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تقدمي

منظمة  مع  بالتعاون  العربية  للغة  الدويل  امل�ؤمتر  العربية  للغة  الدويل  املجل�س  نظم 

مار�س   23 حتى   19 من  الفرتة  خالل  اخلليج  لدول  العربي  الرتبية  ومكتب  الي�ن�شك� 

26 – 30 ربيع الآخر 1433هـ يف بريوت، وي�شر املجل�س الدويل  2012م امل�افق من 
والتقدير  بال�شكر  التقدم  العربية  للغة  الدويل  امل�ؤمتر  امل�شاركني يف  العربية وجميع  للغة 

للباحثني وامل�شاركني وحا�شري امل�ؤمتر وللجهات الراعية والداعمة للم�ؤمتر وجلميع من 

اأ�شهم يف انعقاده من م�ؤ�ش�شات حك�مية واأهلية واأفراد. 

عبارات  باأبلغ  العربية  للغة  الدويل  امل�ؤمتر  يف  وامل�شاركات  امل�شارك�ن  يت�جه  كما 

التقدير والحرتام اإىل اأ�شحاب اجلاللة وال�شم� والفخامة مل�ك واأمراء وروؤ�شاء الدول 

لدول  التعاون  وجمل�س  العربية  الدول  جامعة  م�شت�ى  على  وقادتها  والإ�شالمية  العربية 

امل�شاركني يف  وي�شر  الإ�شالمي.  التعاون  العربي ومنظمة  املغرب  العربية واحتاد  اخلليج 

 47 من  اأكرث  وميثل�ن  وم�شاركة،  م�شارًكا   850 من  اأكرث  عددهم  بلغ  )الذين  امل�ؤمتر 

جممل  ح�ل  للم�ؤمتر  قدمت  ودرا�شة  بحًثا   256 وجل�شة  ندوة   88 يف  ناق�ش�ا  دولة 

اأربعة جملدات ووزعت  العربية، وقد طبعت يف  باللغة  تتعلق  التي  وامل��ش�عات  الق�شايا 

�شهادة  500 من حملة  يقارب  ما  امل�شاركني  بني  من  وكان  امل�ؤمتر،  امل�شاركني يف  على 

الدكت�راه بالإ�شافة اإىل عدد كبري من حاملي �شهادات املاج�شتري والدرجة اجلامعية من 

خمتلف التخ�ش�شات وال�ظائف( تبني وثيقة بريوت التي تن�س على اأن اللغة العربية يف 

والدرا�شات  الأبحاث  اأهم ما ورد يف  والتي خل�شت  خطر: اجلميع �شركاء يف حمايتها، 

امل�شت�يات،  على جميع  والق�ش�ر  اخللل  م�اطن  �شخ�شت  اأن  بعد  وحقائق  ت��شيات  من 

وحددت امل�ش�ؤوليات، واقرتحت بع�س احلل�ل ملعاجلة هذه الأزمة التي اإن ا�شتمر التهاون 

فيها ف�ش�ف ت�ؤدي اإىل كارثة لغ�ية تهدد ال�شيادة وال�شتقالل واله�ية الثقافية وال�طنية 

وال�شخ�شية. وقد ركزت ال�ثيقة على ع�شرين بنًدا راأت اأنها م�اطن الرتكيز والهتمام 

ا منها يبداأ احلل.  واأي�شً

اإىل القيادات وامل�ش�ؤولني لتخاذ قرارات  اأن يرفع�ا هذه ال�ثيقة  وقد راأى امل�شارك�ن 
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تاريخية ت�شتجيب ملا ورد يف وثيقة بريوت التي اأعدت بناء على ما ت��شلت اإليه الأبحاث 

والدرا�شات واأوراق العمل املقدمة للم�ؤمتر الدويل للغة العربية من نخبة مميزة من اأهل 

الخت�شا�س يف امليادين ال�شيا�شية والجتماعية والعلمية والتعليمية والإعالمية والثقافية. 

ال�طني  امل�شت�ى  على  املنا�شبة  اللغ�ية  ال�شيا�شة  حتقق  ق�انني  ب�شن  امل�شارك�ن  ويطالب 

يف  اإق�شائها  على  يعمل  اأو  يتهاون  من  مب�شاءلة  واملطالبة  واإ�شالمية  عربية  دولة  لكل 

امل�ؤ�ش�شات واملنظمات والهيئات احلك�مية والأهلية و�ش�ق العمل والإدارة والتعليم والثقافة 

ال�زراء يف  اأ�شحاب املعايل  اإىل  بالنداء  العامة. كما يت�جه امل�ؤمتر  والإعالم ويف احلياة 

جميع ال�زارات واإىل الأمناء واملدراء العامني للمنظمات والحتادات واجلمعيات العربية 

املهنية واإىل م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين بكل اخت�شا�شاتها لتبني ما جاء يف وثيقة بريوت، 

واقرتاحات  وت��شيات  مبادرات  من  حمايتها  يف  �شركاء  اجلميع  خطر:  يف  العربية  اللغة 

وحقائق وتطلعات واأفكار وه�اج�س تهم اجلميع. وال�شتفادة مما جاء يف ال�ثيقة للقيام 

ويدع�  والإقليمية.  والعربية  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  يف  العربية  اللغة  ل��شع  �شاملة  مبراجعة 

امل�ؤمتر جميع امل�ؤ�ش�شات التعليمية والإعالمية والثقافية لال�شتجابة ملا ورد يف النداء من 

مالحظات ومطالبات وت��شيات واقرتاحات، وما ترج�ه من اإ�شالحات ومعاجلات ل��شع 

اإ�شرتاتيجيات  املبنية على  اإىل تقدمي احلل�ل  واملبادرة  امل�ؤ�ش�شات،  تلك  العربية يف  اللغة 

اإ�شدار  اإىل  اإ�شافة  واملراجعة،  واملتابعة  للتنفيذ  اآليات  على  تعتمد  وخطط  و�شيا�شات 

ا اإىل جميع امل�ؤ�ش�شات وال�شركات لدعم  التقارير وحتمل امل�ش�ؤوليات.  والنداء م�جه اأي�شً

كل اجله�د الرامية اإىل معاجلة و�شع اللغة العربية على جميع امل�شت�يات، واأن تعترب دعمها 

�شراكة وت�شامًنا مع �شركائها املهتمني بق�شايا اللغة العربية وثقافتها يف جميع املجالت.

واأخريا، فاإن النداء م�جه اإىل جميع اأفراد الأ�شرة من اآباء واأمهات واأولياء اأم�ر واإىل 

وم�اقعهم  ووظائفهم  وتخ�ش�شاتهم  �شرائحهم  بكافة  الأفراد  وجميع  وبناتهم  اأبنائهم 

لتعلم اللغة العربية ال�شليمة كل على قدر همته وقدرته واإمكاناته واأن يتحمل�ا امل�ش�ؤولية 

ا كانت لالإ�شهام يف دعم لغتهم التي هي جزء اأ�شا�شي من عق�لهم وتفكريهم واأل�شنتهم  اأيًّ

و�شخ�شياتهم وه�يتهم. 

                املجل�س الدويل للغة العربية

22 / 3 / 2012م
29 / 4 / 1433هـ
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مقدمة

وجه املجل�س الدويل للغة العربية الدع�ة اإىل عقد امل�ؤمتر الدويل الأول للغة العربية الذي 

مدينة  والدولة«،يف  واملجتمع  الفرد  م�س�ؤولية  عاملية:  لغة  »العربية  عن�ان  حتت  ينظمه 

بريوت،وذلك خالل الفرتة من 19 حتى 23 مار�س ) اآذار( 2012م امل�افق 26-30 

�سليمان  مي�سال  العماد  اللبنانية  اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  برعاية  1433هـ  الآخر  ربيع 

وبالتعاون مع الي�ن�شك� ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. وقد متت خماطبة كلٍّ من:

اأ�شحاب املعايل وزراء الثقافة العرب  ·
اأ�شحاب املعايل وزراء الإعالم العرب  ·

اأ�شحاب املعايل وزراء الرتبية والتعليم العرب  ·
اأ�شحاب املعايل وزراء التعليم العايل العرب  ·

اأ�شحاب املعايل وزراء العمل العرب  ·
ال�شيد نا�شر عبد العزيز الن�شر... رئي�س جمعية الأمم املتحدة  ·

الدكت�ر نبيل العربي ... اأمني عام جامعة الدول العربية    ·
الدكت�ر عبد اللطيف الزياين  ...  اأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي  ·

الدكت�ر احلبيب بن يحيى ...    اأمني عام احتاد املغرب العربي  ·
الدكت�ر اأكمل الدين اأوغل� ...    اأمني عام منظمة التعاون الإ�شالمي  ·

ال�شيدة  اإيرينا ب�ك�فا ...     مدير عام الي�ن�شك�  ·
الدكت�رة رميا خلف ...  م�شاعد اأمني عام الأمم املتحدة ) الأ�شك�ا(  ·

الدكت�ر عبد العزيز الت�يجري... مدير عام املنظمة الإ�شالمية للرتبية والثقافة والعل�م  ·
الدكت�ر حممد بن عا�ش�ر... مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م  ·

الدكت�ر على القرين ...  مدير عام مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية  ·
الدكت�ر �شلطان اأب� عرابي ...  اأمني عام احتاد اجلامعات العربية  ·

اأ�شحاب املعايل روؤ�شاء ومديري اجلامعات العربية  ·
اأ�شحاب ال�شعادة روؤ�شاء جمامع اللغة العربية  ·
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اأ�شحاب ال�شعادة روؤ�شاء الهيئات والحتادات واملنظمات العربية والدولية  ·
اأ�شحاب ال�شعادة العمداء وروؤ�شاء اأق�شام اللغة العربية واآدابها  ·

املخت�شني واملفكرين والإعالميني واملهتمني باللغة العربية   ·
وعدد من امل�ش�ؤولني يف امل�ؤ�ش�شات العلمية واملعاهد واملدار�س التي تعنى بتعليم العربية  ·

وقد حظي امل�ؤمتر باهتمامهم وم�ؤازرتهم ، يف حني ا�شتجاب للح�ش�ر وامل�شاركة نخبة 

مميزة من امل�ش�ؤولني والباحثني واملخت�شني والإعالميني واملهتمني واملحبني للغة العربية 

يف جميع التخ�ش�شات واملهن ميثل�ن نح� 47 دولة ، بالرغم من الظروف ال�شتثنائية 

التي متر بها املنطقة العربية. ولي�س غريبا اأن حتظى اللغة العربية بهذا التجمع احلا�شد 

والتن�ع والتعدد يف ن�عية امل�شاركني وجن�شياتهم واهتماماتهم وتخ�ش�شاتهم واأبحاثهم 

ودرا�شاتهم كما ت��شحه الإح�شاءات الآتية:

عدد الدول املمثلة يف امل�ؤمتر

دولة   47
من اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا واأمريكا وا�شرتاليا

88عدد اجلل�شات والندوات
272عدد الباحثني

256    عدد الأبحاث والدرا�شات

عدد حملة الدكت�راه 

 498 مبراتب علمية )اأ�شتاذ،اأ�شتاذ م�شارك، 

اأ�شتاذ م�شاعد(

عربية وغري عربيةاجلامعات املمثلة جامعة   158
التخ�ش�شاتعدد الن�شاء امل�شاركات خمتلف  من  �شيدة   218

هذا بالإ�شافة اإىل عدد كبري من امل�ش�ؤولني واملهتمني واملخت�شني والإعالميني وغريهم   ·
من حاملي درجات املاج�شتري وال�شهادات اجلامعية وغريها.

وبعد الطالع على الأبحاث والدرا�شات واأوراق العمل املقدمة للم�ؤمتر تبني وتاأكد اأن 

املتغريات  بتاأثري  ي�م  بعد  ي�مًا  تاأزمًا  تزداد  واأنها  العربية،  اللغة  ت�اجه  اأزمة كبرية  ثمة 

والتط�رات والرتاكمات التي اأدت اإىل هذه الأزمة اخلطرية. وحتى ل يك�ن هذا امل�ؤمتر 
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جمرد �شحابة عابرة كان ل بد من حتديد اأهم ما ت��شلت اإليه هذه الأبحاث والدرا�شات 

وامل�ش�ؤولني  العرب  القادة  وت�شرف  لت��شع يف عهدة  وت��شيات  نتائج  من  العمل  واأوراق 

و�شناع القرار واملخت�شني واملعنيني على جميع امل�شت�يات لال�شتفادة مما جاء فيها من 

م�ؤ�شرات وحقائق تنطلق من ال�اقع الذي تعانيه اللغة العربية على م�شت�ى الفرد واملجتمع 

والأهلية  وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية  الدول  القادة يف  اأهمية دور  والدولة، م�ؤكدين  وامل�ؤ�ش�شة 

الذي  الكبري  الرتاجع  باأن  ومذكرين  العربية،  باللغة  النه��س  يف  والأفراد  واملجتمعات 

يحدث  للغة العربية لي�س ل�شعفها اأو لعدم قدرتها على ا�شتيعاب كل امل�شتجدات والعل�م 

وتاأهيلهم  املجتمع  وبنات  اأبناء  اإعداد  ل�شعف  ولكن  واملعارف،  وال�شناعات  والتقنيات 

والعربية  ال�طنية  والأهلية  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  حتميل  وعدم  وتعليمهم،  وتربيتهم 

على  مبنية  واإ�شرتاتيجيات  �شيا�شات  وفق  العربية  اللغة  جتاه  كاملة  امل�ش�ؤولية  والأفراد 

قرارات وطنية وعربية على م�شت�ى القيادات يف ال�طن العربي. وقد نتج عن ذلك تغييب 

اللغة العربية يف ال�عي العربي ب�شكل تدريجي حتى �شعفت قيمة اللغة العربية ال�طنية 

مقابل مزيد من التقدير والهتمام باللغات الأجنبية.

