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مقدمة

قانونيا لدعم صناعة القرار والترشيع يف
مرجعا
ُوضع قانون اللغة العربية ل ُيسرتشد به ،ويكون
ً
ًّ

جماالت السياسات واألنظمة والتخطيط اللغوي ،و ُيستفاد من مواده وبنوده حسب التخصصات يف
مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية ،الوطنية والعربية والدولية ،باإلضافة إىل كونه أحد املصادر القانونية
والترشيعية الصادرة عن هيئة دولية متخصصة يف جمال اللغة العربية.

وقد متت مراجعة القانون من احتاد املحامني العرب وفق اخلطاب املرفق ،واع ُتمد من قبل وزراء الثقافة

العرب يف مؤمترهم املنعقد بالرياض يف عام 2015م ،كام متت املوافقة عليه واعتامده من قبل الربملان

العريب.

وبعد االطالع عىل املتغريات والتطورات التي نتجت إثر تأسيس املجلس الدويل للغة العربية عام

2012م؛ تم إعداد جانب نظري ،تم إحلاقه بالقانون لدعم اجلانب القانوين والترشيعي؛ حتى يتم

استيعاب مواد القانون من خالل فهم اجلانب النظري الذي يتطرق للحقائق واملوضوعات األساسية
التي تتعلق باللغة العربية.

الأمانة العامة للمجل�س الدويل اللغة العربية

8

املجلـــــــ�س الـــــــــــدويل للغـــــــــــــة العــربيـــــــــــــــة

متت مراجعة هذا القانون واعتماده من احتاد املحامني العـرب

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر

اجلزء الأول

الأ�سباب املوجبة لقانون اللغة العربية

تأيت اللغة العربية مثل غريها من اللغات الرسمية يف دول العامل املختلفة عىل قائمة األولويات يف

تأسيس الدولة ،وتوحيد املجتمع ،وسن أنظمة احلكم والقوانني والترشيعات التي ُتدار هبا املؤسسات
احلكومية واألهلية ،كام يعتمد عليها أفراد املجتمع يف التواصل والعمل ،ويف مجيع شؤون حياهتم الدنيوية

والدينية.

وهي اللغة املوحدة واجلامعة التي يتم هبا إعداد املواطن الصالح ،وإعادة إنتاج املجتمع ،واملحافظة

عىل القيم والثوابت واملرجعيات ،وتتحقق هبا العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني عىل
اختالف خلفياهتم ،ويقوم عليها االستقرار واألمن بكافة أشكاهلام.

وبام ّ
نصت الدساتري وأنظمة احلكم يف
أن اللغة العربية رمز السيادة واالستقالل والوحدة الوطنية؛ ّ

الدول العربية يف أول موادها عىل أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية.

كام تستمد هذه اللغة أمهيتها ،مقارنة بغريها من اللغات ،من كوهنا اللغة الوحيدة التي رشعت بإرادة

ربانية يف عدد من اآليات القرآنية لتكون لغة الترشيع والعبادة والتواصل بني اهلل وخلقه ،باإلضافة إىل أهنا

وخص هبا اجلن واإلنس عىل اختالف ألسنتهم وأعراقهم وأجناسهم
لغة كونية خاطب اهلل هبا خملوقاته
َّ

وأوطاهنم ،وجعل تعلمها وإتقاهنا -بصفتها فريضة عىل كل مسلم – رشطني أساسيني لفهم الدين الذي ال

يتم إال هبام انطال ًقا من القاعدة الرشعية التي تؤكد بأن "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب".
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ونتيجة لغياب السياسات اللغوية يف الدول العربية تولدت مشكالت لغوية عىل مستوى الفرد

واملجتمع واملؤسسات احلكومية واألهلية ،وخاصة لدى املؤسسات التعليمية املسؤولة عن إعادة إنتاج

املجتمع ،وتأهيل أفراده ليكونوا مواطنني صاحلني ،كام أسهم سوق العمل يف إضعاف اللغة العربية

وإقصائها وهتميشها ،وأخضعت الفرد واملجتمع ومجيع املؤسسات لرشوطها التي تفرض اللغة األجنبية

بدي ً
ال عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسة لغوية.

وإذا كان هدف استخدام اللغة األجنبية وتشجيعها هو لتحقيق مكاسب إقتصادية؛ فإن املشكلة

احلقيقية تكمن يف ما سينتج عن ذلك من ترشذم وتقسيم للمجتمع؛ مما هيدد السيادة واالستقالل واألمن
والوحدة الوطنية ،وحيد من اإلنتاج والتنمية والتطوير والتقدم التعليمي والعلمي والصناعي والتقني

واالقتصادي الثقايف واإلعالمي وغريها من امليادين احليوية ،والتي ال يمكن أن حتقق ذلك إلاّ باللغة
الوطنية ممثلة باللغة العربية ،لغة اإلبداع واإلبتكار واملبادرات اخلالقة.

