لأن �إهمال هذه الق�ضية يعد اعتداء
على ال�سيادة الوطنية وجتاوزا على الد�ساتري و�أنظمة احلكم الوطنية .و�سوف يرتتب
على هذه ال�سيا�سة واملراجعة والإ�صالح اللغوي فتح �آالف الفر�ص الوظيفية للمواطنني
العرب يف البلدان غري العربية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،كما �أنها �سوف
تعيد للغة العربية مكانتها ودورها ووظيفتها التي يتنازل عنها �سوق العمل العربي
ل�صالح اللغات الأجنبية.
�أما امل�س�ألة الثانية التي تتعلق ب�إعداد العمالة العربية ل�سوق العمل ،فقد اجتهت بع�ض
الدول �إىل تعليم �أبنائها وبناتها اللغة الأجنبية على ح�ساب اللغة الوطنية و�أ�صبحت تعد
عمالتها للعمل يف �سوق العمل املحلي غري املعربة� ،أو للعمل يف البلدان الأجنبية التي
تعلموا لغتها ،وهذه �أي�ض ًا من �أهم امل�آخذ على �سوق العمل العربية التي مل تتمكن من
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فر�ض اللغة العربية ال�سليمة على املواطن العربي .ومن مثالب هذا التوجه �أن ال�سواد
الأعظم من املواطنني ال يتقنون اللغة الأجنبية ،و�أي�ض ًا يتم �إ�ضعافهم يف لغتهم الوطنية
ما يت�سبب يف حرمانهم من الفر�ص الوظيفية املتاحة يف �سوق العمل الوطنية ،ومن
ثم ازدياد م�ستوى البطالة والفقر مم ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية مت�س الأمن واال�ستقرار،
وت�سهم يف احلد من �إحداث تنمية متوازنة و�شاملة� .إن الإحلاح على تعريب �سوق العمل
ال يعني املطالبة بعدم تعلم اللغات املحلية والأجنبية و�إتقانها ،بل الأمر على العك�س
من ذلك فالدرا�سات والأبحاث ت�ؤيد وب�شدة �إتقان اللغات املحلية والأجنبية على قدر
اال�ستطاعة .ولكن يجب قبل كل هذا �أن تكون اللغة العربية هي الأ�سا�س ولها الأولوية يف
�سوق العمل ملا يرتتب على ذلك من تبعات خطرية مت�س حياة الأفراد وتهدد امل�ؤ�س�سات
وتتطاول على ال�سيادة الوطنية والد�ساتري وثقافة املجتمع وهويته.

احلادي ع�شر :البيئة والتخطيط واملظهر العام
تدخل اللغة بقوة كبرية يف التخطيط املدين الذي يراعي البيئة واملظهر العام
للمدن والقرى يف البلدان املتح�ضرة التي ت�سن القوانني للمحافظة على هويتها وعلى
البيئة التي يعي�ش فيها املواطنون .واللغة لي�ست فقط لغة املهند�سني واملخططات،
ولكنها �أي�ض ًا اللغة التي ت�ستخدم يف الإر�شادات ويف ت�سمية ال�شوارع واحلدائق واملحالت
التجارية وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وغريها من امل�صالح العامة .ولهذا يحدد
من يخطط للمدن �أماكن وجود اللوحات والالفتات املختلفة التي تنظم بها املدن
واملجمعات ال�سكنية وامل�صانع واملتاجر والأ�سواق وغريها .ولهذا ال ميكن �أن تو�ضع
لوحة دون �أن تنطبق عليها املقايي�س وال�شروط املنظمة لها مبا يف ذلك عدم ا�ستخدام
اللغات الأجنبية.
�أما يف الدول العربية ف�إن الو�ضع خمتلف متاما ،فعلى الرغم من �أن اللغة العربية
من �أدوات التخطيط املدين والعمراين ف�إنها ال تخ�ضع ملعايري �أو �شروط وفق خمطط
ر�سمي ينظم البيئة ويحافظ على املظهر العام .لهذا ف�إن املدن العربية تعج باللوحات
والأ�سماء الأجنبية �إىل درجة �أن الفرد ي�شك يف هوية تلك ال�شوارع واملدن .ال قوانني
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ت�ضبط الأحجام �أو اللغة �أو املكان ما يجعل ال�شوارع فاقدة للهوية ،وتعك�س واقع اللغة
العربية وهوانها لدى املجتمعات العربية .كما �أن بع�ض ال�شركات املحلية والأجنبية تبالغ
يف و�ضع الإعالنات واللوحات الإر�شادية باللغة الأجنبية ما يف�سد الذوق العام وي�شوه
املدن .وي�سهم يف وجود �أخطاء لغوية دون رقيب تو�سع دائرة انت�شار التلوث اللغوي .وهذا
فيه �إهانة كبرية لي�س للغة  ،ولكن ملن يحمل اللغة يف كيانه وينطق بها ل�سانه� .إنها جزء
من �إن�سان تلك املدن ومن فكره وعقله ،فكيف ي�سمح للعبث والع�شوائية باالعتداء على
هذا املكون لأفراد املجتمع؟ وكيف يقبل الفرد واملجتمع �أن يلوث ل�سانه وعقله وفكره
وت�شوه بيئته وحميطه الذي يعي�ش فيه؟�إن هذه املمار�سات من بني الأ�سباب الكثرية التي
تعمق �أزمة اللغة العربية وحتط من مكانتها .وملعاجلة هذه امل�شكلة وجب �أن تكون هناك
قوانني و�أنظمة حما�سبة ومعايري ُيلزم بها اجلميع ،و�أن تو�ضع عقوبات و�أنظمة حما�سبة
لكل من يخالف تلك املعايري وال�شروط .ويجب �أن تقدم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية
والأجنبية التي تقتحم ال�شوارع واملدن بلغتها امل�شوهة وغري ال�صحيحة و�إعالناتها
الأجنبية جز ًءا من ميزانياتها املخ�ص�صة للدعاية والإعالن والإعالم مل�ؤ�س�سات اللغة
العربية التي تعمل على املحافظة على اللغة والهوية والثقافة وال�سيادة الوطنية.