العربية  اللغة  اأن  اإىل  العمل  واأوراق  والدرا�شات  الأبحاث  املنطلق خل�شت  هذا  ومن 

عالية  وم�شداقية  و�شفافية  وم��ش�عية  مب�ش�ؤولية  النظر  اإعادة  يت�جب  واأنه  خطر،  يف 

القرار  العربية و�شناع  القيادات  العربية من قبل اجلميع ويف مقدمتهم  اللغة  يف ق�شية 

وامل�ش�ؤول�ن يف امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية اإ�شافة اإىل اأفراد املجتمع يف ال�طن العربي 

مع الرتكيز على البن�د الآتية:

اأوًل: الأنظمة والد�شاتري

ياأتي يف مقدمة ن�ش��س الأنظمة والد�شاتري العربية اأن اللغة العربية هي لغة الدولة. 

والإعالم،  والثقافة،  والتعليم،  والتجارة،  والقت�شاد،  ال�شيا�شة،  لغة  اأنها  يعني  وهذا 

جميع  يف  بها  التعامل  واملقيمني  امل�اطنني  جميع  على  يجب  التي  اللغة  واأنها  والعمل، 

فيه  يلتقي  اأو  يعمل  اأي مكان  والطرقات ويف  الأ�ش�اق  والأهلية ويف  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية 

رمًزا  باعتبارها  اللغة  متثله  ملا  وذلك  بينهم،  الت�ا�شل  يتم  اأو  ببع�س  بع�شهم  الأفراد 
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لل�شيادة وال�طنية والنتماء واله�ية ، واأن اأي خلل اأو �شعف اأو تهاون بها ه� اعتداء على 

على  اجرتاأ  اأو  اعتدى  من  كل  عليه  يحا�شب  اأن  يجب  للقان�ن  وخرق  والد�شت�ر  النظام 

اإ�شعاف اللغة العربية اأو تهمي�شها ، اأو تهاون يف اللتزام بحرفية الد�شت�ر يف هذه امل�شاألة، 

وا�شتهان بق�انني واأنظمة الدولة التي تعطي اللغة العربية اأول�ية مطلقة. 

اأن  يجب   ، واله�ية  والنتماء  ال�طنية  وال�شيادة  الد�شت�ر  على  املحافظة  تتم  وحتى 

تق�م اجلهات الر�شمية ممثلة يف القيادات العليا وامل�ش�ؤولني و�شناع القرار على امل�شت�ى 

تفر�س  التي  والت�شريعات  والق�انني  املرا�شيم  ب�شن  العربية  الدول  يف  والعربي  ال�طني 

 ، ال�شليمة  العربية  باللغة  التعامل  والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  جميع  على 

وتلزم الدول باإن�شاء امل�ؤ�ش�شات ال�طنية والعربية الرقابية ذات ال�شالحيات وامل�ش�ؤوليات 

لتفعيل ما ورد يف اأنظمة احلكم والد�شاتري العربية من ن�ش��س عن اللغة العربية ، على 

اأن تت�شمن تلك القرارات اآليات التنفيذ والتنظيم والإ�شالح اللغ�ي وال�ش�ابط والعق�بات 

ملن يخالف ما يرد فيها من ن�ش��س قان�نية ، وحتدد تلك الت�شريعات احل�افز امل�شجعة 

لالأفراد وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية املبادرة بتنفيذ الربامج وال�شيا�شات التي تعتمد 

اللغة العربية ال�شليمة يف تعامالتها وبراجمها وتقدم ما ميكنها خلدمة اللغة العربية.

ثانيًا:القوانني الت�شريعية والأنظمة التنفيذية

والعربي، وهي  ال�طني  للنظام  الأ�شا�شية  البنية  والت�شريعات هي  والق�انني  الأنظمة 

وينه�ن  وياأمرون  ويتحاكم�ن  النا�س  يتقا�شى  واإليها  وامل�ؤ�ش�شات،  لالأفراد  املرجعية 

وال�شالحيات  العالقات  ويحددون  حياتهم  �ش�ؤون  ينظم�ن  وبها  ويعمل�ن،  ويخاطب�ن 

وامل�ش�ؤوليات، وهذه الأنظمة والت�شريعات لها لغة تعتمد عليها يف ن�ش��شها وبن�دها وتك�ن 

اللغة  فاإن  لهذا  بها.  واللتزام  تنفيذها  يتم  حتى  يفهم�نها  التي  بلغتهم  للنا�س  م�جهة 

العربية هي وعاء تلك الأنظمة والق�انني والت�شريعات وروحها ،  بها تكتب وتطبق وتفهم 

وتف�شر. وحتى تكتمل �ش�رة اله�ية ال�طنية والعربية وجب اأن ت�شن الق�انني والت�شريعات 

ت�ؤكد على اللتزام باللغة العربية يف جميع �ش�ؤون احلياة، واأن تخ�شع  وال�شيا�شات التي 

على  والتاأكيد  لتعريبها  �شاملة  ملراجعة  والأهلية  احلك�مية  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  جميع 
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القان�نية  امل�ؤ�ش�شات  واجب  اإن من  بل  ب�شكل �شحيح،  وا�شتخدامها  العربية  اللغة  اأهمية 

والت�شريعية �شن الق�انني والأنظمة التي حتافظ على اللغة العربية وحتميها من العتداء 

عليها اأو التهاون بها �ش�اء من الأفراد اأو امل�ؤ�ش�شات اأو ال�شيا�شات ، والربامج وامل�شاريع 

ال�طني  امل�شت�ى  على  ومكانتها  العربية  اللغة  م�شتقبل  ت�ؤثر يف  تطبيقات  لها  تك�ن  التي 

والعربي والدويل. ويجب اأن تقنن اللغة العربية من خالل الت�شريعات التي حتميها وحتث 

غات كثرية، فقد فقدت اللغة العربية م�اقعها يف  على ا�شتخدامها، وهذا الإجراء له م�ش�ِّ

م�ؤ�ش�شات كثرية نتيجة عدم وج�د الأنظمة التي تدافع عنها وتدفع عنها �شط�ة املتاآمرين 

عليها واملتهاونني يف �شاأنها. واللغة جزء من تك�ين الإن�شان ومن �شخ�شيته وه�يته ول يحق 

لأحد اأن يجرده من لغته التي هي اأ�شا�س يبنى عليه فكره وقيمه ومبادئه ومهاراته ومعارفه 

ل به م�شاحله املختلفة. لهذا فاإن امل�شا�س باللغة ه� م�شا�س بالفرد وتدخل  وثقافته ويح�شِّ

يف واحدة من اأهم مك�ناته ال�شخ�شية التي يتميز بها. من هنا وجب اأن ت�شمن الق�انني 

والت�شريعات للفرد حماية لغته حماية له وحّثًا للجميع على تقدمي اأف�شل الطرق وال��شائل 

لرفع كفاءته اللغ�ية حتى يحقق بها املكا�شب الفردية والجتماعية وال�طنية والإن�شانية.   

ثالثًا: الأنظمة التعليمية

القادر  ال�شالح  امل�اطن  اإعداد  التعليمية  بامل�ؤ�ش�شات  املن�طة  امل�ش�ؤوليات  اأوىل  من 

على التمييز بني احلق�ق وال�اجبات واللتزام بها، وامل�ؤهل باملهارات واملعارف والقدرات 

والعل�م التي تعينه على القيام ب�اجباته ال�طنية ومتكنه اأن يك�ن م�اطنًا منتجًا يف عمله 

واأ�شرته وجمتمعه. وحيث اإن اللغة ال�طنية هي الأ�شا�س الذي تبنى عليه �شخ�شية الفرد 

والإبداع  التفكري  وي�شتطيع  والفهم  ال�شتيعاب  من  ليتمكن  واإمكاناته  وقدراته  وثقافته 

والعمل والإنتاج والبتكار والتط�ير لقدراته ومعارفه، وجب على امل�ؤ�ش�شات التعليمية اأن 

ت�شع �شيا�شات تعليمية دقيقة ومف�شلة و�شاملة ومتكاملة جلميع التخ�ش�شات تاأخذ بعني 

العتبار تنمية مهارات الطالب والطالبات اللغ�ية وقدراتهم حتى يتكامل تاأهيلهم اللغ�ي 

واملعريف والعلمي وتك�ين �شخ�شياتهم ال�طنية.

اإن اأغلب املعلمني واملعلمات يف التعليم العام ل يجيدون اللغة العربية كتابة ول نطقًا 
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ول قراءة ،وهم من يتحمل امل�ش�ؤولية يف اإعداد الطالب والطالبات وتدريبهم وتربيتهم 

وتاأهيلهم ، ولهذا يعد اإعدادهم للطالب والطالبات خطيئة كبرية ل تغتفر، من هنا وجب 

على الأنظمة التعليمية تاليف هذه الكارثة ومعاجلتها من خالل اإلزام املعلمني واملعلمات 

الكتابة  اأ�شا�شيات  باإتقان  يتم و�شعها من قبل خمت�شني حتى يجتازوا  بدورات تدريبية 

هذه  جتاوز  عدم  على  الإحلاح  مع  ال�شليمة،  العربية  باللغة  والقراءة  واملحادثة  والنطق 

الق�شية مهما كلف الأمر، وجعل اإتقان اللغة العربية جلميع املعلمني واملعلمات يف جميع 

التخ�ش�شات من �شروط الت�ظيف وال�شتمرار يف العمل والتقييم املهني ال�شن�ي لهم. واأن 

ال�شبب  الق�شية ومعاجلتها لأنها  واآليات وعق�بات ل�شبط هذه  اأنظمة وت�شريعات  ت��شع 

الرئي�س يف �شعف املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات وتراجعهم يف اللغة العربية بل 

يف جميع املعارف والعل�م التي يتعلم�نها يف املدار�س احلك�مية والأهلية. ويرتتب على هذه 

امل�شكلة عدم قدرة الأغلبية من املعلمني واملعلمات يف م�ؤ�ش�شات التعليم الأ�شا�شي )العام( 

على اإي�شال املعل�مات واملعارف بلغة وا�شحة يفهمها الطالب والطالبات، كما اأن كتابة 

الختبارات و�شياغتها تتم بلغة �شعيفة ومربكة للطالب والطالبات ت�ؤثر �شلباً يف فهمهم 

وا�شتيعابهم واإجاباتهم ، وت�ؤدي اإىل تدين م�شت�ياتهم ودرجاتهم وحت�شيلهم الدرا�شي.

تاأثريات  لها  الإ�شاعة  وهذه   ، �شعبة  لغة  العربية  اللغة  اأن  الكثريين  بني  �شاع  لقد 

مق�لة  وهذه  لغتهم،  يف  النا�س  �شعف  لتربير  حماولة  يف  اجلميع  على  �شلبية  نف�شية 

واإ�شاعة مغر�شة ن�شاأت ل�شد النا�س عن تعلم اللغة العربية، لقد حتدثت وكتبت وقراأت 

�شع�ب واأمم غري عربية باللغة العربية واأتقنتها وحافظت عليها واأبدعت وابتكرت من 

بالرغم  والت�شريعات  والأنظمة  والفن�ن  والآداب  والتقنيات  العل�م  الكثري من  خاللها 

مت�افر  ه�  مبا  مقارنة  الع�ش�ر  تلك  يف  وامل�ؤ�ش�شات  والتقنيات  الإمكانات  �شعف  من 

الي�م من ثروات وغالت لدى العرب امل�ش�ؤولني اأوًل واأخريًا عن لغتهم. واإذا كان هناك 

من �شبب ل�شع�بة اللغة العربية فه� يف ن�عية املناهج التي ت��شع لتعليم اللغة العربية 

للكثري  يفتقدون  اللغة  يف  خمت�شني  قبل  من  واملقررات  الكتب  تلك  اإعداد  يتم  حيث 

اإملام بكيفية تاأليف واإنتاج كتب  من املعرفة يف ت�شميم املناهج وبنائها، ولي�س لديهم 

املطل�ب  الكفايات  العتبار  بعني  تاأخذ  دقيقة  معايري  وفق  ت��شع  اأن  يجب  التي  اللغة 
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الدرا�شية  واملرحلة  الدرا�شي  والربنامج  واملقرر  الي�مية  الدرا�شية  ال�حدة  يف  تعلمها 

ول  بع�ش�ائية  يتم  العربية  اللغة  مناهج  ت�شميم  اأن  كما  والطالبة.  للطالب  والعمرية 

التدري�س  ولأ�شاليب  واملناهج  املقررات  لتلك  امل�شتمر  والتط�ير  للتقييم  اآليات  ت�جد 

والتقييم للطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات، ول ت�جد اآلية لال�شتفادة من نتائج 

مناهج  وحتديث  والطالبات  والطالب  واملعلمات  املعلمني  اأداء  تط�ير  يف  الختبارات 

اللغة العربية. هذه املقررات يجب ت�شميمها وفق خارطة لغ�ية وا�شحة ودقيقة ت�شمن 

تعلم الطالب والطالبات للمهارات واملعارف التي ت�ؤدي اإىل تاأهيل الدار�س بالقدرات 

اأن يرافق هذه  اللغ�ية الالزمة يف كل م��ش�ع ووحدة ومرحلة وم�شت�ى درا�شي، على 

اخلارطة تقييم وتقارير �شفية على م�شت�ى امل��ش�عات واملقررات واخلطط الدرا�شية 

ومعاجلتها  ال�شعف  م�اطن  لر�شد  و�شامل  دقيق  ب�شكل  التعليمي  والنظام  واملدار�س 

وحتديد م�اطن الق�ة وتعزيزها. 