ويعد عدم التع ّلم والتعليم بالعربية الصحيحة أهم أسباب ضعف مستوى التعليم وخمرجاته املختلفة،

خاصة بالنسبة لألساتذه والطالب والبحث العلمي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ملاذا ُيسمح للتعليم وسوق العمل والتجارة وغريها من املؤسسات

التي تعتمد عىل اللغة األجنبية باملخاطرة باألمن ،واالستقرار ،والوحدة ،والعدالة ،واملساواة،
وتكافؤ الفرص ،والسيادة ،واالستقالل الوطني؟ وهي عوامل تستمد أمهيتها من اللغة العربية

التي جيب أن تسود يف مجيع املؤسسات الوطنية واألهلية وحتى يف عقل املواطن العريب ،وبام أن
السلبيات التي هتدد املجتمعات العربية جراء تفيش اللغات األجنبية واللهجات العامية ،واللغات

املختلطة ببعضها البعض عىل اللغة الوطنية "العربية" ،ولذلك فقد عملت جمتمعة عىل إقصاء اللغة

واضحا يف التعليم واإلدارة ،وسوق
العربية وهتميشها وحماربتها يف مواقعها الطبيعية ،فكان تأثريها
ً
العمل ،واإلعالم  ،والسياحة ،والتجارة التي اعتمدت عىل اللغة األجنبية يف إدارهتا وتسويق

منتجاهتا التي ُتغرق السوق العربية دون إخضاعها لقوانني محاية اللغة العربية؛ مما جعل أغلبية
املواطنني ال يستفيدون منها بالقدر الكايف مقارنة باألقلية ممن جييدون اللغة األجنبية ،ويف هذا متييز

ضد األكثرية من املواطنني وخسارة للجهات املصدرة واملنتجة لتلك السلع والصناعات ،كام أن
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عدم توطني مستجدات العرص وغايات الرتمجة والتعريب جلميع ما يرد من اخلارج يؤدي إىل فجوة

كبرية بني هذه املستجدات وبني اللغة العربية.

ونظر ًا لغياب مرجعية قانونية وترشيعية للغة يستند إليها صانعو القرار وواضعو السياسات

واملرشعون ويسرتشدون هبا يف مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية؛ فقد نتجت الفوىض اللغوية التي
هتدد الوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل والسلم األهيل.

وبنا ًء عىل ما تقدّ م؛ يأيت قانون اللغة العربية لتشجيع الدول العربية واملؤسسات احلكومية واألهلية

عىل وضع قوانني وضوابط وسياسات ونظم ،تنظم وضع اللغة وغريها من اللغات التي جيب تعلمها
وإتقاهنا يف حدود احلاجة إليها ،وتؤسس للتخطيط اللغوي بام خيدم املصالح الفردية واالجتامعية

والوطنية والعربية والدولية.
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الف�صـــل الأول
تعـــريــــف
املادة الأوىل :قانون اللغة العربية:
يسمى هذا القانون قانون اللغة العربية.
املادة الثانية :اللغة وال�سيادة:
اللغة مسألة سيادة وطنية ،وال حيق ألية مؤسسة حكومية أو أهلية أن ترشع أو تنظم أي قانون أو نظام

للغة دون املوافقة من اجلهة املرشعة للغة عىل املستوى الوطني يف كل دولة.
املادة الثالثة :اللغة العربية "اللغة الوطنية"

اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعليم ،وسوق العمل ،واإلدارة ،والثقافة ،واإلعالم ،والتجارة،

والصناعة ،واالقتصاد ،والسياحة ،واملعامالت اليومية يف مجيع املؤسسات وامليادين واملهن دون استثناء.
املادة الرابعة :م�س�ؤولية التعريب:
مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية معنية بتعريب مسمياهتا ،ووثائقها ،وأنظمتها ،وميادين ،عملها

ومشاريعها ،وتدريب موظفيها ،وختضع لقانون اللغة العربية.