الثاين ع�شر :الإعالم
يحتل الإعالم م�ساحة وا�سعة من اجلدول اليومي وامل�سائي لدى املواطن العربي،
حيث يعتمد الفرد واملجتمع على و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة والإلكرتونية
املختلفة للح�صول على املعلومة واخلرب والرتفيه ،ولأن الإعالم يعد واحد ًا من �أهم
م�صادر املعلومة واملوجه الأول لل�شعوب لتبني املواقف واحل�صول على املعلومات فهو
ي�شكل مرجع ًا مهم ًا لت�شكيل الوعي املعريف والثقايف والوطني و�صياغة العقول.
وحيث �إن معظم و�سائل الإعالم تعتمد على اللغة للو�صول �إىل اجلمهور الوا�سع
الذي ترغب يف جذبه وا�ستقطابه ،فقد اجتهت بع�ض و�سائل الإعالم �إىل ا�ستخدام
لغة �ضعيفة تخلط بني اللغة العربية ال�سليمة والعامية واللهجات واللغة الأجنبية .كما
�أن ثمة برامج وو�سائل �إعالمية ال توجد لها �سيا�سات لغوية وا�ضحة  ،وبع�ضها بلغ
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بها التخبط حد دمج اللغة العربية باللغة الأجنبية حيث ت�ستخدم املفردات واملفاهيم
وامل�صطلحات والتعابري الأجنبية يف �سياق اجلمل العربية وك�أنها جزء منها .وهذا الت�شويه
واالعتداء على اللغة �إمنا هو تعدٍّ �صريح على اللغة العربية وخروج وا�ضح عليها من قبل
بع�ض املذيعني ومقدمي الربامج وال�ضيوف عاقبته �إذاللها و�إهانتها وتركيعها �أمام اللغة
الأجنبية يف �سبيل حتقيق مكا�سب حمدودة الفائدة مقارنة باخل�سائر ال�ضخمة التي تلحق
باللغة العربية وما متثله من مرجعية ورمزية لل�سيادة والهوية والثقافة الوطنية .كما
ذهبت بع�ض الو�سائل الإعالمية �إىل تكري�س اللهجات الدارجة املحلية لتو�سيع الفجوة بني
الف�صحى واللهجات الدارجة.
ولهذا ف�إنه من ال�ضرورة مبكان �أن تو�ضع �سيا�سة �إعالمية حتدد الوظائف وامل�س�ؤوليات
وت�ضع الأجهزة الرقابية ملتابعة �سوء اال�ستغالل لتلك الو�سائل و�إمعانها يف �إ�ضعاف اللغة
العربية ،وو�ضع العقوبات الالزمة للحد من هذه الظاهرة التي ت�ضر بواقع اللغة العربية
ومكانتها وم�ستقبلها.كما يجب �أن ت�ستحدث برامج �إعالمية متنوعة لن�شر الوعي باللغة
العربية وتعليمها و�إر�شاد النا�س �إىل �أهميتها وكيفية حتمل م�س�ؤولياتهم جتاهها.
�إن الإمعان يف �إ�ضعاف اللغة العربية من قبل م�ؤ�س�سات �إعالمية متعددة مرئية
ومكتوبة وم�سموعة و�إلكرتونية مبا فيها مواقع التوا�صل االجتماعي التي ت�ستخدم فيها
اللغة العربية بحروف التينية يجب �أن تواجه ب�إغالق تلك الو�سائل الإعالمية وحجبها
العتدائها على حق من حقوق املواطن واملجتمع وتعديها على الثقافة وال�سيادة الوطنية،
وخا�صة �أن الأ�ضرار الناجتة عن �إ�ضعاف اللغة العربية يف هذه الو�سائل لي�ست �آنية
احلدوث ولكنها مثل مر�ض ال�سرطان الذي يظهر بعد فرتة نتيجة تراكمات من اخللل
والعلل والفريو�سات التي تهدد الأمن واال�ستقرار والهوية والثقافة وال�سيادة الوطنية.