واإذا كانت املناهج والكتب املدر�شية هي م�شدر املعل�مة واملعرفة التي يجب اأن يتعلمها 

التخ�ش�شات  يف  واملناهج  املدر�شية  الكتب  ت�شميم  اأن  ثبت  فقد  والطالبات  الطالب 

املهارات  فيها  تتكامل  لغ�ية  خارطة  على  تبنى  اأن  دون  خمتلفة  بطرق  يتم  املختلفة 

والقدرات اللغ�ية ومقررات اللغة العربية مع املقررات والتخ�ش�شات الأخرى التي تدر�س 

على م�شت�ى ال�حدة الدرا�شية واملرحلة التعليمية وفق معايري الكفايات ال�شاملة التي تاأخذ 

التعليمية.  واملرحلة  العمر  املتعلم وقدراته ومهاراته ح�شب  بناء �شخ�شية  العتبار  بعني 

وبهذا وجب اأن يتم ت�شميم املناهج والكتب الدرا�شية يف جميع املقررات وامل�اد الدرا�شية 

وفق خمطط لغ�ي وعلمي �شامل ح�شب ال�حدة الدرا�شية واملقررات واملرحلة الدرا�شية 

ل�شمان قيا�س مهارات الطالب والطالبات اللغ�ية وحتديد م�اطن ال�شعف والق�ة لديهم 

ال�شتفادة من   ، مع  املقننة  املعيارية  اأ�شبابها ومعاجلتها من خالل الختبارات  لتحديد 

نتائج الختبارات يف تط�ير املناهج واملقررات وطرائق التدري�س واإعادة تاأهيل املعلمني 

واملعلمات وتدريبهم وحتديث ال�شيا�شات التعليمية.

الأ�شا�شي  التعليم  اإعدادهم يف  اإىل �شعف  املعلمني واملعلمات تع�د  اإن م�شكلة �شعف 

اإعدادهم  من  اأ�شا�شي  كجزء  واإتقانها  العربية  باللغة  الهتمام  عدم  اإىل  بالإ�شافة 
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وتاأهيلهم وتدريبهم يف برامج اإعداد املعلمني واملعلمات يف اجلامعات والكليات واملعاهد 

املخت�شة. ولهذا فاإن من ال�شرورة مبكان مراجعة برامج اإعداد املعلمني واملعلمات بحيث 

يك�ن من �شمن ال�ش�ابط وال�شروط اجتياز املعلمني واملعلمات لختبار الكفاءة يف اإتقان 

لإحلاق  ت�شرتط  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارات  وعلى  التدري�س.  لأغرا�س  العربية  اللغة 

املعلمني واملعلمات بك�ادرها وا�شتمرارهم يف التدري�س اإتقانهم للغة العربية والعمل بها يف 

مدار�شهم �شمن �ش�ابط ت��شع ل�شمان اجل�دة اللغ�ية والتزامهم بذلك حماية للطالب 

انت�شار  ا�شتمرار  من  للمجتمعات  وحماية   ، العامية  باللهجة  تدري�شهم  من  والطالبات 

اللهجات العامية واللغات الأجنبية على ح�شاب اللغة العربية ال�طنية.

رابعًا: التعليم العايل

ت�ؤكد الدرا�شات والأبحاث املقدمة للم�ؤمتر اأن طالب وطالبات م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

يعان�ن من �شعف كبري يف قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم اللغ�ية، واأن هذا ي�ؤثر �شلبًا على 

م�شت�ى حت�شيلهم الدرا�شي وا�شتيعابهم ، وعلى القيام ب�اجباتهم يف جميع التخ�ش�شات. 

اأ�شباب  لعدة  الأجنبية  باللغة  التدري�س  اإىل  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  بع�س  وقد اجتهت 

اأهمها : عدم ت�افر املراجع العلمية باللغة العربية، واأن �ش�ق العمل يتطلب الإملام باللغة 

الأجنبية. ومن هذا املنطلق اأهملت اللغة العربية يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل واأ�شبحت 

مع  املختلفة  العملية  بالتخ�ش�شات  والطالبات  الطالب  للتحاق  متطلبًا  الأجنبية  اللغة 

مالحظة ما يلي:

اجلامعات  معظم  يف  العلمية  التخ�ش�شات  يف  الأجنبية  باللغة  التدريب  يتم   .1
التي  الأجنبية  باللغة  للتدري�س  م�ؤهلني  غري  الأ�شاتذة  اأغلب  اأن  حني  يف  العربية 

يعلِّم�ن بها، اإ�شافة اإىل �شعف اإعداد الطالب والطالبات يف اللغة الأجنبية التي 

يتعلم�ن بها، الأمر الذي ينعك�س �شلبا على ا�شتيعاب وفهم الطالب والطالبات يف 

جميع التخ�ش�شات مبا فيها اأق�شام اللغات الأجنبية ذاتها واأق�شام اللغة العربية 

حيث ي�ؤدي ذلك اإىل تدين م�شت�ى حت�شيلهم العلمي وعدم قدرتهم على الإبداع 

والإنتاج بال�شكل املطل�ب.
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على  وي�شعب  اأجنبية  مراجعها  العلمية  وخا�شة  الرئي�شية  املقررات  معظم   .2
الطالب والطالبات التعامل معها بي�شر و�شه�لة نتيجة ل�شعف لغاتهم الأجنبية 

الطالب  بع�س  يعدها  ملخ�شات  و�شع  اإىل  هذا  اأدى  وقد  بها.  يتعلم�ن  التي 

والأ�شاتذة تق�م على تلخي�س املحا�شرات التي يقدمها الأ�شاتذة ، ولهذا تفتقر 

اإىل املق�مات املطل�بة يف املقرر الدرا�شي ، لعدم ارتباطها باخلطة الدرا�شية. 

�شعف  اإىل  ي�ؤدي  وهذا  بارجتال  العربية  اللغة  اإىل  الرتجمات  بع�س  تتم  كما 

مبحت�اها  الإملام  يف  كبري  ق�ش�ر  واإىل   ، العلمية  املادة  يف  والطالبات  الطالب 

نتيجة ل�شعفهم يف اللغتني العربية والأجنبية.

وتقنية  والإدارة  باملحا�شبة  تتعلق  التي  التخ�ش�شات  معظم  يف  التدري�س  يتم   .3
ومقررات  كتب  وتعتمد   ، الأجنبية  باللغة  التخ�ش�شات  من  وغريها  املعل�مات 

اأي�شًا  اأجنبية بحجة �ش�ق العمل وعدم ت�افر الكتب باللغة العربية. ويعد ذلك 

من الأ�شباب الرئي�شة التي اأ�شعفت اللغة العربية �ش�اء يف التعليم العايل اأو يف 

�ش�ق العمل.

والجتماعية  الإن�شانية  التخ�ش�شات  العربية يف عدد من  باللغة  التدري�س  يتم   .4
بعيدة  وبلهجات  بالعامية  تتم  التدري�س  لغة  اأن  غري  العربية،  الدول  معظم  يف 

عن املحت�ى العلمي، واأي�شا تتم العملية التعليمية بلغة عربية غري �شحيحة يف 

الكتابة اأو املحادثة اأو القراءة اأو عند و�شع الختبارات وت�شحيحها.

ي�شرتط يف بع�س التخ�ش�شات اجلامعية ويف برامج الدرا�شات العليا اإتقان اللغة   .5
الأجنبية  اللغة  يف  عالية  معدلت  على  والطالبات  الطالب  وح�ش�ل  الأجنبية 

التخ�ش�شات  دخ�لهم  ل�شمان  »الت�فل«  مثل  الدولية  لالختبارات  واجتيازهم 

العلمية املختلفة، بينما تغيب اللغة العربية نهائيًا ول يعتد بها.

تدقق اجلامعات يف الدرجات التي يح�شل عليها الطالب اأو الطالبة يف املرحلة   .6
الثان�ية، ويف بع�س الدول يتم اعتماد اختبار القدرات �شمن معايري القب�ل يف 

للدخ�ل  العربية  للغة  والطالبات  اإتقان الطالب  ا�شرتاط  اأن  اجلامعات. غري 

�شعف  م�شكلة  معاجلة  ول�شمان   ، معروفة  غري  لأ�شباب  مغيَّب  للجامعات 
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التعليم  نظام  بني  والرتابط  والتكامل  العربية  اللغة  يف  والطالبات  الطالب 

العام الأ�شا�شي ونظام التعليم العايل وجب ا�شرتاط اإتقان اللغة العربية �شمن 

باعتباره املدخل ملعاجلة  العايل  التعليم  القب�ل يف جميع تخ�ش�شات  �شروط 

و�شع اللغة العربية وال�شاغط امل�ؤثر على املدار�س واملعاهد واملعلمني واملعلمات 

والطالب والطالبات وم�شممي املناهج والإداريني حلملهم جميعا على م�شت�ى 

اللغة  على  الرتكيز  على  )الأ�شا�شي(  العام  التعليم  يف  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات 

العربية واإ�شالح و�شعها.

التي  الأجنبية  اأو  العربية  اللغة  ا�شتخدام  اأ�شاتذة اجلامعات ل يجيدون  معظم   .7
يف  الطالب  �شعف  اإىل  ت�ؤدي  التي  امل�شكالت  اأهم  اإحدى  وهذه  بها،  يدر�ش�ن 

اأن  التي يجب  العايل  التعليم  لغتهم ال�طنية، وهذا ماأخذ كبري على م�ؤ�ش�شات 

تعيد النظر ب�شجاعة يف لغة التدري�س يف كلياتها وجامعاتها، واأن تلزم اأ�شاتذتها 

باأخذ دورات تدريبية م�شتمرة لتمكينهم من التدري�س باللغة ال�طنية )العربية( 

بتكليف  والكليات  اجلامعات  لإلزام  قان�نية  �ش�ابط  و�شع  مع  �شحيح،  ب�شكل 

ذلك  يخالف  من  يخ�شع  واأن  ال�شليمة.  العربية  باللغة  بالتدري�س  الأ�شاتذة 

للم�شاءلة واملحا�شبة القان�نية والف�شل من العمل لكل من يتعمد جتاوز الأنظمة 

وال�شيا�شات التعليمية والد�شت�ر وال�شيادة ال�طنية.

جميع  على  العربية  باللغة  التدري�س  �شعف  ملعاجلة  الأول�يات  اأوىل  من  اإن   .8
اللغة  تدري�س  طرائق  اأحدث  وفق  مقررات  ا�شتحداث  التعليمية  امل�شت�يات 

العاملية، وفتح برامج متخ�ش�شة يف  اللغات  العربية مع ال�شتفادة من جتارب 

كيفية تعليم وتعلم اللغة العربية جلميع املراحل الدرا�شية من احل�شانة وريا�س 

الأطفال والتمهيدي يف التعليم العام )الر�شمي( وحتى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

وم�ؤ�ش�شات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

وحتى تتمكن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل من التدري�س باللغة العربية ال�طنية وفق   .9
الد�شت�ر ال�طني، وت�فر املعرفة واملعل�مة وفق اأحدث البتكارات والخرتاعات 

اأن  عليها  وجب  واملعارف  العل�م  �شتى  يف  والأبحاث  والدرا�شات  والتقنيات 
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تعالج اأزمة الرتجمة وغيابها غري املربر، وذلك بتاأ�شي�س مراكز ترجمة يف كل 

والتقنيات  والدرا�شات  والبح�ث  واملراجع  الكتب  اأحدث  تق�م مبتابعة  جامعة 

والخرتاعات والكت�شافات وترجمتها ب�شكل ف�ري من خالل تلك املراكز التي 

يجب اأن تدخل يف اتفاقيات مع امل�ؤ�ش�شات املنتجة ودور الن�شر العاملية ومراكز 

الأبحاث. وت��شع لهذه املراكز ميزانيات كافية وفق نظام اإداري حمكم يعمل 

وفق اأحدث التقنيات ويتعاون مع جميع التخ�ش�شات واملخت�شني. على اأن يتم 

التن�شيق بني مراكز الأبحاث يف اجلامعات بغية ت�زيع املهام وتكامل اجله�د 

اإثراء  يتم  وبهذا  العربية.  باللغة  املتقدمة  البلدان  يف  ينتج  ما  اأحدث  لت�فري 

املكتبة العربية واأي�شا يتم ربط اللغة العربية باملعارف والعل�م احلديثة حتى ل 

تت�شكل فج�ة ت�شبح فيها اللغة غري قادرة على التعامل مع امل�شتجدات احلديثة. 

تخ�ش�شاتهم  جمالت  يف  املتخ�ش�شني  املرتجمني  من  ال�شتفادة  يجب  كما 

نتيجة  تتعمق  التي  الفج�ة  هذه  جت�شري  يف  ت�شهم  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  وفق 

الأ�شاتذة  قبل  من  العربية  باللغة  التاأليف  ت�شجيع  يجب  كما  الرتجمة.  غياب 

ثمة  يك�ن  لن  عندها  العربية.  باللغة  التخ�ش�شات  جميع  يف  واملتخ�ش�شني 

م�شكلة يف التدري�س باللغة العربية. اإن تغييب الرتجمة واإهمال جعلها ج�شًرا 

ًا  بني اللغة العربية واللغات الأخرى ي�ؤدي اإىل تبني اللغة الأجنبية. وكان حريَّ

مبن يرى غري ذلك اأن يقتب�س من جتارب دول اأخرى غري عربية ت�شنع وتنتج 

اأن  اخللل  لهذا  ت�شمح  ومل  ال�طنية  بلغتها  العامل  مع  وتت�ا�شل  وتتاجر  وتعلم 

يحدث يف جمتمعاتها وم�ؤ�ش�شاتها التعليمة ل�عيها بخطر اإهمال اللغة ال�طنية 

على ال�شيادة وال�شتقالل واحل�شانة الثقافية. 