الف�صـــل الثاين

واجبات الدولة
املادة اخلام�سة :تعليم اللغة العربية:
تع ُّلم اللغة العربية حق لكل مواطن ،وتعليمها واجب عىل الدولة واملجتمع واألرسة.
املادة ال�ساد�سة :اللغة العربية وال�صناعات:
عىل اجلهات املصنعة واملنتجة أن تراعي احتياجات الغالبية العظمى من املواطنني الذين يتحدثون
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باللغة الوطنية ،وتكفل حقوقهم يف هذا املجال.
املادة ال�سابعة :الوظيفة واللغة:
عىل املؤسسات الرسمية واخلاصة أن تضع ضمن الرشوط الوظيفية لدهيا إجادة اللغة العربية.
املادة الثامنة :القوانني وال�سيا�سات:
عىل الدولة وضع قوانني وسياسات تنظم وتؤسس للتخطيط اللغوي بام خيدم املصالح الفردية

واالجتامعية والوطنية والعربية ،ومتنع املنتجات والصناعات األجنبية املستوردة للدول العربية غري
املدعومة باللغة العربية السليمة.

املادة التا�سعة :جمامع اللغة العربية:
عىل الدولة تشجيع جمامع اللغة العربية ،وتطوير نظمها وسياساهتا وكوادرها ،وفتح قنوات للتواصل

مع مجيع املؤسسات الوطنية احلكومية واألهلية لالستفادة من خدماهتا ،وربطها ببعضها ودعمها
بجميع اإلمكانات وحتريرها من القيود اإلدارية ومنحها االمتيازات التي تسمح هلا بأداء مهامها عىل
الوجه املطلوب ،ودراسة اللغة العربية دراسة علمية معمقة والبحث فيها وربطها بالعلوم ،واملعارف،
والصناعات ،والتقنية ،والتجارة ،واالقتصاد ،والسياحة ،واإلعالم وكافة املجاالت الثقافية واألدبية

واللغوية "اللسانية" واإلنسانية وغريها من املجاالت والتخصصات دون استثناء هبدف ردم الفجوة
بينها وبني العلوم ،واملعارف ،والتقنيات ،والصناعات ،واملستجدات احلديثة.

الف�صـــل الثالث
الهيئات العربية والوطنية للتعريب والرتجمة
املادة العا�شرة :الهيئة العربية للتعريب والرتجمة:
ُتنشأ هيئة عربية تعنى بجميع قضايا التعريب والرتمجة ،و ُتسمى املؤسسة العربية للتعريب والرتمجة،
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر
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تكون مؤسسة ربحية حتى تستمر يف أداء عملها بشكل جتاري يضمن نجاحها وتوسعها يف عملها
وخدماهتا واستثامراهتا واستقالهلا ،ونكون مهامها كام ييل:

 -1وضع خطط اسرتاتيجية للتعريب يف الوطن العريب.

 -2العمل عىل ترمجة كافة الكتب العلمية واملراجع وغريها من مصادر العلوم ،واملعرفة ،والتقنية،
والصناعة ،والتجارة يف مجيع التخصصات ومن مجيع اللغات يف العامل إىل اللغة العربية.

 -3التنسيق مع مجيع املؤسسات التعليمية والعلمية يف الوطن العريب ونظرياهتا يف دول العامل
لرتمجة أهم املؤلفات يف مجيع التخصصات.

 -4التعاون مع املؤلفني واملرتمجني ودور النرش املحلية والوطنية والعربية وغريها يف دول العامل
املختلفة.

 -5طباعة ونرش الكتب ،واملؤلفات العلمية ،والثقافية ،والفكرية ،والصناعية ،والتقنية وغريها
من املؤلفات التي حيتاج إليها الوطن العريب.

 -6يكون للهيئات الوطنية العليا املعنية بالتعريب والرتمجة عضويات يف املؤسسة العربية للتعريب
والرتمجة.

 -7تقوم املؤسسة العربية للتعريب والرتمجة بالرتمجة ،والنرش ،والطباعة ،والتوزيع بالتعاون مع
مجيع التخصصات يف األقسام والكليات واجلامعات العربية.

 -8عقد الدورات وحلقات النقاش والندوات واملؤمترات التخصصية ملناقشة الكتب واملراجع
املقررة واخلطط الدراسية يف كل ختصص لتطويرها ،وتقييمها ،وتبادل اخلربات بني املختصني.

 -9وضع خطة مرحلية وشاملة لرتمجة كافة االحتياجات يف مجيع التخصصات عىل مستوى
الوطن العريب.

املادة احلادية ع�شرة :الهيئة الوطنية للتعريب والرتجمة:
ُتنشأ يف كل دولة عربية مؤسسة أو هيئة وطنية ُتعنى بالتعريب والرتمجة عىل املستوى الوطني تسمى

"اهليئة أو املؤسسة الوطنية للتعريب والرتمجة" ،وتكون مهامها كام ييل:
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 -1تعد املؤسسة (اهليئة) الوطنية للتعريب والرتمجة املرجعية الوطنية والترشيعية للغة العربية
واللغات األجنبية.