الثالث ع�شر :الثقافة
اللغة الأجنبية هي �أهم مداخل الغزو الثقايف �إن هي طغت على اللغة الوطنية و�أ�ضحت
حتل حملها يف جميع �ش�ؤون احلياة .وبهذا ي�صبح الأمن الثقايف الوطني والعربي عر�ضة
لالخرتاقات التي تهدد الهوية وتعتدي على الثوابت وت�ضعف االنتماء ،ما ي�ؤدي �إىل وجود
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مواطن �سلبي .و�إذا كانت الثقافة متثل القيم واملرجعيات والثوابت التي من بينها اللغة
ف�إنها تعك�س يف �إطارها الوا�سع مدى وعي املجتمع واهتمامه باللغة العربية من خالل
الأن�شطة الثقافية واالجتماعية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية واملنتديات
والأفراد عرب امل�ؤمترات واملعار�ض واملهرجانات واالحتفاالت واملحا�ضرات والطباعة
والن�شر والرتجمة والت�أليف واملجال�س واالجتماعات واللقاءات والتعامالت وغريها من
امليادين الثقافية املتعددة .و�أكرب دليل على االخرتاق الثقايف انت�شار معاهد التدريب
واللغات الأجنبية ب�شكل كبري على حني ال يوجد للغة العربية االهتمام واحلر�ص املماثل،
ال من �أهلها وال من غريهم من العمالة الوافدة باملاليني على الرغم من �أنها تعمل يف
املجتمعات العربية.
�إن الواقع امل�ؤمل ل�ضعف اللغة العربية يف هذه امليادين م�ؤ�شر خطري يدل على �إهمال
اجلميع للغة ال�سليمة حيث تعتمد الأن�شطة الثقافية يف �أغلبها �إن مل يكن يف جميعها على
العامية دون �أن ت�ؤكد تلك الفعاليات على �أهمية االلتزام باللغة العربية ال�سليمة بهدف
رفع م�ستوى الوعي باللغة العربية واحلد من التلوث اللغوي الذي ي�ؤدي �إىل نق�ص املناعة
الثقافية وتعزيز التبعية وال�سلبية و�إيجاد فجوات بني املواطنني وثقافتهم وثوابتهم .وقد
لوحظ �أن ثمة م�ؤمترات دولية تعقد يف الدول العربية تعتمد اللغة الأجنبية على ح�ساب
وا�ضح و�صريح على ال�سيادة الوطنية والد�ستور .هذا بالإ�ضافة �إىل
اللغة العربية يف تعدٍّ
ٍ
ا�ستخدام اللغات الأجنبية يف املطارات والطائرات والفنادق واملطاعم واملرافق احليوية
مع تغييب اللغة العربية يف هذه امل�ؤ�س�سات .وهذا انتقا�ص من الثوابت الوطنية وا�ستهتار
بها .ولأجل ذلك وجب على من يديد وينظم تلك امل�ؤ�س�سات الفعاليات االلتزام بالد�ساتري
الوطنية واحرتام ال�سيادة والثوابت واملرجعيات ممثلة يف اللغة العربية .ويجب �أن تكون
املوافقة على عمل تلك امل�ؤ�س�سات وتنظيم تلك الأن�شطة م�شروطة ب�أن تكون اللغة العربية
ال�سليمة هي اللغة امل�ستخدمة يف جميع امل�ؤ�س�سات والفعاليات واملنا�سبات والربامج
واملنتديات الثقافية.
و�إذا كان الدين هو �أهم املكونات واملرجعيات للمجتمعات العربية والإ�سالمية  ،و�أن
من مكونات تلك املجتمعات ونوامي�سها الثقافية العامة الدين ف�إن االهتمام باللغة العربية
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يعد م�س�ألة دينية تهم الفرد واملجتمع والدولة .ويعد االهتمام بها واجب ًا ديني ًا ووطني ًا �سواء
يف البلدان العربية �أو الإ�سالمية وخا�صة �إذا كانت الد�ساتري و�أنظمة احلكم تن�ص على �أن
الدين الإ�سالمي هو دين الدولة و�أن لغة الدولة هي اللغة العربية .وال ميكن لأي م�سلم �أن
ي�ؤدي واجباته الدينية �إال بلغة القر�آن اللغة العربية .ومن هذا املنطلق وجب على الدول �أن
ت�سخر �إمكاناتها لتعليم اللغة العربية ال�سليمة و�أن تفر�ضها على جميع املواطنني.