على  العربية  اللغة  و�شع  ت�شخ�س  �شاملة  �شن�ية  تقارير  تعد  اأن  يجب  اأخريًا   .10
والق�شم  واملدر�شة  واملرحلة  والتخ�ش�س  واملقرر  الدرا�شية  ال�حدة  م�شت�ى 

والكلية واجلامعة وعلى م�شت�ى النظام التعليمي بحيث يحدد التقرير امل�شكالت 

معاجلتها  تتم  امل�شكالت حتى  تلك  م�ش�ؤوليتها عن  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  ويحمل 

بال�شكل العلمي واملهني املنا�شب.
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خام�شًا: البحث العلمي واللغة العربية

يعد البحث العلمي اأهم م�لد ومنتج للمعرفة والبتكارات والخرتاعات واملبادرات، كما 

ه� اأ�شا�س للتقدم والتط�ر ومعاجلة كافة امل�شكالت ، غري اأن لغة البحث هي اأهم اأدوات 

الفهم وال�شتيعاب والتحليل وال�شتنتاج واملقارنة  التي تعينه على  البحث والباحث فهي 

والت��شيفك، بل اإنها الأداة التي مب�جبها ميكنه التعبري عن اأفكاره واإبداعاته واخرتاعاته 

ويحيلها مادة مكت�بة ومقروءة ميكن تطبيقها واإي�شالها لغريه ب��ش�ح و�شه�لة. وقد اأثبتت 

الدرا�شات اأن متكن الباحث من اللغة التي يبحث بها جتعله قادرًا على تقدمي احلقائق 

العلمية تقدميًا علميًا ومهنيًا دقيقًا. كما اأن للغة تاأثريها الكبري يف القدرة على التفكري 

وو�شع الت�ش�رات العلمية يف اإطار منهجي وتف�شريي مفه�م لالآخرين.

بها  تعمل  التي  ال�طنية   للغة  خا�شة  اأهمية  العاملية  الأبحاث  مراكز  اأولت  وقد 

وت�شتخدمها يف امليادين البحثية علمية كانت اأو تقنية اأو �شناعية اأو اإن�شانية اأو اجتماعية. 

التي  املتقدمة  البلدان  اللغات يف  العربية مقارنة بغريها من  اللغة  به  وهذا ما مل حتظ 

تعطي الأول�ية للغة يف م�ؤ�ش�شاتها ومراكز اأبحاثها ب�شفتها الناقل وامل��شل لتلك الأبحاث 

والدرا�شات والبتكارات والخرتاعات.

كما حظيت اللغات الأجنبية بالبحث والدرا�شة امل�شتمرة يف مراكز الأبحاث املخت�شة 

والإعالم  والثقافة  والتقنية  العلمية  املجالت  تفعيلها يف  املختلفة ومت  وتطبيقاتها  باللغة 

وت�ظيفها بطرق خمتلفة يف القت�شاد والتجارة وال�شناعة والتقنية وغريها، بينما تعاين 

اللغة العربية من الإهمال وعدم ت�افر مراكز اأبحاث لغ�ية تنقب يف ق�شايا اللغة وعالقتها 

بالعل�م والتقنية وال�شناعة والثقافة والإنتاج وغريها. واملالحظ اأن من يعمل على ت�ظيف 

اللغة العربية يف التقنية احلديثة هم غري املخت�شني من املجتهدين الذين لهم تاأثريهم 

ال�شلبي على كيفية ا�شتخدام اللغة ال�شليمة يف امل�شن�عات التقنية املختلفة.

ومن هنا كان لزامًا اأن تن�شاأ مراكز اأبحاث متخ�ش�شة يف درا�شة اللغة العربية تتعمق 

على  الرتكيز  مع  فيها  احلديثة  واملراجع  امل�ؤلفات  و�شع  على  وتق�م  وتعليمها  ن�شرها  يف 

عالقتها بالتخ�ش�شات وال�شناعات والتقنيات واملجالت الإنتاجية املتعددة، واأن ت�ظف 

الأبحاث والدرا�شات مبا يخدم اللغة العربية وي�شهم يف املحافظة عليها من ت�ش�يه الت�ظيف 
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التقني اخلاطئ لها من غري املتخ�ش�شني. وهذا ي�شتدعي وج�د باحثني خمت�شني باللغة 

العربية يف املجالت التقنية والعلمية وال�شناعية والطبية والإدارية والقان�نية وغريها، 

املختلفة  الأبحاث  مراكز  يف  وغيابها  العلمي  البحث  جمال  يف  العربية  اللغة  �شعف  لأن 

مبا فيها غياب مراكز اأبحاث اللغة العربية املتخ�ش�شة يعد من اأهم الأ�شباب التي اأدت 

كل  وعلى  والتخ�ش�شات  املجالت  جميع  يف  و�شعفها  وتراجعها  العربية  اللغة  اأزمة  اإىل 

امل�شت�يات وخا�شة يف جمال البحث العلمي يف كل امليادين.

�شاد�شًا: اختبار الكفاءة اللغوية والتقرير الوطني

اللغة  ال�شعف يف  اأن يحكم على م�شت�ى  ي�شتطيع فرد  اأو  م�ؤ�ش�شة  اأو  دولة  ت�شتطيع  كيف 

العربية دون اأن تك�ن تلك الأحكام مبنية على حقائق ووثائق وبيانات من امليدان؟ وكيف 

التي  امل�ؤ�ش�شات  من  وغريها  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شدره  مبا  املجتمع  يثق  اأن  ميكن 

تعرتف وتعرف متام املعرفة اأنها تعاين من عجز يف م�شت�ى اأدائها اللغ�ي واأن منتجاتها 

وخمرجاتها اأكرب دليل على ذلك؟ لهذا وجب اأن تعد الختبارات ال�طنية املعيارية املقننة 

التي يحتكم اإليها اجلميع لتحديد م�اطن اخللل واأ�شبابها وكيفية معاجلتها مع مراعاة 

الآتي:

والأ�شاتذة  واملعلمات  واملعلمني  والطالبات  الطالب  جميع  يخ�شع  اأن  يجب   .1
اللغ�ية  تقي�س مدى كفاءتهم  ت�شخي�شية  ب�شكل م�شتمرلختبارات  وامل�ظفني 

ال�شعف  معاجلة  يف  نتائجها  من  لال�شتفادة  لديهم  ال�شعف  م�اطن  وحتدد 

نتائج هذا  تعتمد  واأن  املهارة،  اأو  املعرفة  �ش�اء يف  منه  يعان�ن  الذي  اللغ�ي 

الختبار املقنن مدخاًل جلميع ال�ظائف واملهن.

يجب اأن ت�شمم الختبارات اللغ�ية يف امل�ؤ�ش�شات التعليمية وفق �ش�ابط تاأخذ بعني   .2
العتبار الكفايات املطل�بة يف ال�حدات الدرا�شية ويف املقررات واملراحل التعليمية 

وملعاجلة  للقيا�س  اأداة  تك�ن  حتى  نتائجها  قيا�س  جناح  ي�شمن  ب�شكل  والعمرية 

وت�شخي�س املهارات والقدرات اللغ�ية والتط�ير ولي�س للعقاب اأو التعجيز.

يخفق  ومن  العربية  باللغة  يلم  من  بني  للتمييز  الختبارات  تك�ن  اأن  يجب   .3
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اإعادة تاأهيل من  اأفراد املجتمع حتى تتم  يف ا�شتخدامها ب�شكل �شحيح من 

تثبت الختبارات �شعفه يف املهارات والقدرات اللغ�ية الأ�شا�شية من خالل 

اللغ�ية  للكفاءة  ال�طني  بالختبار  الختبار  هذا  وي�شمى  املكثفة.  الدورات 

جميع  يف  اللغ�ية  ومهاراتهم  الطالب  كفاءة  لقيا�س  عليه  العتماد  ويتم 

اأن تعتمد نتائجه �شمن �شروط القب�ل والت�ظيف.  املراحل الدرا�شية، على 

الهتمام  اجلميع  على  يفر�س  �ش�ف  اللغ�ية  للكفاءة  ال�طني  الختبار  هذا 

اللتحاق  �شروط  من  و�شرطًا  مقيا�شًا  اإتقانها  ي�شبح  حيث  العربية  باللغة 

الفرد  بحياة  ترتبط  التي  املجالت  من  وغريها  الدرا�شة  اأو  العمل  ب�ش�ق 

وتط�ر املجتمع وال�شيادة ال�طنية. 

يجب اأن ي�شدر تقرير لغ�ي يف كل عامني اأو ثالثة على امل�شت�ى ال�طني والعربي،   .4
اللغة  ت�اجه  التي  امل�شكالت  كافة  يحدد  ال�احدة  امل�ؤ�ش�شة  م�شت�ى  على  واأي�شًا 

ليتم  امل�ؤ�ش�شة  وبرامج  اأنظمة  م�شت�ى  وعلى  الأفراد  م�شت�ى  على  فيها  العربية 

عالجها واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها ، واأكرث من هذا اأن يحمل من يتهاون يف 

�شاأن اللغة العربية من الأفراد وامل�ؤ�ش�شات امل�ش�ؤولية وتك�ن ثمة عق�بات وم�شاءلة 

التقارير  تت�شمنه  ما  اإىل  الحتكام  من  اجلميع  يتمكن  الإجراء  وبهذا  قان�نية، 

من معل�مات ونتائج تهدف اإىل ت�شحيح الأخطاء واحلد من عدم املبالة التي 

اللغة العربية وامل�اطن وال�شيادة ال�طنية وثقافة املجتمع وه�يته،  متار�س بحق 

وتخالف اأنظمة احلكم والد�شاتري والت�شريعات وال�شيا�شات ال�طنية والعربية.

�شابعًا: تعليم العربية للناطقني بغريها

كبري  الطلب  اأن   مع  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  جدا  قليلة  جه�د  تبذل 

بل ُملحٌّ يف العديد من دول العامل التي ي�شعى م�اطن�ها لأ�شباب خمتلفة اإىل تعلم اللغة 

التي  والتقنيات  امل�ؤلفات  اأو  املقررات  اأو  ت�فر الربامج  اأن  اأية جهة  ت�شتطع  العربية. ومل 

ميكن اعتمادها لتعليم اللغة العربية لغري العرب.وهذا العجز يف متكني غري العرب من 

تعلم اللغة العربية ناجت عن اأزمة اللغة العربية يف وطنها الذي ت�اجه فيه اللغة حتديات 
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مع  تعقيدًا  تزداد  والتي  املرتاكمة  حمنتها  تتجاوز  اأن  على  قادرة  غري  جتعلها  متن�عة 

مرور الزمن. اإن الكثري من حمبي اللغة العربية ح�ل العامل يعربون عن رغبتهم يف اأن 

حتظى اللغة العربية باهتمام اأكرب من قبل العرب، واأن ي�شهم�ا يف ن�شرها لت�شل اإليهم، 

ب�شكل  العربية  اللغة  لن�شر  العربية  املبادرات  ودرا�شاتهم غياب  اأبحاثهم  وي�شتغرب�ن يف 

حديث يليق باللغة العربية ومكانتها من ناحية ، ويلبي الطلب الكبري واملتزايد على اللغة 

العربية يف املهجر ومن غري العرب من امل�شلمني ممن يرغب يف  العربية من اجلاليات 

تعلم اللغة العربية والطالع على الثقافة العربية ، اأو يتطلع للعمل اأو زيارة الدول العربية 

لأغرا�س متعددة جتارية و�شياحية وعلمية من ناحية اأخرى. 