 -2سن القوانني والسياسات واخلطط الوطنية للغة.

 -3وضع خطة وطنية للتعريب والرتمجة بالتنسيق والتعاون مع املؤسسة العربية للتعريب والرتمجة.

 -4تقييم وضع اللغة العربية يف مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية ومتابعته ،وتقديم التقارير
ألعىل سلطة وطنية تنفيذية وترشيعية للتوجيه واختاذ ما يلزم من قرارات.

 -5منح التصاريح واملوافقات للجامعات واملدارس واملعاهد واملراكز املعنية باللغة.

 -6وضع املعايري للجهات احلكومية واألهلية لضامن تنفيذها خلطط التعريب والرتمجة.
 -7التواصل والتنسيق املستمر مع املؤسسة العربية للتعريب والرتمجة.

الف�صـــل الرابع
التعريب والرتجمة
املادة الثانية ع�شرة :يف التعريب:
ُيقصد بالتعريب تعريب املصطلحات واملسميات األجنبية وإدماجها يف اللغة العربية ،وأيض ًا تعميم

استخدام اللغة العربية السليمة يف مجيع امليادين ،والتخصصات ،واألعامل ،واملعامالت يف املؤسسات
احلكومية ،واألهلية ،والوطنية ،والعربية.

يتم إصالح اللغة العربية بالتعريب الشامل عىل مستوى املؤسسات احلكومية واألهلية الوطنية

والعربية بحيث يشمل تعريب اإلدارة ،وسوق العمل ،والتعليم ،واإلعالم ،ومجيع املصالح احليوية التي

تعزز الوحدة ،والسيادة الوطنية ،والتكامل العريب.
املادة الثالثة ع�شرة :الرتجمة:

البند  :1يعتمد التعريب عىل الرتمجة املتخصصة التي توفر الكتب ،واملراجع العلمية املتخصصة لسد
العجز يف التخصصات العلمية يف متختلف األقسام ،والكليات يف اجلامعات العربية.

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر

املجلـــــــ�س الـــــــــــدويل للغـــــــــــــة العــربيـــــــــــــــة

متت مراجعة هذا القانون واعتماده من احتاد املحامني العـرب
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البند  :2تتم ترمجة الكتب واملراجع العلمية احلديثة يف مجيع التخصصات التي ُتدرس يف البلدان
املتقدمة.

البند  :3تقوم جلان علمية متخصصة يف كل ختصص باختيار الكتب العلمية واملراجع التي حتتاج إليها
التخصصات يف األقسام العلمية يف مجيع اجلامعات العربية.

البند  :4يتم اختيار مرتمجني خمتصني يف التخصصات العلمية املختلفة بمساعدة لغويني لرتمجة الكتب
العلمية التخصصية التي حتتاج إليها التخصصات يف األقسام العلمية يف اجلامعات العربية.

البند  :5تقوم األقسام والكليات واجلامعات العربية باعتامد الكتب واملراجع املرتمجة ضمن خططها
الدراسية يف كل ختصص.

البند  :6ختضع الكتب واملراجع املرتمجة لتقييم سنوي حيدد مدى صالحيتها ومالءمتها للمؤسسات
التعليمية والتخصصات املختلفة.

البند  :7تتم ترمجة كافة املطبوعات واملؤلفات واملنتجات املختلفة التي حيتاج إليها الوطن العريب عىل
مجيع املستويات الوطنية ،والعربية وفق خطة شاملة تراعي األولويات ،واالحتياجات.

الف�صـــل اخلام�س
نطاق التعريب
املادة الرابعة ع�شرة :جماالت التعريب:
البند  :1تعريب التعليم العام الرسمي واألهيل:
الفقرة :1

يتم تعليم اللغة العربية بشكل سليم ابتدا ًء من املنزل ثم التعليم األسايس (حضانة،

رياض أطفال ابتدائي ،متوسط ،ثانوي).

الفقرة  :2تكون اخلطط الدراسية واملناهج يف مقررات اللغة العربية مرتابطة ،وتركز عىل تعليم
كافة املهارات اللغوية (القراءة ،الكتابة ،االستامع ،االستيعاب ،اخلط ،املحادثة،

القواعد ،التعبري ،اخلطابة ..إلخ).
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الفقرة :3

ُيدَ ِّرس مقررات اللغة العربية املختصون يف اللغة العربية فقط ممن تثبت االختبارات

الفقرة :4

وضع معايري للكفايات يف املهارات اللغوية املختلفة حسب املرحلة العمرية

الفقرة :5

يكون نجاح الدارس بناء عىل إتقانه للمهارات والكفايات اللغوية حسب املرحلة

كفاءهتم العلمية والرتبوية واملهنية.
والدراسية واملقرر الدرايس.