الرابع ع�شر :جمامع اللغة العربية
�أ�سهمت جمامع اللغة العربية التي �أن�شئت مبرا�سيم وقرارات حكومية وارتبطت
مبوجبها باحلكومات يف متويلها و�إدارتها بالكثري من اجلهود التي حاولت من خاللها
الإ�سهام يف معاجلة و�ضع اللغة العربية على امل�ستوى الوطني والعربي ،غري �أن تلك
املجامع عانت من ذلك االرتباط احلكومي الذي قيد حركتها نتيجة حمدودية امليزانيات
واملتخ�ص�صني من ناحية ،وعدم وجود الت�شريعات والقوانني التي ت�سمح لها مبزاولة
وظيفتها ب�شكل �أف�ضل بحيث ي�شارك يف تلك اجلهود جميع املخت�صني املهتمني والقادرين
على امل�شاركة يف برامج وم�شاريع املجامع اللغوية من ناحية �أخرى .وحتى تقوم املجامع
بالدور املطلوب منها ف�إنه من ال�ضرورة مبكان �أن تعطى ا�ستقاللية تامة �إداريا وماليا،
و�أن تو�ضع لها امليزانيات الكافية حتى ت�ستطيع �أن تواجه التحديات الكثرية التي حتيط
باللغة العربية من كل جانب .وتتمكن من تو�سيع براجمها واهتماماتها ل�سد الفجوة
ال�ضخمة التي نتجت عن التطور املعريف والعلمي واملعلوماتي وال�صناعي والتقني وغريها
من الإجنازات التي متت وتتم يف لغات الدول املتقدمة.
و�إذا كانت جمامع اللغة العربية قد عانت من �ضعف �إمكاناتها وقلة العاملني بها،
وجب �أن متد اجل�سور مع املخت�صني يف اجلامعات ومراكز الأبحاث و�أن يتم دجمهم يف
م�شاريع وبرامج �ضمن خمطط مدرو�س تكون فيه امل�ؤ�س�سات العلمية والأدبية والإن�سانية
وامل�صانع وال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية �شريكة للمجامع اللغوية .ويجب �أن
تن�ش�أ دار ن�شر وطباعة متخ�ص�صة يف طباعة ون�شر �إ�صدارات املجامع التي عليها م�س�ؤولية
التن�سيق فيما بينها وتقا�سم الأدوار حتى تتمكن من الإ�سهام يف املحافظة على اللغة
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العربية ونه�ضتها .وهذا ال يعني �أن اللغة العربية م�س�ألة حم�صورة مبجامع اللغة العربية
ولكن اجلميع كل يف مكان عمله وتخ�ص�صه م�س�ؤول عن تقدمي املبادرات وامل�شاركة يف
معاجلة واقع اللغة العربية ال�ضعيف.

اخلام�س ع�شر :التقنية وال�صناعة

مل تكن اللغة العربية يوم ًا عاجزة عن خدمة ال�صناعات والتقنيات مهما كانت ولن
تكون  .ولكن امل�شكلة يف من ي�صنع ويبدع ويرتجم .فعدم قدرة الأفراد وامل�ؤ�س�سات على
ا�ستعمال اللغة العربية يف الت�صنيع �أو العمل وحتى يف احلياة ال�شخ�صية يعد يف نظر
بع�ضهم �ضعفا للغة العربية .دون �أن ين�سب ال�سبب �إىل امل�سبب ممثال يف الفرد �أو امل�ؤ�س�سة
التي ال تعتمد اللغة العربية .ولهذا وجب تفعيل اللغة العربية يف ال�صناعات واالبتكارات
املختلفة .لقد ولدت علوم ون�ش�أت يف �أح�ضان اللغة العربية  ،ومت ا�ستخدام العربية يف
التقنيات وال�صناعات احلديثة حيث تتم ترجمة اللغات املعتمدة يف تلك التجهيزات
والتقنيات �إىل العربية  ،وذلك بهدف الو�صول �إىل امل�ستهلك العربي ا�ستجابة الحتياجاته
املرتبطة بتو�سيع اال�ستهالك لتلك ال�صناعات والتقنيات ،وهذه ظاهرة جيدة .ولكن
ا�ستخدام اللغة يف تلك التقنيات وال�صناعات تتم من قبل غري املخت�صني ما يجعل اللغة
العربية امل�ستخدمة �صعبة وغري �صحيحة يف الكثري من الأحيان ،ولهذا وجب �أن تكون
هناك �شراكة بني اجلهات املخت�صة يف اللغة وبني اجلهات امل�صنعة للنهو�ض بهذا اجلانب
احليوي وتعزيز مواقع اللغة العربية يف ال�صناعات واالبتكارات حيث ت�ستجد معها
امل�صطلحات واملفاهيم �إ�ضافة �إىل القيم واملمار�سات .ولن تعجز اللغة العربية �أن متهد
الطريق �أمام االبتكارات واالخرتاعات وال�صناعات يف كل التخ�ص�صات لتتحقق باللغة
العربية ،ويجب �أن تفتح الربامج وامل�شاريع ال�صناعية والتقنية يف ال�شركات وامل�صانع
التي ت�سمح للمبدعني واملبتكرين وال�صناع العرب بت�سخري لغتهم وتفعيلها يف املجاالت
ال�صناعية والتقنية املختلفة.
�إن تعريب التقنية والأجهزة والإمكانات وكيفية ا�ستخدامها �شيء مهم للغاية .ولكن
يجب �أن يرافق هذا ت�شجيع ال�ستخدام اللغة العربية من قبل �أولئك املبدعني للتعبري عن
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ابتكاراتهم بلغتهم العربية ،لأن التعمق والبحث والت�شريع والت�شجيع ال�ستخدام اللغة
العربية يف هذه امليادين احليوية مطلب �إ�سرتاتيجي وحيوي و�سيادي وثقايف مهم للغاية.
ويجب على الأفراد وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية تقدمي املبادرات وامل�شاريع وو�ضع
ال�سيا�سات التي ت�سهم يف االعتماد على اللغة العربية يف هذه امليادين.
�إن اللغة العربية قادرة على �أن ت�سهم ب�شكل فاعل للدخول يف �أدق مكونات التقنية
وبراجمها املختلفة و�أن تكون �أداة للإبداع فيها ،كما �أنها تعمل بكل اقتدار ملواكبة جميع
التقنيات والتفاعل مع خمتلف الربجميات .والعجز يكمن يف عدم وجود كوادر م�ؤهلة
لت�سخري معرفتها اللغوية يف التطبيقات الإلكرتونية والتقنية وال�صناعية املختلفة.
من هنا كان ال بد من ت�أهيل مكثف ملن يريد �أن يوظف اللغة العربية يف خدمة التقنية
وال�صناعة �أو العك�س .ولكن هذا م�شروط بوجود مراكز �أبحاث متخ�ص�صة يف اللغة
والتقنية .وهذا ما يجب �أن تقوم به مراكز الأبحاث واجلامعات وم�ؤ�س�سات التقنية يف
الدول العربية .والتقنية ت�ستطيع �أن تقدم ال�شيء الكثري خلدمة اللغة العربية متى ما
توافرت ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية والتمويل يف هذا امليدان احليوي.