لقد حاول غري العرب القيام بدور العرب يف ن�شر اللغة العربية يف بلدانهم ، ولكنهم 

جهات  اإىل  حاجتهم  وي�شتبين�ن  جه�دهم  تع�ق  كثرية  حتديات  اأمام  اأنف�شهم  يجدون 

العربية.  اللغة  ن�شر  يف  غايتهم  خلدمة  والربامج  والكتب  وبال�ثائق  بالك�ادر  م�ؤهلة 

التحرك  العرب  على  ي�جب  ما  كبري  ب�شكل  العرب  غري  لدى  مطل�بة  العربية  اللغة  اإن 

النبيلة.  الغاية  التي حتقق هذه  والكتب  الربامج  اأف�شل  وتقدمي  الحتياج  تلبية هذا  يف 

وميكن اأن ي�شهم القطاع اخلا�س واحلك�مي يف دعم اجلهات املتخ�ش�شة يف م��ش�عات 

الدول  متناول  يف  لتك�ن  والربامج  املقررات  اأحدث  لت�شميم  وق�شاياها  العربية  اللغة 

ومتن�عة.  متعددة  لأغرا�س  العربية  اللغة  اإىل  يحتاج�ن  الذين  والأفراد  واملجتمعات 

حتققها  التي  الأرباح  من  والتنم�ية  املالية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  تخ�ش�س  اأن  وميكن 

ن�شبًا معينة ت�شهم يف و�شع وت�شميم برامج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتك�ن 

تلك اجلهات الداعمة طرفا اأو �شريكًا يف هذه امل�شاريع من باب الإ�شراف وال�شراكة يف 

خدمة املجتمع. وهنا ن�ؤكد اأهمية الدور الذي ميكن اأن تق�م به م�ؤ�ش�شات مالية تنم�ية 

معنية بق�شايا التنمية مثل ال�شناديق والبن�ك وامل�ؤ�ش�شات التي يهمها اأن ت�شهم يف دعم 

م�شروعات تعنى بخدمة اللغة العربية  للناطقني بغريها �ش�اء اأكانت هذه اجلهات عربية 

اأو غري عربية. واملجل�س الدويل للغة العربية لديه ال�شتعداد لت�فري الك�ادر واخلربات 

الحتياج  هذا  تخدم  التي  والربامج  املناهج  وبناء  والعلمية  التعليمية  امل�شاريع  لتنفيذ 

بالتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة. 
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ثامنًا: التعريب والرتجمة

الرتجمة هي الغائب الأكرب على امل�شت�ى ال�طني والعربي، وهي املدخل واحلل لأزمة 

التعليم والعمل والإدارة باللغة الأجنبية. وهي اأهم املجالت لدعم اللغة ال�طنية وتفعيلها 

يف كافة التخ�ش�شات واملهن. ول ميكن اأن يتحقق التط�ر والتقدم دون اإ�شرتاتيجية وطنية 

املالية  الإمكانات  بكل  وم�ؤهلة  م�شتقلة  م�ؤ�ش�شات  اإن�شاء  تتم من خالل  للرتجمة  وعربية 

اللغات  تعلم  اإتقان  �شرورة  على  ت�شديًدا  ثمة  فاإن  لهذا  والتنظيمية.  والتقنية  والب�شرية 

املحلية والأجنبية، وتاأكيًدا على فر�س اإتقان اللغة العربية على جميع الأفراد قبل اإملامهم 

باللغات الأخرى وخا�شة املخت�شني يف جميع املجالت والتخ�ش�شات وال�ظائف مبن فيهم 

املرتجم�ن الذين تعتمد عليهم الرتجمة الغائبة يف ال�طن العربي. اإن التعريب والرتجمة 

م�ش�ؤولية �شخمة وهي اأ�شعف احللقات يف اخلطط التنم�ية والربامج وال�شيا�شات ال�طنية 

بالرغم من اأنها ت�ؤثر تاأثريًا مبا�شرًا يف تط�ر امل�ؤ�ش�شات التعليمية والبحث العلمي ونقل 

التقنية وت�فري املراجع باللغة ال�طنية والت�ا�شل واحل�ار احل�شاري والثقايف بني الأمم 

وال�شع�ب. وبالرغم من وج�د م�ؤ�ش�شات عربية قليلة يف جمال الرتجمة  فاإن احلاجة اأكرب 

بكثري وتعد من اأوىل الأول�يات التي يجب اأن تعمل عليها احلك�مات واملجتمعات العربية 

اأزمة اللغة العربية يف جميع امل�ؤ�ش�شات و�ش�ق العمل وربط الإن�شان واملجتمعات  ملعاجلة 

والدول العربية باأحدث العل�م واملعارف والتقنيات وال�شناعات والخرتاعات والأبحاث 

والدرا�شات وغريها مما يحتاج اإليه امل�اطن وال�طن العربي.

لقد اأثبت التاريخ اأن جناح الأمم يف حتقيق التقدم والتط�ر والتنمية ملجتمعاتها يعتمد 

على قدرتها على ترجمة العل�م واملعارف والتقنيات وغريها اإىل اللغة ال�طنية. وهذا ما 

ل ميكن حتقيقه بجه�د مت�ا�شعة مره�نة ب�شعف امل�ارد املالية وغياب امل�ؤ�ش�شات امل�ؤهلة 

التي تق�م على خمطط يحدد الأول�يات  ال�شاملة والدقيقة  واملعدة وفق الإ�شرتاتيجيات 

القيام  يف  املت�افرة  الطاقات  ت�ظيف  ميكن  حتى  والإمكانات  والطاقات  والحتياجات 

اأول باأحدث العل�م واملعارف والإبداعات  بالرتجمة ال�شاملة لتغذية امل�ؤ�ش�شات التعليمية 

والبتكارات باللغة ال�طنية، وثانيًا ردم الفج�ة التي تت�شع ي�مًا بعد ي�م نتيجة بعد اللغة 

والإعالم  والقت�شاد  والتجارة  وال�شناعات  والتقنيات  العل�م  عن  وتغييبها  العربية 
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والثقافة وغريها من امليادين احلديثة. واإن غياب امل�ؤ�ش�شات وامل�شروع ال�طني والق�مي 

العربية  اللغة  �شعف  اأ�شباب  اأهم  من  واحدًا  يعد  العربي  ال�طن  يف  والتعريب  للرتجمة 

وتراجعها اأمام اللغات الأجنبية التي تدفع باللغة العربية ي�مًا بعد ي�م اإىل خارج احلياة 

الي�مية العربية يف التعليم و�ش�ق العمل والإعالم والثقافة وال�شناعة والتجارة وغريها. 

وماليًا  اإداريًا  م�شتقلة  والتعريب  للرتجمة  وعربية  وطنية  م�ؤ�ش�شات  تن�شاأ  اأن  وجب  لهذا 

وتعتمد على الأوقاف والهبات ودعم احلك�مات والأفراد وامل�ؤ�ش�شات الأهلية. كما تعتمد 

على منتجاتها من كتب وتقنيات وبرامج وم�شاريع لتنمية م�اردها املختلفة. واأن ترتبط 

هذه امل�ؤ�ش�شة بجميع التخ�ش�شات يف اجلامعات ومراكز الأبحاث ودور الن�شر ال�طنية 

املختلفة  الدول  من  العرب  غري  واملعربني  املرتجمني  ت�شت�عب  واأن  والدولية،  والعربية 

مل�شاندة هذا امل�شروع الإجباري على املجتمعات العربية لتتجاوز م�شكلة  التعليم والعمل 

بغرياللغة العربية.

الإرادة  ت�افرت  اإذا  مي�ش�ًرا  اأمًرا  املهمة  امل�ؤ�ش�شات  هذه  مثل  اإن�شاء  يك�ن  و�ش�ف 

ال�شيا�شية الق�ية الداعمة باملال وال�شالحيات والإمكانات وال�شراكة مع جميع اجلهات 

اجله�د  يف  وحم�ش�رة  اأ�شرية  الرتجمة  �شتبقى  امل�ؤ�ش�شات  هذه  ودون  العالقة،  ذات 

ولكن  للغاية  املهم  والإ�شرتاتيجي  احلي�ي  املجال  هذا  يف  تعمل  التي  ال�شعيفة  الفردية 

دون جدوى. و�شت�شتمر اللغة العربية يف الرتاجع يف جميع احلق�ل وامليادين وعلى كافة 

وباأحدث  امل�ؤهلة  بالك�ادر  العربية  اللغة  تعزيز  وعدم  الرتجمة  �شعف  نتيجة  امل�شت�يات 

العل�م واملعارف والتقنيات وال�شناعات والأبحاث والدرا�شات.

تا�شعًا: الإدارة

تتم الأعمال الإدارية يف بع�س الدول العربية وم�ؤ�ش�شاتها بلغة اأجنبية، كما تعتمد 

بع�س امل�ؤ�ش�شات اللغة الأجنبية يف جميع اأعمالها ووثائقها الإدارية وكاأنها �شفارة لدولة 

ال�شيادة  على  واعتداء  للد�شت�ر  خرقًا  تعد  املمار�شة  وهذه  عربية.  اأر�س  على  اأجنبية 

ال�طنية من قبل تلك امل�ؤ�ش�شات التي متار�س اأعماًل تتنافى مع الد�شت�ر واأنظمة احلكم 

اأعماله الإدارية خلطئه بل جنايته على  باللغة الأجنبية يف  ال�طني. وي�ش�غ من يعمل 
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مب�شالح  مرتبطة  م�ؤ�ش�شته  واأن  احلديثة  الإدارة  لغة  هي  الأجنبية  اللغة  باأن  اللغة  

ال�طنية  م�ش�ؤولياتها  من  اجلهات  تلك  تعفي  ل  والتربيرات  امل�ش�غات  وهذه  اأجنبية. 

اأن  الأح�ال  باأي حال من  بلغتها ول ت�شمح  تعتز  اأخرى  اأن تقارن نف�شها بدول  وعليها 

ت�شتبدل بلغتها لغة اأجنبية ملا لذلك من تبعات واآثار �شلبية كثرية على ثقافة املجتمع 

اجلهات  بع�س  ال�طنية.وتتجه  وامل�شلحة  والتجارة  والقت�شاد  ال�طنية  وال�شيادة 

والتط�ر  التقدم  اأن ذلك جزء من  العربية ظنًا منها  باللغة  اأجنبية  لغة  ا�شتبدال  اإىل 

اأن ي�شمل قطاعات  اإل اللغة دون  اأن التحديث والتط�ير ل مي�س  والتحديث! واملفارقة 

ف�شل  اإىل  ت�ؤدي  املمار�شات  وهذه  والتحديث.  للتط�ير  اأ�شد حاجة  وطنية هي  حي�ية 

الفرد واملجتمع عن ثقافته وث�ابته ومرجعياته ال�طنية ، واإىل حجب الفر�س ال�ظيفية 

اأمام امل�اطنني الذين ل يتقن�ن اللغات الأجنبية، ويف هذا متييز �شد امل�اطنني الذين 

ل يعرف�ن اإل العربية ، كما اأنه يتعار�س مع مبداأ تكاف�ؤ الفر�س والعدالة وامل�شاواة التي 

ت�شمنها الأنظمة والد�شاتري للم�اطنني. وي�ؤدي ذلك اإىل ح�شر الفر�س ال�ظيفية يف 

اأبناء وبنات النخبة من امل�اطنني ويفتح املجال اأمام العمالة ال�افدة التي تتقن اللغة 

الأجنبية للدخ�ل اإىل اأ�ش�اق العمل العربية على ح�شاب ال�ش�اد الأعظم من امل�اطنني 

الذين ل يجيدون اللغة الأجنبية.

اأهم  من  يعد  والتجارة  القت�شاد  ويف  املختلفة  امل�ؤ�ش�شات  يف  الإدارة  تعريب  اإن 

املطالب التي تنادي بها الدرا�شات والأبحاث حتى ت�شهم يف معاجلة اأزمة اللغة العربية 

من  التخ�ف  عدم  ويجب  والقت�شاد.  والتجارة  الإدارة  ويف  العمل  و�ش�ق  التعليم  يف 

ذلك وال�شتفادة من جتارب دول كثرية حافظت على لغتها ال�طنية بالرغم من �شعف 

وتاريخها  ومكانتها  واأهميتها  العربية  باللغة  مقارنة  القت�شادية  واإمكاناتها  لغاتها 

ال�شخم احلافل بالإجنازات يف جميع املجالت حتى ا�شتفادت منها ثقافات وح�شارات 

اأن تتحقق العدالة الجتماعية دون  وجمتمعات ولغات خمتلفة ح�ل العامل. ول ميكن 

اأن ت�شن الق�انني والت�شريعات التي حتد من العتداءات على اللغة العربية وال�شيادة 

والد�شاتري واأنظمة احلكم يف ال�طن العربي التي ت�شمن للم�اطن وال�طن حق�قه ويف 

مقدمتها لغته ال�طنية.
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عا�شرًا: اللغة العربية و�شوق العمل

العمل:  و�ش�ق  العربية  باللغة  تتعلقان  هامتني  م�شاألتني  من  العربي  ال�اقع  يعاين 

الثانية  وامل�شاألة  العربية،  العمل  ل�ش�ق  الأجنبية  العمالة  باإعداد  تتعلق  الأوىل  امل�شاألة 

تتعلق بتاأهيل العمالة العربية ل�ش�ق العمل. ففي الأوىل كانت بع�س الدول غري العربية 

معاهد  فتح  على  تعمل  العربية  العمل  �ش�ق  من  ن�شيب  لها  يك�ن  اأن  اإىل  تتطلع  التي 

ومراكز وبرامج ومقررات لتعليم اأبنائها وبناتها اللغة العربية التي كان�ا يت�قع�ن اأنها 

اللغة امل�شتخدمة يف �ش�ق العمل يف الدول العربية ، واأن من متطلبات دخ�ل �ش�ق العمل 

العربي اإتقان تلك العمالة ال�افدة للغة العربية، غري اأن تلك البلدان ف�جئت باأن اللغة 

العربية ل تعد �شمن �شروط مزاولة العمل يف الدول العربية، وعلى العك�س من ذلك 

فقد وجدوا اأن الطلب يرتكز على اللغة الأجنبية اإذ هي امل�شتخدمة يف �ش�ق العمل يف 

الدول العربية  وتعد كاأنها �شرط لدخ�ل تلك العمالة لالأ�ش�اق العربية. وهذا التهاون 

والتنازل عن اإملام العمالة الأجنبية الراغبة يف العمل يف الأ�ش�اق العربية باللغة العربية 

يعد جتاوزًا لالأنظمة والد�شاتري ال�طنية وطعنا يف اله�ية ال�طنية وتهمي�شا لالأغلبية 

ال�شاحقة من امل�اطنني الذين ل يتقن�ن اللغات الأجنبية. ولهذا وجب اأن يعاد النظر 

يف هذه امل�شاألة واأن تق�م الدول العربية بتعريب �ش�ق العمل و�شن الق�انني والت�شريعات 

وو�شع العق�بات على كل من يخالف هذه الق�انني. لأن اإهمال هذه الق�شية يعد اعتداء 

على ال�شيادة ال�طنية وجتاوزا على الد�شاتري واأنظمة احلكم ال�طنية. و�ش�ف يرتتب 

على هذه ال�شيا�شة واملراجعة والإ�شالح اللغ�ي فتح اآلف الفر�س ال�ظيفية للم�اطنني 

العرب يف البلدان غري العربية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كما اأنها �ش�ف 

العربي  العمل  �ش�ق  عنها  يتنازل  التي  ووظيفتها  ودورها  مكانتها  العربية  للغة  تعيد 

ل�شالح اللغات الأجنبية.