ال�ساد�س ع�شر :اال�ستثمار يف اللغة العربية
اال�ستثمار يف اللغة العربية من �أولويات اال�ستثمار يف الإن�سان العربي وعقله وفكره
ومهاراته وقدراته و�شخ�صيته وهويته ،بل �إنه ا�ستثمار على م�ستوى الأ�سرة واملجتمع
وامل�ؤ�س�سة والدولة ،لأن اللغة هي �أم ال�صنائع وعليها تعتمد بقية ال�صناعات واال�ستثمارات
التي ال ميكن لها �أن تتم دون لغة ت�سمح لها باحلدوث ثم النمو والتو�سع والإنتاجية
والت�سويق ،وحتى تكون ال�صورة وا�ضحة وجلية فعلى من يرى غري ذلك �أن يلغي اللغة
من ا�ستثماره �أو �صناعته �أو �سيا�سته �أو م�شاريعه وبراجمه ليعرف قيمة اللغة .و�إذا كانت
العملة رمز ًا لل�سيادة واال�ستقالل لالقت�صاد الوطني ،و�إذا كانت الدولة ال تقبل �أن تتعامل
بعملة غري عملتها ،ف�إن من الواجب �أال تقبل �أي دولة �أو جمتمع �أو فرد ب�أن يتم التعامل
بلغة غري لغته مهما كلف الأمر ،لأنها رمز ال�سيادة واال�ستقالل والهوية والوطنية ،ولأنها
رمز ل�شخ�صيته وثقافته وكرامته� .إنها احلكمة التاريخية التي وردت من �أحد احلكام

30

املجل�س الدويل للغة العربية

اللغة العربية يف خطر :اجلميع �شركاء يف حمايتها
(وثيقة بريوت)