اأما امل�شاألة الثانية التي تتعلق باإعداد العمالة العربية ل�ش�ق العمل، فقد اجتهت بع�س 

الدول اإىل تعليم اأبنائها وبناتها اللغة الأجنبية على ح�شاب اللغة ال�طنية واأ�شبحت تعد 

اأو للعمل يف البلدان الأجنبية التي  عمالتها للعمل يف �ش�ق العمل املحلي غري املعربة، 

تعلم�ا لغتها، وهذه اأي�شًا من اأهم املاآخذ على �ش�ق العمل العربية التي مل تتمكن من 
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فر�س اللغة العربية ال�شليمة على امل�اطن العربي. ومن مثالب هذا الت�جه اأن ال�ش�اد 

الأعظم من امل�اطنني ل يتقن�ن اللغة الأجنبية، واأي�شًا يتم اإ�شعافهم يف لغتهم ال�طنية 

ومن  ال�طنية،  العمل  �ش�ق  املتاحة يف  ال�ظيفية  الفر�س  يت�شبب يف حرمانهم من  ما 

ثم ازدياد م�شت�ى البطالة والفقر مم ي�ؤدي اإىل نتائج �شلبية مت�س الأمن وال�شتقرار، 

وت�شهم يف احلد من اإحداث تنمية مت�ازنة و�شاملة. اإن الإحلاح على تعريب �ش�ق العمل 

العك�س  الأمر على  واإتقانها، بل  اللغات املحلية والأجنبية  تعلم  ل يعني املطالبة بعدم 

من ذلك فالدرا�شات والأبحاث ت�ؤيد وب�شدة اإتقان اللغات املحلية والأجنبية على قدر 

ال�شتطاعة. ولكن يجب قبل كل هذا اأن تك�ن اللغة العربية هي الأ�شا�س ولها الأول�ية يف 

�ش�ق العمل ملا يرتتب على ذلك من تبعات خطرية مت�س حياة الأفراد  وتهدد امل�ؤ�ش�شات 

وتتطاول على ال�شيادة ال�طنية والد�شاتري وثقافة املجتمع وه�يته.

احلادي ع�شر: البيئة والتخطيط واملظهر العام

العام  واملظهر  البيئة  يراعي  الذي  املدين  التخطيط  يف  كبرية  بق�ة  اللغة  تدخل 

للمدن والقرى يف البلدان املتح�شرة التي ت�شن الق�انني للمحافظة على ه�يتها وعلى 

واملخططات،  املهند�شني  لغة  فقط  لي�شت  واللغة  امل�اطن�ن.  فيها  يعي�س  التي  البيئة 

ولكنها اأي�شًا اللغة التي ت�شتخدم يف الإر�شادات ويف ت�شمية ال�ش�ارع واحلدائق واملحالت 

يحدد  ولهذا  العامة.  امل�شالح  من  وغريها  والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  التجارية 

املدن  بها  تنظم  التي  املختلفة  والالفتات  الل�حات  وج�د  اأماكن  للمدن  يخطط  من 

ت��شع  اأن  ميكن  ل  ولهذا  وغريها.  والأ�ش�اق  واملتاجر  وامل�شانع  ال�شكنية  واملجمعات 

ل�حة دون اأن تنطبق عليها املقايي�س وال�شروط املنظمة لها مبا يف ذلك عدم ا�شتخدام 

اللغات الأجنبية. 

اأما يف الدول العربية فاإن ال��شع خمتلف متاما، فعلى الرغم من اأن اللغة العربية 

من اأدوات التخطيط املدين والعمراين فاإنها ل تخ�شع ملعايري اأو �شروط وفق خمطط 

ر�شمي ينظم البيئة ويحافظ على املظهر العام. لهذا فاإن املدن العربية تعج بالل�حات 

والأ�شماء الأجنبية  اإىل درجة اأن الفرد ي�شك يف ه�ية تلك ال�ش�ارع واملدن. ل ق�انني 
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ت�شبط الأحجام اأو اللغة اأو املكان ما يجعل ال�ش�ارع فاقدة لله�ية، وتعك�س واقع اللغة 

العربية وه�انها لدى املجتمعات العربية. كما اأن بع�س ال�شركات املحلية والأجنبية تبالغ 

يف و�شع الإعالنات والل�حات الإر�شادية باللغة الأجنبية ما يف�شد الذوق العام وي�ش�ه 

املدن. وي�شهم يف وج�د اأخطاء لغ�ية دون رقيب ت��شع دائرة انت�شار التل�ث اللغ�ي. وهذا 

فيه اإهانة كبرية لي�س للغة ، ولكن ملن يحمل اللغة يف كيانه وينطق بها ل�شانه. اإنها جزء 

من اإن�شان تلك املدن ومن فكره وعقله، فكيف ي�شمح للعبث والع�ش�ائية بالعتداء على 

اأن يل�ث ل�شانه وعقله وفكره  هذا املك�ن لأفراد املجتمع؟ وكيف يقبل الفرد واملجتمع 

وت�ش�ه بيئته وحميطه الذي يعي�س فيه؟اإن هذه املمار�شات من بني الأ�شباب الكثرية التي 

تعمق اأزمة اللغة العربية وحتط من مكانتها. وملعاجلة هذه امل�شكلة وجب اأن تك�ن هناك 

ق�انني واأنظمة حما�شبة ومعايري ُيلزم بها اجلميع، واأن ت��شع عق�بات واأنظمة حما�شبة 

لكل من يخالف تلك املعايري وال�شروط. ويجب اأن تقدم ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات املحلية 

واإعالناتها  ال�شحيحة  وغري  امل�ش�هة  بلغتها  واملدن  ال�ش�ارع  تقتحم  التي  والأجنبية 

الأجنبية جزًءا من ميزانياتها املخ�ش�شة للدعاية والإعالن والإعالم مل�ؤ�ش�شات اللغة 

العربية التي تعمل على املحافظة على اللغة واله�ية والثقافة وال�شيادة ال�طنية.

الثاين ع�شر: الإعالم

يحتل الإعالم م�شاحة وا�شعة من اجلدول الي�مي وامل�شائي لدى امل�اطن العربي، 

حيث يعتمد الفرد واملجتمع على و�شائل الإعالم املقروءة واملرئية وامل�شم�عة والإلكرتونية 

اأهم  من  واحدًا  يعد  الإعالم  ولأن  والرتفيه،  واخلرب  املعل�مة  على  للح�ش�ل  املختلفة 

املعل�مات فه�  امل�اقف واحل�ش�ل على  لتبني  لل�شع�ب  الأول  املعل�مة وامل�جه  م�شادر 

ي�شكل مرجعًا مهمًا لت�شكيل ال�عي املعريف والثقايف وال�طني و�شياغة العق�ل.

ال�ا�شع  اجلمه�ر  اإىل  لل��ش�ل  اللغة  على  تعتمد  الإعالم  و�شائل  معظم  اإن  وحيث 

ا�شتخدام  اإىل  الإعالم  و�شائل  بع�س  فقد اجتهت  وا�شتقطابه،  ترغب يف جذبه  الذي 

لغة �شعيفة تخلط بني اللغة العربية ال�شليمة والعامية واللهجات واللغة الأجنبية. كما 

بلغ  وبع�شها   ، وا�شحة  لغ�ية  �شيا�شات  لها  ت�جد  ل  اإعالمية  وو�شائل  برامج  ثمة  اأن 
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واملفاهيم  املفردات  ت�شتخدم  الأجنبية حيث  باللغة  العربية  اللغة  التخبط حد دمج  بها 

وامل�شطلحات والتعابري الأجنبية يف �شياق اجلمل العربية وكاأنها جزء منها. وهذا الت�ش�يه 

والعتداء على اللغة اإمنا ه� تعدٍّ �شريح على اللغة العربية وخروج وا�شح عليها من قبل 

بع�س املذيعني ومقدمي الربامج وال�شي�ف عاقبته اإذللها واإهانتها وتركيعها اأمام اللغة 

الأجنبية يف �شبيل حتقيق مكا�شب حمدودة الفائدة مقارنة باخل�شائر ال�شخمة التي تلحق 

كما  ال�طنية.  والثقافة  واله�ية  لل�شيادة  ورمزية  مرجعية  من  متثله  وما  العربية  باللغة 

ذهبت بع�س ال��شائل الإعالمية اإىل تكري�س اللهجات الدارجة املحلية لت��شيع الفج�ة بني 

الف�شحى واللهجات الدارجة.

ولهذا فاإنه من ال�شرورة مبكان اأن ت��شع �شيا�شة اإعالمية حتدد ال�ظائف وامل�ش�ؤوليات 

وت�شع الأجهزة الرقابية ملتابعة �ش�ء ال�شتغالل لتلك ال��شائل واإمعانها يف اإ�شعاف اللغة 

العربية، وو�شع العق�بات الالزمة للحد من هذه الظاهرة التي ت�شر ب�اقع اللغة العربية 

ومكانتها وم�شتقبلها.كما يجب اأن ت�شتحدث برامج اإعالمية متن�عة لن�شر ال�عي باللغة 

العربية وتعليمها واإر�شاد النا�س اإىل اأهميتها وكيفية حتمل م�ش�ؤولياتهم جتاهها. 

مرئية  متعددة  اإعالمية  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  العربية  اللغة  اإ�شعاف  يف  الإمعان  اإن 

الت�ا�شل الجتماعي التي ت�شتخدم فيها  ومكت�بة وم�شم�عة واإلكرتونية  مبا فيها م�اقع 

الإعالمية وحجبها  ال��شائل  تلك  باإغالق  ت�اجه  اأن  يجب  لتينية  بحروف  العربية  اللغة 

لعتدائها على حق من حق�ق امل�اطن واملجتمع وتعديها على الثقافة وال�شيادة ال�طنية، 

اآنية  لي�شت  ال��شائل  هذه  يف  العربية  اللغة  اإ�شعاف  عن  الناجتة  الأ�شرار  اأن  وخا�شة 

الذي يظهر بعد فرتة نتيجة تراكمات من اخللل  ال�شرطان  احلدوث ولكنها مثل مر�س 

والعلل والفريو�شات التي تهدد الأمن وال�شتقرار واله�ية والثقافة وال�شيادة ال�طنية.

الثالث ع�شر: الثقافة

اللغة الأجنبية هي اأهم مداخل الغزو الثقايف اإن هي طغت على اللغة ال�طنية واأ�شحت  

حتل حملها يف جميع �ش�ؤون احلياة. وبهذا ي�شبح الأمن الثقايف ال�طني والعربي عر�شة 

لالخرتاقات التي تهدد اله�ية وتعتدي على الث�ابت وت�شعف النتماء، ما ي�ؤدي اإىل وج�د 
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م�اطن �شلبي. واإذا كانت الثقافة متثل القيم واملرجعيات والث�ابت التي من بينها اللغة 

خالل  من  العربية  باللغة  واهتمامه  املجتمع  وعي  مدى  ال�ا�شع  اإطارها  يف  تعك�س  فاإنها 

واملنتديات  والأهلية  امل�ؤ�ش�شات احلك�مية  بها  تق�م  التي  والجتماعية  الثقافية  الأن�شطة 

والطباعة  واملحا�شرات  والحتفالت  واملهرجانات  واملعار�س  امل�ؤمترات  عرب  والأفراد 

والتعامالت وغريها من  واللقاءات  والجتماعات  واملجال�س  والتاأليف  والرتجمة  والن�شر 

التدريب  معاهد  انت�شار  الثقايف  الخرتاق  على  دليل  واأكرب  املتعددة.  الثقافية  امليادين 

واللغات الأجنبية ب�شكل كبري على حني ل ي�جد للغة العربية الهتمام واحلر�س املماثل، 

اأنها تعمل يف  اأهلها ول من غريهم من العمالة ال�افدة باملاليني على الرغم من  ل من 

املجتمعات العربية. 

اإن ال�اقع امل�ؤمل ل�شعف اللغة العربية يف هذه امليادين م�ؤ�شر خطري يدل على اإهمال 

اجلميع للغة ال�شليمة حيث تعتمد الأن�شطة الثقافية يف اأغلبها اإن مل يكن يف جميعها على 

العامية دون اأن ت�ؤكد تلك الفعاليات على اأهمية اللتزام باللغة العربية ال�شليمة بهدف 

رفع م�شت�ى ال�عي باللغة العربية واحلد من التل�ث اللغ�ي الذي ي�ؤدي اإىل نق�س املناعة 

الثقافية وتعزيز التبعية وال�شلبية واإيجاد فج�ات بني امل�اطنني وثقافتهم وث�ابتهم. وقد 

ل�حظ اأن ثمة م�ؤمترات دولية تعقد يف الدول العربية تعتمد اللغة الأجنبية على ح�شاب 

اللغة العربية يف تعدٍّ وا�شٍح و�شريح على ال�شيادة ال�طنية والد�شت�ر. هذا بالإ�شافة  اإىل 

ا�شتخدام اللغات الأجنبية يف املطارات والطائرات والفنادق واملطاعم واملرافق احلي�ية 

مع تغييب اللغة العربية يف هذه امل�ؤ�ش�شات. وهذا انتقا�س من الث�ابت ال�طنية وا�شتهتار 

بها. ولأجل ذلك وجب على من يديد وينظم تلك امل�ؤ�ش�شات الفعاليات اللتزام بالد�شاتري 

ال�طنية واحرتام ال�شيادة والث�ابت واملرجعيات ممثلة يف اللغة العربية. ويجب اأن تك�ن 

امل�افقة على عمل تلك امل�ؤ�ش�شات وتنظيم تلك الأن�شطة م�شروطة باأن تك�ن اللغة العربية 

والربامج  واملنا�شبات  والفعاليات  امل�ؤ�ش�شات  جميع  يف  امل�شتخدمة  اللغة  هي  ال�شليمة 

واملنتديات الثقافية. 

واإذا كان الدين ه� اأهم املك�نات واملرجعيات للمجتمعات العربية والإ�شالمية ، واأن 

من مك�نات تلك املجتمعات ون�امي�شها الثقافية العامة الدين فاإن الهتمام باللغة العربية 
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يعد م�شاألة دينية تهم الفرد واملجتمع والدولة. ويعد الهتمام بها واجبًا دينيًا ووطنيًا �ش�اء 

يف البلدان العربية اأو الإ�شالمية وخا�شة اإذا كانت الد�شاتري واأنظمة احلكم تن�س على اأن 

الدين الإ�شالمي ه� دين الدولة واأن لغة الدولة هي اللغة العربية. ول ميكن لأي م�شلم اأن 

ي�ؤدي واجباته الدينية اإل بلغة القراآن اللغة العربية. ومن هذا املنطلق وجب على الدول اأن 

ت�شخر اإمكاناتها لتعليم اللغة العربية ال�شليمة واأن تفر�شها على جميع امل�اطنني.

الرابع ع�شر: جمامع اللغة العربية

وارتبطت  حك�مية  وقرارات  مبرا�شيم  اأن�شئت  التي  العربية  اللغة  جمامع  اأ�شهمت 

التي حاولت من خاللها  بالكثري من اجله�د  واإدارتها  باحلك�مات يف مت�يلها  مب�جبها 

تلك  اأن  غري  والعربي،  ال�طني  امل�شت�ى  على  العربية  اللغة  و�شع  معاجلة  يف  الإ�شهام 

املجامع عانت من ذلك الرتباط احلك�مي الذي قيد حركتها نتيجة حمدودية امليزانيات 

مبزاولة  لها  ت�شمح  التي  والق�انني  الت�شريعات  وج�د  وعدم  ناحية،  من  واملتخ�ش�شني 

وظيفتها ب�شكل اأف�شل بحيث ي�شارك يف تلك اجله�د جميع املخت�شني املهتمني والقادرين 

على امل�شاركة يف برامج وم�شاريع املجامع اللغ�ية من ناحية اأخرى. وحتى تق�م املجامع 

بالدور املطل�ب منها فاإنه من ال�شرورة مبكان اأن تعطى ا�شتقاللية تامة اإداريا وماليا، 

واأن ت��شع لها امليزانيات الكافية حتى ت�شتطيع اأن ت�اجه التحديات الكثرية التي حتيط 

الفج�ة  ل�شد  واهتماماتها  براجمها  ت��شيع  من  وتتمكن  جانب.  كل  من  العربية  باللغة 

ال�شخمة التي نتجت عن التط�ر املعريف والعلمي واملعل�ماتي وال�شناعي والتقني وغريها 

من الإجنازات التي متت وتتم يف لغات الدول املتقدمة.

بها،  العاملني  وقلة  اإمكاناتها  �شعف  من  عانت  قد  العربية  اللغة  جمامع  كانت  واإذا 

وجب اأن متد اجل�ش�ر مع املخت�شني يف اجلامعات ومراكز الأبحاث واأن يتم دجمهم يف 

م�شاريع وبرامج �شمن خمطط مدرو�س تك�ن فيه امل�ؤ�ش�شات العلمية والأدبية والإن�شانية 

اأن  وامل�شانع وال�شركات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية �شريكة للمجامع اللغ�ية. ويجب 

تن�شاأ دار ن�شر وطباعة متخ�ش�شة يف طباعة ون�شر اإ�شدارات املجامع التي عليها م�ش�ؤولية 

اللغة  على  املحافظة  يف  الإ�شهام  من  تتمكن  حتى  الأدوار  وتقا�شم  بينها  فيما  التن�شيق 
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العربية ونه�شتها. وهذا ل يعني اأن اللغة العربية م�شاألة حم�ش�رة مبجامع اللغة العربية 

وامل�شاركة يف  املبادرات  تقدمي  ولكن اجلميع كل يف مكان عمله وتخ�ش�شه م�ش�ؤول عن 

معاجلة واقع اللغة العربية ال�شعيف.

اخلام�س ع�شر: التقنية وال�شناعة

مل تكن اللغة العربية ي�مًا عاجزة عن خدمة ال�شناعات والتقنيات مهما كانت ولن 

تك�ن . ولكن امل�شكلة يف من ي�شنع ويبدع ويرتجم. فعدم قدرة الأفراد وامل�ؤ�ش�شات على 

نظر  يف  يعد  ال�شخ�شية  احلياة  يف  وحتى  العمل  اأو  الت�شنيع  يف  العربية  اللغة  ا�شتعمال 

بع�شهم �شعفا للغة العربية. دون اأن ين�شب ال�شبب اإىل امل�شبب ممثال يف الفرد اأو امل�ؤ�ش�شة 

التي ل تعتمد اللغة العربية. ولهذا وجب تفعيل اللغة العربية يف ال�شناعات والبتكارات 

العربية يف  ا�شتخدام  ، ومت  العربية  اللغة  اأح�شان  ون�شاأت يف  عل�م  ولدت  لقد  املختلفة. 

التجهيزات  تلك  يف  املعتمدة  اللغات  ترجمة  تتم  حيث  احلديثة  وال�شناعات  التقنيات 

والتقنيات اإىل العربية ، وذلك بهدف ال��ش�ل اإىل امل�شتهلك العربي ا�شتجابة لحتياجاته 

ولكن  جيدة.  ظاهرة  وهذه  والتقنيات،  ال�شناعات  لتلك  ال�شتهالك  بت��شيع  املرتبطة 

ا�شتخدام اللغة يف تلك التقنيات وال�شناعات تتم من قبل غري املخت�شني ما يجعل اللغة 

تك�ن  اأن  ولهذا وجب  الأحيان،  الكثري من  �شعبة وغري �شحيحة يف  امل�شتخدمة  العربية 

هناك �شراكة بني اجلهات املخت�شة يف اللغة وبني اجلهات امل�شنعة للنه��س بهذا اجلانب 

معها  ت�شتجد  حيث  والبتكارات  ال�شناعات  يف  العربية  اللغة  م�اقع  وتعزيز  احلي�ي 

امل�شطلحات واملفاهيم اإ�شافة اإىل القيم واملمار�شات. ولن تعجز اللغة العربية اأن متهد 

اأمام البتكارات والخرتاعات وال�شناعات يف كل التخ�ش�شات لتتحقق باللغة  الطريق 

وامل�شانع  ال�شركات  يف  والتقنية  ال�شناعية  وامل�شاريع  الربامج  تفتح  اأن  ويجب  العربية، 

املجالت  وتفعيلها يف  لغتهم  بت�شخري  العرب  وال�شناع  واملبتكرين  للمبدعني  ت�شمح  التي 

ال�شناعية والتقنية املختلفة. 

اإن تعريب التقنية والأجهزة والإمكانات وكيفية ا�شتخدامها �شيء مهم للغاية. ولكن 

يجب اأن يرافق هذا ت�شجيع ل�شتخدام اللغة العربية من قبل اأولئك املبدعني للتعبري عن 
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اللغة  ل�شتخدام  والت�شجيع  والت�شريع  والبحث  التعمق  لأن  العربية،  بلغتهم  ابتكاراتهم 

العربية يف هذه امليادين احلي�ية مطلب اإ�شرتاتيجي وحي�ي و�شيادي وثقايف مهم للغاية. 

وو�شع  وامل�شاريع  املبادرات  تقدمي  والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  على  ويجب 

ال�شيا�شات التي ت�شهم يف العتماد على اللغة العربية يف هذه امليادين. 

التقنية  اأدق مك�نات  للدخ�ل يف  فاعل  ب�شكل  ت�شهم  اأن  قادرة على  العربية  اللغة  اإن 

وبراجمها املختلفة واأن تك�ن اأداة لالإبداع فيها، كما اأنها تعمل بكل اقتدار مل�اكبة جميع 

م�ؤهلة  ك�ادر  وج�د  يكمن يف عدم  والعجز  الربجميات.  مع خمتلف  والتفاعل  التقنيات 

لت�شخري معرفتها اللغ�ية يف التطبيقات الإلكرتونية والتقنية وال�شناعية املختلفة. 

من هنا كان ل بد من تاأهيل مكثف ملن يريد اأن ي�ظف اللغة العربية يف خدمة التقنية 

اللغة  يف  متخ�ش�شة  اأبحاث  مراكز  ب�ج�د  م�شروط  هذا  ولكن  العك�س.  اأو  وال�شناعة 

التقنية يف  وم�ؤ�ش�شات  الأبحاث واجلامعات  به مراكز  تق�م  اأن  والتقنية. وهذا ما يجب 

ما  متى  العربية  اللغة  خلدمة  الكثري  ال�شيء  تقدم  اأن  ت�شتطيع  والتقنية  العربية.  الدول 

ت�افرت ال�شيا�شات والربامج وامل�شاريع الإ�شرتاتيجية والتم�يل يف هذا امليدان احلي�ي. 

 

ال�شاد�س ع�شر: ال�شتثمار يف اللغة العربية

وفكره  وعقله  العربي  الإن�شان  ال�شتثمار يف  اأول�يات  العربية من  اللغة  ال�شتثمار يف 

واملجتمع  الأ�شرة  م�شت�ى  على  ا�شتثمار  اإنه  بل  وه�يته،  و�شخ�شيته  وقدراته  ومهاراته 

وامل�ؤ�ش�شة والدولة، لأن اللغة هي اأم ال�شنائع وعليها تعتمد بقية ال�شناعات وال�شتثمارات 

والإنتاجية  والت��شع  النم�  ثم  باحلدوث  لها  ت�شمح  لغة  دون  تتم  اأن  لها  ميكن  ل  التي 

اللغة  يلغي  اأن  ذلك  غري  يرى  من  فعلى  وجلية  وا�شحة  ال�ش�رة  تك�ن  وحتى  والت�ش�يق، 

من ا�شتثماره اأو �شناعته اأو �شيا�شته اأو م�شاريعه وبراجمه ليعرف قيمة اللغة. واإذا كانت 

العملة رمزًا لل�شيادة وال�شتقالل لالقت�شاد ال�طني، واإذا كانت الدولة ل تقبل اأن تتعامل 

بعملة غري عملتها، فاإن من ال�اجب األ تقبل اأي دولة اأو جمتمع اأو فرد باأن يتم التعامل 

بلغة غري لغته مهما كلف الأمر، لأنها رمز ال�شيادة وال�شتقالل واله�ية وال�طنية، ولأنها 

اأحد احلكام  من  وردت  التي  التاريخية  اإنها احلكمة  وكرامته.  وثقافته  ل�شخ�شيته  رمز 
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اأن يدله على البداية  اأحد كبار م�شت�شاريه  اأن يط�ر وينه�س باأمته فطلب من  اأراد  حني 

املهمة التي تك�ن اأ�شا�شا لنه�شة بالده، فاأ�شار عليه امل�شت�شار الأمني باإ�شالح اللغة اأوًل، 

فب�شالحها ت�شلح جميع الأم�ر، فهي ت�شبق جميع الأعمال وال�شناعات وامل�شروعات لأن 

النا�س بها يتخاطب�ن ويت�ا�شل�ن ويعمل�ن وي�ؤمرون وياأمترون ويقروؤون ويكتب�ن ويعربون 

ويتعلم�ن وي�شمع�ن ويفكرون ويتخيل�ن ويخطط�ن ويخرتع�ن ويبدع�ن ويبيع�ن وي�شرتون 

ويدارون وي�جه�ن ويتعبدون ويتحاكم�ن ويتقا�ش�ن ويعمل�ن وي�شنع�ن وينتج�ن وي�شن�ن 

الأنظمة والق�انني والت�شريعات.

اإن ال�شتثمار يف اللغة ال�طنية يعني اإعطاء امل�اطن احلق يف العمل بلغته ما يتيح له 

وعلى عك�س  امل�اطنني.  ال�طن من  �شركائه يف  والإنتاجية مع  ال�شريف  والتناف�س  العمل 

ذلك فاإن العمل والتعامل والبيع وال�شراء والت�شنيع والإنتاج والت�ش�يق والإدارة بلغة غري 

اللغة ال�طنية يعني حجب الفر�س اأمام ال�ش�اد الأعظم من امل�اطنني وفتح املجال اأمام 

غريهم من غري اأبناء ال�طن مل�شاركتهم يف فر�س العمل املتاحة باللغة الأجنبية. كما اأن 

العمل باللغة ال�طنية يعني فتح الفر�س لغري اأهلها لالطالع على ثقافة اأهل اللغة ال�طنية 

وثقافتهم  قيمهم  تقدير  اإىل  ذلك  وي�ؤدي  و�شناعتهم،  وق�انينهم  واأعرافهم  وقيمهم 

والعرتاف بقدرة لغتهم على اأن حتيا يف اأماكن خمتلفة من العامل حيث يقدم الآخرون 

على تعلمها لرتباطها مب�شاحلهم وجتارتهم واأعمالهم مع اأهل اللغة التي يتعامل�ن معها، 

وهذا ي�ؤدي اإىل فتح فر�س وظيفية للمتخ�ش�شني يف اللغة العربية.كما اأن ال�شتثمار يف 

اللغة العربية يعني زيادة الطباعة والن�شر والتاأليف والخرتاع والبحث وامل�اهب يف جميع 

التخ�ش�شات ، اإ�شافة اإىل دورها الأ�شا�شي يف اإحداث نقلة ن�عية يف الت�شنيع والإدارة 

العربية  باللغة  والعمل  القراءة  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  ما  وغريها،  والرتجمة  والتاأليف 

�ش�اء  للجميع  واملهن  ال�ظائف  من  الكثري  تفتح  التي  ومنتجاتها  ا�شتخداماتها  وتن�ع 

اأو امل�شتخدمني للغة العربية. واإذا كان ال�شتثمار مرتبطًا بالربح واخل�شارة  للمخت�شني 

املالية واملادية فاإن ال�شتثمار يف اللغة العربية يدخل فيه عامل الربح واخل�شارة للثقافة 

ال�طنية وللم�اطن وال�طن وال�طنية. 