حني �أراد �أن يطور وينه�ض ب�أمته فطلب من �أحد كبار م�ست�شاريه �أن يدله على البداية
املهمة التي تكون �أ�سا�سا لنه�ضة بالده ،ف�أ�شار عليه امل�ست�شار الأمني ب�إ�صالح اللغة �أو ًال،
فب�صالحها ت�صلح جميع الأمور ،فهي ت�سبق جميع الأعمال وال�صناعات وامل�شروعات لأن
النا�س بها يتخاطبون ويتوا�صلون ويعملون وي�ؤمرون وي�أمترون ويقر�ؤون ويكتبون ويعربون
ويتعلمون وي�سمعون ويفكرون ويتخيلون ويخططون ويخرتعون ويبدعون ويبيعون وي�شرتون
ويدارون ويوجهون ويتعبدون ويتحاكمون ويتقا�ضون ويعملون وي�صنعون وينتجون وي�سنون
الأنظمة والقوانني والت�شريعات.
�إن اال�ستثمار يف اللغة الوطنية يعني �إعطاء املواطن احلق يف العمل بلغته ما يتيح له
العمل والتناف�س ال�شريف والإنتاجية مع �شركائه يف الوطن من املواطنني .وعلى عك�س
ذلك ف�إن العمل والتعامل والبيع وال�شراء والت�صنيع والإنتاج والت�سويق والإدارة بلغة غري
اللغة الوطنية يعني حجب الفر�ص �أمام ال�سواد الأعظم من املواطنني وفتح املجال �أمام
غريهم من غري �أبناء الوطن مل�شاركتهم يف فر�ص العمل املتاحة باللغة الأجنبية .كما �أن
العمل باللغة الوطنية يعني فتح الفر�ص لغري �أهلها لالطالع على ثقافة �أهل اللغة الوطنية
وقيمهم و�أعرافهم وقوانينهم و�صناعتهم ،وي�ؤدي ذلك �إىل تقدير قيمهم وثقافتهم
واالعرتاف بقدرة لغتهم على �أن حتيا يف �أماكن خمتلفة من العامل حيث يقدم الآخرون
على تعلمها الرتباطها مب�صاحلهم وجتارتهم و�أعمالهم مع �أهل اللغة التي يتعاملون معها،
وهذا ي�ؤدي �إىل فتح فر�ص وظيفية للمتخ�ص�صني يف اللغة العربية.كما �أن اال�ستثمار يف
اللغة العربية يعني زيادة الطباعة والن�شر والت�أليف واالخرتاع والبحث واملواهب يف جميع
التخ�ص�صات � ،إ�ضافة �إىل دورها الأ�سا�سي يف �إحداث نقلة نوعية يف الت�صنيع والإدارة
والت�أليف والرتجمة وغريها ،ما ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة القراءة والعمل باللغة العربية
وتنوع ا�ستخداماتها ومنتجاتها التي تفتح الكثري من الوظائف واملهن للجميع �سواء
للمخت�صني �أو امل�ستخدمني للغة العربية .و�إذا كان اال�ستثمار مرتبط ًا بالربح واخل�سارة
املالية واملادية ف�إن اال�ستثمار يف اللغة العربية يدخل فيه عامل الربح واخل�سارة للثقافة
الوطنية وللمواطن والوطن والوطنية.
�إن القناعات التي يريد �صناع القرار وامل�ستثمرون �أن يتبناها النا�س حتتاج �إىل لغة
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�سليمة لها ت�أثري قوي ي�ستطيع النفوذ �إىل عقول املواطنني لإفهامهم و�إقناعهم مبا لديهم
من برامج وم�شاريع وا�ستثمارات و�سيا�سات تعود على اجلميع باملنفعة .كما �أن ارتفاع
قدرات املواطن اللغوية ومهاراته حتقق ح�صانة للمجتمع من االخرتاقات التي ت�ستهدف
مكت�سباته و�إجنازاته وثقافته� .إن العوائد والفوائد من اال�ستثمار يف اللغة العربية ال ميكن
ح�صرها يف �أرقام ولكن ميكن التحقق منها من خالل التغري والتطور والإنتاج والوعي
والثقافة وارتفاع م�ستوى الأداء واللحمة الوطنية وتنقية املجتمع من التلوث اللغوي الذي
ي�ؤثر يف هويته وثقافته .و�إذا كانت اللغة العربية هي الوعاء الذي يحمل الثقافة والتاريخ
والإجنازات التي حتققت على مر ال�سنني ف�إن ارتباط النا�س بتاريخهم وثقافتهم يعد
من �أهم العوائد والفوائد التي تنفق الدول عليها املليارات لتحافظ على مكت�سباتها
وموروثاتها املتنوعة.
ولعل من �أهم الأولويات �أن على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية واملالية وال�شركات �أن
تخ�ص�ص من �أرباحها التي حققتها من خالل تعاملها مع املواطنني ما ي�سهم يف القيام
بواجبها �ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية التي متليها عليها حقوق عمالئها من املواطنني
لدعم الربامج وامل�شاريع وامل�ؤ�س�سات التي تعمل على حت�صني اللغة الوطنية من جميع
املخاطر.

ال�سابع ع�شر :الدول الإ�سالمية
ت�ؤكد الدرا�سات والأبحاث التي تقدم بها غري العرب وخا�صة من الدول الإ�سالمية
�ضرورة تعليم اللغة العربية لغة ثانية يف الدول الإ�سالمية  ،حيث تعد اللغة العربية
من �أهم مكونات الثقافة الإ�سالمية الرتباطها بالدين الإ�سالمي ،وهي اللغة الوحيدة
التي يتعبد بها امل�سلم ويقر�أ بها القر�آن .ولهذا وجب على الدول الإ�سالمية� ،أن تعلم
اللغة العربية كلغة ثانية باعتبارها املدخل الوحيد للثقافة واملعرفة الإ�سالمية .ولأنها
�ضمن ثوابت ومرجعيات وتاريخ الأفراد واملجتمعات يف تلك الدول وتن�ص د�ساتريها
و�أنظمتها على �أن دينها هو الدين الإ�سالمي الذي يعتمد على اللغة العربية.
وتقرتح التو�صيات على منظمة التعاون الإ�سالمي واملنظمة الإ�سالمية للرتبية
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والثقافة والعلوم �إدراج هذا الطلب على جداول م�ؤمتراتها على م�ستوى قمم القادة
وامل�ؤمترات الوزارية م�صحوبة ب�إ�سرتاتيجية تنظيمية وت�شريعات تنفيذية وخطط
درا�سية ومقررات ت�ساعد الدول يف القيام بهذه امل�س�ؤولية ،على �أن تقدم اللغة ب�شكل
علمي مهني احرتايف يركز على املهارات اللغوية من قراءة وكتابة وحمادثة وا�ستماع
وا�ستيعاب .و�إذا كان امل�سلم حري�ص ًا على دينه ف�إن حر�صه على لغة دينه جزء من
الدين لأنه يتعبد بها ولأنها لغة القر�آن .مع الت�أكيد على تعلم اللغة الوطنية الأوىل
واللغات الأجنبية �أي�ض ًا.

الثامن ع�شر :اليوم العاملي للغة العربية
يحتفل العرب بالأعياد واملنا�سبات العربية والعاملية التي تتم لإحياء ذكرى ق�ضية
معينة �أو منا�سبة دينية �أو وطنية �أو غريها عن املو�ضوعات التي يرغب املجتمع يف
االحتفال بها .وتبقى اللغة العربية غائبة من جدول املنا�سبات العربية على الرغم
من �أن الواجب �أن تكون من �أوىل الأولويات على اجلدول الزمني للفرد واملجتمع
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية .وحتى ي�ست�شعر اجلميع �أهمية اللغة العربية يف
حياتهم وجب �أن ت�صدر القيادات العربية على م�ستوى القمم يف جامعة الدول العربية
وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واحتاد املغرب العربي قرارات بتحديد اليوم
العاملي للغة العربية ،على �أن ي�سبق هذا القرار تو�صيف كامل لأ�سباب اختيار ذلك
اليوم وكيفية االحتفاالت ونوعية الأن�شطة التي ت�صاحبه .بحيث تكثف فيه الأن�شطة
والربامج والفعاليات  ،وتقدم فيه املحا�ضرات والندوات وامل�شاريع وامل�سابقات
واجلوائز والتوعية والتثقيف يف جميع امل�ؤ�س�سات  ،وتعلن فيه التقارير عن واقع اللغة
العربية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الوطنية والعربية وغريها من امل�ؤ�س�سات يف العامل
التي تعلم �أو تعمل باللغة العربية .ويجب �أن يكون هناك �إجماع عربي على يوم اللغة
العربية بحيث يكون منا�سبة خا�صة للغة العربية ال تعطل فيها امل�صالح احلكومية
والأهلية  ،ولكن يخ�ص�ص لالحتفاالت ولرفع م�ستوى الوعي باللغة العربية والتذكري
ب�أهميتها و�ضرورة احلفاظ عليها وخدمتها.
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التا�سع ع�شر :املنظمات والهيئات العربية والدولية
تعد اللغة العربية من بني اللغات الر�سمية يف املنظمات والهيئات العربية والدولية
ولكنها ال حتظى باالهتمام والرعاية التي تلقاها اللغات الأخرى ،ففي املنظمات والهيئات
العربية تغيب اللغة العربية عن ت�شريعاتها و�أنظمتها ولوائحها وبراجمها ما يجعلها لغة
�إجرائية �إدارية فقط خمتزلة يف مرا�سيم حمدودة ي�سرية دون �أن تكون �ضمن الق�ضايا
واملو�ضوعات التي تطرح للنقا�ش واحلوار واملتابعة وامل�ساءلة من قبل تلك الهيئات حتى
تتحمل الدول الأع�ضاء امل�س�ؤولية يف معاجلة اللغة العربية .ويف ق�ضايا وم�شكالت
املنظمات التي تكون فيها اللغة العربية �ضمن لغاتها الر�سمية تعاين اللغة العربية من
عدم وجود �آليات لتفعيلها مثل غريها من اللغات ال�شريكة فهي غري مدعومة لرتجمة
الوثائق والت�شريعات وامل�شروعات والربامج التي تنبثق عن تلك املنظمات بال�شكل الكايف.
كما يتعمد بع�ض امل�س�ؤولني املمثلني للدول العربية احلديث بلغات �أجنبية على ح�ساب
لغتهم العربية .ويف هذا تعد على اللغة العربية والدول واملجتمعات التي ميثلها �أولئك
امل�س�ؤولون �أو املبعوثون .ولهذا يجب م�ضاعفة اجلهود والإمكانيات لتمكني اللغة العربية
من احل�ضور بقوة يف جميع املحافل واملنا�سبات الدولية �أ�سوة بغريها من اللغات املدعومة
داخل املنظمات الدولية وغريها.