اإن القناعات التي يريد �شناع القرار وامل�شتثمرون اأن يتبناها النا�س حتتاج اإىل لغة 



حمايتها يف  �شركاء  اجلميع  خطر:  يف  العربية  اللغة 

)وثيقة بريوت( 

املجل�س الدويل للغة العربية�2

�شليمة لها تاأثري ق�ي ي�شتطيع النف�ذ اإىل عق�ل امل�اطنني لإفهامهم واإقناعهم مبا لديهم 

ارتفاع  اأن  كما  باملنفعة.  اجلميع  على  تع�د  و�شيا�شات  وا�شتثمارات  وم�شاريع  برامج  من 

قدرات امل�اطن اللغ�ية ومهاراته حتقق ح�شانة للمجتمع من الخرتاقات التي ت�شتهدف 

مكت�شباته واإجنازاته وثقافته. اإن الع�ائد والف�ائد من ال�شتثمار يف اللغة العربية ل ميكن 

التغري والتط�ر والإنتاج وال�عي  اأرقام ولكن ميكن التحقق منها من خالل  ح�شرها يف 

والثقافة وارتفاع م�شت�ى الأداء واللحمة ال�طنية وتنقية املجتمع من التل�ث اللغ�ي الذي 

ي�ؤثر يف ه�يته وثقافته. واإذا كانت اللغة العربية هي ال�عاء الذي يحمل الثقافة والتاريخ 

النا�س بتاريخهم وثقافتهم يعد  ال�شنني فاإن ارتباط   والإجنازات التي حتققت على مر 

مكت�شباتها  على  لتحافظ  املليارات  عليها  الدول  تنفق  التي  والف�ائد  الع�ائد  اأهم  من 

وم�روثاتها املتن�عة.

اأن  وال�شركات  واملالية  ال�شتثمارية  امل�ؤ�ش�شات  على  اأن  الأول�يات  اأهم  من  ولعل 

تخ�ش�س من اأرباحها التي حققتها من خالل تعاملها مع امل�اطنني ما ي�شهم يف القيام 

امل�اطنني  من  عمالئها  حق�ق  عليها  متليها  التي  الجتماعية  امل�ش�ؤولية  �شمن  ب�اجبها 

جميع  من  ال�طنية  اللغة  حت�شني  على  تعمل  التي  وامل�ؤ�ش�شات  وامل�شاريع  الربامج  لدعم 

املخاطر.

ال�شابع ع�شر: الدول الإ�شالمية

ت�ؤكد الدرا�شات والأبحاث التي تقدم بها غري العرب وخا�شة من الدول الإ�شالمية 

�شرورة تعليم اللغة العربية لغة ثانية يف الدول الإ�شالمية ، حيث تعد اللغة العربية 

من اأهم مك�نات الثقافة الإ�شالمية لرتباطها بالدين الإ�شالمي، وهي اللغة ال�حيدة 

التي يتعبد بها امل�شلم ويقراأ بها القراآن. ولهذا وجب على الدول الإ�شالمية، اأن تعلم 

اللغة العربية كلغة ثانية باعتبارها املدخل ال�حيد للثقافة واملعرفة الإ�شالمية. ولأنها 

�شمن ث�ابت ومرجعيات وتاريخ الأفراد واملجتمعات يف تلك الدول وتن�س د�شاتريها 

العربية.  اللغة  على  يعتمد  الذي  الإ�شالمي  الدين  ه�  دينها  اأن  على  واأنظمتها 

للرتبية  الإ�شالمية  واملنظمة  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  على  الت��شيات  وتقرتح  
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والثقافة والعل�م اإدراج هذا الطلب على جداول م�ؤمتراتها على م�شت�ى قمم القادة 

وخطط  تنفيذية  وت�شريعات  تنظيمية  باإ�شرتاتيجية  م�شح�بة  ال�زارية  وامل�ؤمترات 

درا�شية ومقررات ت�شاعد الدول يف القيام بهذه امل�ش�ؤولية، على اأن تقدم اللغة ب�شكل 

علمي مهني احرتايف يركز على املهارات اللغ�ية من قراءة وكتابة وحمادثة وا�شتماع 

وا�شتيعاب. واإذا كان امل�شلم حري�شًا على دينه فاإن حر�شه على لغة دينه جزء من 

اللغة ال�طنية الأوىل  التاأكيد على تعلم  الدين لأنه يتعبد بها ولأنها لغة القراآن. مع 

واللغات الأجنبية اأي�شًا.  

الثامن ع�شر: اليوم العاملي للغة العربية

يحتفل العرب بالأعياد واملنا�شبات العربية والعاملية التي تتم لإحياء ذكرى ق�شية 

اأو غريها عن امل��ش�عات التي يرغب املجتمع يف  اأو وطنية  اأو منا�شبة دينية  معينة 

اللغة العربية غائبة من جدول املنا�شبات العربية على الرغم  الحتفال بها. وتبقى 

واملجتمع  للفرد  الزمني  اجلدول  على  الأول�يات  اأوىل  من  تك�ن  اأن  ال�اجب  اأن  من 

يف  العربية  اللغة  اأهمية  اجلميع  ي�شت�شعر  وحتى  والأهلية.  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

حياتهم وجب اأن ت�شدر القيادات العربية على م�شت�ى القمم يف جامعة الدول العربية 

وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واحتاد املغرب العربي قرارات بتحديد الي�م 

اأن ي�شبق هذا القرار ت��شيف كامل لأ�شباب اختيار ذلك  العاملي للغة العربية، على 

الي�م وكيفية الحتفالت ون�عية الأن�شطة التي ت�شاحبه. بحيث تكثف فيه الأن�شطة 

وامل�شابقات  وامل�شاريع  والندوات  املحا�شرات  فيه  وتقدم   ، والفعاليات  والربامج 

واجل�ائز والت�عية  والتثقيف يف جميع امل�ؤ�ش�شات ، وتعلن فيه التقارير عن واقع اللغة 

العامل  امل�ؤ�ش�شات يف  والعربية وغريها من  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  م�شت�ى  العربية على 

التي تعلم اأو تعمل باللغة العربية. ويجب اأن يك�ن هناك اإجماع عربي على ي�م اللغة 

امل�شالح احلك�مية  فيها  تعطل  ل  العربية  للغة  منا�شبة خا�شة  يك�ن  بحيث  العربية 

والأهلية ، ولكن يخ�ش�س لالحتفالت ولرفع م�شت�ى ال�عي باللغة العربية والتذكري 

باأهميتها و�شرورة احلفاظ عليها وخدمتها.
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التا�شع ع�شر: املنظمات والهيئات العربية والدولية

والدولية  العربية  والهيئات  املنظمات  الر�شمية يف  اللغات  بني  العربية من  اللغة  تعد 

ولكنها ل حتظى بالهتمام والرعاية التي تلقاها اللغات الأخرى، ففي املنظمات والهيئات 

العربية تغيب اللغة العربية عن ت�شريعاتها واأنظمتها ول�ائحها وبراجمها ما يجعلها لغة 

اإجرائية اإدارية فقط خمتزلة يف مرا�شيم حمدودة ي�شرية دون اأن تك�ن �شمن الق�شايا 

وامل��ش�عات التي تطرح للنقا�س واحل�ار واملتابعة وامل�شاءلة من قبل تلك الهيئات حتى 

وم�شكالت  ق�شايا  ويف   العربية.  اللغة  معاجلة  يف  امل�ش�ؤولية  الأع�شاء  الدول  تتحمل 

العربية من  اللغة  تعاين  الر�شمية  لغاتها  العربية �شمن  اللغة  فيها  تك�ن  التي  املنظمات 

فهي غري مدع�مة لرتجمة  ال�شريكة  اللغات  مثل غريها من  لتفعيلها  اآليات  وج�د  عدم 

ال�ثائق والت�شريعات وامل�شروعات والربامج التي تنبثق عن تلك املنظمات بال�شكل الكايف. 

ح�شاب  على  اأجنبية  بلغات  احلديث  العربية  للدول  املمثلني  امل�ش�ؤولني  بع�س  يتعمد  كما 

اأولئك  ميثلها  التي  واملجتمعات  والدول  العربية  اللغة  على  تعد  هذا  ويف  العربية.  لغتهم 

اأو املبع�ث�ن. ولهذا يجب م�شاعفة اجله�د والإمكانيات لتمكني اللغة العربية  امل�ش�ؤول�ن 

من احل�ش�ر بق�ة يف جميع املحافل واملنا�شبات الدولية اأ�ش�ة بغريها من اللغات املدع�مة 

داخل املنظمات الدولية وغريها.

الع�شرون: الإبداع والبتكار وتنمية املواهب

ترتبط اللغة ارتباطًا وثيقًا بالإبداع والبتكار من خالل طالقة الكلمات واملعاين 

والتفكري والتعبري. وهذه القدرات اللغ�ية هي من اأهم اأ�ش�س الإبداع والبتكار ، ودونها 

ل ميكن اأن يت�شكل الإبداع اإن مل تكن له لغة ترتجمه اإىل �شيء مفه�م. وجميع الأعمال 

لتقدمي  املبدع  مهمة  �شهلت  عالية  بلغة  متت  املبتكرة  واجلديدة  اخلالقة  واملنتجات 

على  ت�شاعدهم  التي  اللغ�ية  قدراتهم  رفع  خالل  من  امل�ه�بني  تنمية  وتتم  اإبداعه. 

ا�شتيعاب املجالت التي يربزون فيها بحيث تتبل�ر مع ال�قت والتدريب تلك امل�اهب 

املجالت. وهذا  اأي جمال من  اإبداعات غري م�شب�قة يف  اإىل  تتح�ل  والقدرات حتى 

الرتباط بني اللغة والإبداع ه� اأ�شا�س جناح الكثريين يف امليادين التي يبدع�ن فيها. 
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اإذا  واآلية لالإبداع  اأداة  ــ  ــ باعتبارها لغة وطنية  العربية  اللغة  ومن هذا املنطلق تعد 

متكن الفرد من الإملام بها ب�شكل ي�شهل عليه اختيار املفردات التي تعرب عما يدور يف 

عقله وت�شهم يف تنظيم اأفكاره والتعبري عنها. 

واإن اإتقان اللغة من اأهم مق�مات الإبداع والبتكار والإتيان باجلديد. وغالبًا فاإن اللغة 

الأم اأو اللغة ال�طنية هي من مق�مات الإبداع وو�شائله، ولهذا تركز الدول املتقدمة على 

اأكدت  امل�اطن، ومن هنا فقد  بها  ويقراأ  ويعمل ويكتب  التي يفكر ويعرب  ال�طنية  لغاتها 

الدرا�شات على اأن هناك عالقة وثيقة بني اللغة ال�طنية والإبداع. ول ميكن لأمة اأن تبدع 

بلغة غري لغتها اإل اإذا ان�شلخت من لغتها حل�شاب لغة اأخرى واأتقنتها واأعملتها يف التفكري 

والعمل. ونتيجة ل�شعف العرب يف لغتهم العربية �شعف اإبداعهم وابتكارهم وقلت امل�اهب 

عندهم. ولن يخرج�ا من هذه الأزمة اإل باحلفاظ على لغتهم ال�طنية واإتقانها واإعمالها 

يف كل �شيء يف حياتهم. 

واأخريًا فاإن هذه ال�ثيقة هي مرجع للمعنيني من امل�ش�ؤولني و�شّناع القرار واملتخ�ش�شني 

واملهتمني وللفرد واملجتمع والدولة لتب�شريهم مبا اآلت اإليه اللغة العربية من تراجع كبري 

بادرت  كما  الراهن،  ال�قت  ت�اجهها يف  التي  التحديات  هي  وما  امل�اقع،  من  الكثري  يف 

ال�ثيقة اإىل تقدمي احلل�ل وحتديد امل�ش�ؤوليات حمملة امل�ش�ؤولية للجميع مبن فيهم الفرد 

واملجتمع وامل�ؤ�ش�شة والدولة، ولهذا وجبت م�اجهة �شعف اللغة العربية من قبل اجلميع 

قبل ف�ات الأوان. ويف ال�قت الذي يجب اأن تخ�شع فيه هذه ال�ثيقة للنقا�س واحل�ار من 

اجلميع بهدف رفع م�شت�ى ال�عي لدى النا�س كافة وتعريفهم بخط�رة ما اآلت اإليه اللغة 

العربية، فاإن هذه ال�ثيقة تعلن حالة الط�ارئ مل�اجهة اخلطر الذي يلم باللغة العربية 

قبل اأن يتح�ل اإىل كارثة اأمة. 

املجل�س الدويل للغة العربية

بريوت - 3/22/ 2012م
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