الع�شرون :الإبداع واالبتكار وتنمية املواهب

ترتبط اللغة ارتباط ًا وثيق ًا بالإبداع واالبتكار من خالل طالقة الكلمات واملعاين
والتفكري والتعبري .وهذه القدرات اللغوية هي من �أهم �أ�س�س الإبداع واالبتكار  ،ودونها
ال ميكن �أن يت�شكل الإبداع �إن مل تكن له لغة ترتجمه �إىل �شيء مفهوم .وجميع الأعمال
واملنتجات اخلالقة واجلديدة املبتكرة متت بلغة عالية �سهلت مهمة املبدع لتقدمي
�إبداعه .وتتم تنمية املوهوبني من خالل رفع قدراتهم اللغوية التي ت�ساعدهم على
ا�ستيعاب املجاالت التي يربزون فيها بحيث تتبلور مع الوقت والتدريب تلك املواهب
والقدرات حتى تتحول �إىل �إبداعات غري م�سبوقة يف �أي جمال من املجاالت .وهذا
االرتباط بني اللغة والإبداع هو �أ�سا�س جناح الكثريين يف امليادين التي يبدعون فيها.

34

املجل�س الدويل للغة العربية

اللغة العربية يف خطر :اجلميع �شركاء يف حمايتها
(وثيقة بريوت)

ومن هذا املنطلق تعد اللغة العربية ـ باعتبارها لغة وطنية ـ �أداة و�آلية للإبداع �إذا
متكن الفرد من الإملام بها ب�شكل ي�سهل عليه اختيار املفردات التي تعرب عما يدور يف
عقله وت�سهم يف تنظيم �أفكاره والتعبري عنها.
و�إن �إتقان اللغة من �أهم مقومات الإبداع واالبتكار والإتيان باجلديد .وغالب ًا ف�إن اللغة
الأم �أو اللغة الوطنية هي من مقومات الإبداع وو�سائله ،ولهذا تركز الدول املتقدمة على
لغاتها الوطنية التي يفكر ويعرب ويعمل ويكتب ويقر�أ بها املواطن ،ومن هنا فقد �أكدت
الدرا�سات على �أن هناك عالقة وثيقة بني اللغة الوطنية والإبداع .وال ميكن لأمة �أن تبدع
بلغة غري لغتها �إال �إذا ان�سلخت من لغتها حل�ساب لغة �أخرى و�أتقنتها و�أعملتها يف التفكري
والعمل .ونتيجة ل�ضعف العرب يف لغتهم العربية �ضعف �إبداعهم وابتكارهم وقلت املواهب
عندهم .ولن يخرجوا من هذه الأزمة �إال باحلفاظ على لغتهم الوطنية و�إتقانها و�إعمالها
يف كل �شيء يف حياتهم.
و�أخري ًا ف�إن هذه الوثيقة هي مرجع للمعنيني من امل�س�ؤولني و�ص ّناع القرار واملتخ�ص�صني
واملهتمني وللفرد واملجتمع والدولة لتب�صريهم مبا �آلت �إليه اللغة العربية من تراجع كبري
يف الكثري من املواقع ،وما هي التحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن ،كما بادرت
الوثيقة �إىل تقدمي احللول وحتديد امل�س�ؤوليات حمملة امل�س�ؤولية للجميع مبن فيهم الفرد
واملجتمع وامل�ؤ�س�سة والدولة ،ولهذا وجبت مواجهة �ضعف اللغة العربية من قبل اجلميع
قبل فوات الأوان .ويف الوقت الذي يجب �أن تخ�ضع فيه هذه الوثيقة للنقا�ش واحلوار من
اجلميع بهدف رفع م�ستوى الوعي لدى النا�س كافة وتعريفهم بخطورة ما �آلت �إليه اللغة
العربية ،ف�إن هذه الوثيقة تعلن حالة الطوارئ ملواجهة اخلطر الذي يلم باللغة العربية
قبل �أن يتحول �إىل كارثة �أمة.

املجل�س الدويل للغة العربية
بريوت 2012 /3/22 -م

املجل�س الدويل للغة العربية

35

اللغة العربية يف خطر :اجلميع �شركاء يف حمايتها
(وثيقة بريوت)

الفهر�س
تقدمي
مقدمة
�أو ً
ال :الأنظمة والد�ساتري
ثاني ًا:القوانني الت�شريعية والأنظمة التنفيذية
ثالث ًا :الأنظمة التعليمية
رابع ًا :التعليم العايل
خام�س ًا :البحث العلمي واللغة العربية
�ساد�س ًا :اختبار الكفاءة اللغوية والتقرير الوطني
�سابع ًا :تعليم العربية للناطقني بغريها
ثامن ًا :التعريب والرتجمة
تا�سع ًا :الإدارة
عا�شر ًا :اللغة العربية و�سوق العمل
احلادي ع�شر :البيئة والتخطيط واملظهر العام
الثاين ع�شر :الإعالم
الثالث ع�شر :الثقافة
الرابع ع�شر :جمامع اللغة العربية
اخلام�س ع�شر :التقنية وال�صناعة
ال�ساد�س ع�شر :اال�ستثمار يف اللغة العربية
ال�سابع ع�شر :الدول الإ�سالمية
الثامن ع�شر :اليوم العاملي للغة العربية
التا�سع ع�شر :املنظمات والهيئات العربية والدولية
الع�شرون :الإبداع واالبتكار وتنمية املواهب

36

املجل�س الدويل للغة العربية

3
5
7
8
9
12
16
17
18
20
21
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
34