الدراسية.

الفقرة  :6تدرس مجيع املواد الدراسية يف مجيع التخصصات واملراحل التعليمية باللغة العربية
الفصحى.

الفقرة  :7ترتبط مقررات اللغة العربية وموضوعاهتا بجميع املقررات العلمية واألدبية
األخرى؛ حتى يتم التكامل يف متكني الطالب من إتقان لغتهم واستخدامها بشكل

صحيح يف مجيع التخصصات.

الفقرة :8

خيضع مجيع املعلمني واملعلامت يف كافة التخصصات لدورات تدريبية مكثفة يف

الفقرة :9

وضع اختبارات دورية لقياس كفاءة املعلمني ،واملعلامت ،وأساتذة اجلامعات يف

كيفية التدريس باللغة العربية الفصحى يف املقررات والتخصصات املختلفة.

اللغة العربية وربط ذلك بتقرير األداء الوظيفي.

الفقرة  :10ختضع مجيع االختبارات للتدقيق اللغوي قبل تقديمها للطالب والطالبات لضامن
سالمتها اللغوية واستيعاهبم هلا.

الفقرة  :11تكون هناك مسابقات لغوية تنافسية عىل مستوى املدارس واملراحل التعليمية يف

القرى واملدن ثم عىل املستويني الوطني والعريب حتى تكون أكرب حافز لتعلم اللغة

العربية السليمة ،وانتشارها بشكل عام.

الفقرة ُ :12تقدم تقارير سنوية عن مستوى معلمي ومعلامت اللغة العربية حسب املراحل التعليمية،
وذلك بخضوعهم الختبارات وطنية يف اللغة العربية ،ويتم تداول تلك التقارير
ومناقشتها من قبل املؤسسات التعليمية ومن قبل املؤسسات الوطنية وأولياء األمور.

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر
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الفقرة ُ :13تقدم تقارير سنوية يف مجيع املراحل التعليمية عن مستويات الطالب اللغوية حتدد
قدراهتم اللغوية ،وتشخص الصعوبات التي يواجهوهنا وتوضع احللول املناسبة

هلا.

الفقرة  :14ختضع مجيع املناهج ملراجعة لغوية ومنهجية تشمل املحتوى ،والتصميم ،واإلخراج،
والطباعة ،وبشكل مستمر من خمتصني لضامن جاذبيتها وسالمتها وسهولتها
ومناسبتها للمراحل العمرية للطالب والطالبات.

الفقرة  :15تنظم دورات وورش عمل يف مجيع مؤسسات الرتبية والتعليم لتعليم اللغة العربية
الفصيحة.

الفقرة  :16يتم وضع خمطط متكامل ملحتويات الدورات وورش العمل اللغوية عىل املستوى

الوطني من قبل خمتصني يراعون االحتياجات اللغوية ،واملهارات املطلوبة ،ويتم

تدريب اجلميع بنفس املستوى والنوعية حتى يكون التدريب متكافئ ًا يف مجيع
املؤسسات واجلهات الوطنية.

الفقرة ُ :17تسهم املدارس يف تقديم دورات للمجتمع يف تعلم اللغة العربية السليمة.
البند  :2املدارس واملؤسسات التعليمية األجنبية:
الفقرة :1

تُدَ ِّرس مجيع املدارس واملؤسسات التعليمية األجنبية اللغة العربية السليمة ضمن

الفقرة :2

ُتنشئ املدارس األجنبية وفق ضوابط ورشوط عىل أن ال تتعارض مع مواد قانون

خططها الدراسية.

اللغة.

البند  :3التعليم العايل:
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التخصصات يف مؤسسات التعليم العايل.

تكون اللغة العربية لغة التدريس الوحيدة يف مجيع مؤسسات التعليم العايل احلكومية
واألهلية ما عدا أقسام اللغات التخصصية ،وأقسام الرتمجة ،واملقررات املتخصصة
يف جماالت تتم املوافقة عليها من اهليئة الوطنية للتعريب والرتمجة.

تقوم مجيع األقسام والتخصصات يف الكليات واجلامعات بالتنسيق فيام بينها
لتحديد أهم وأحدث الكتب واملقررات يف ختصصاهتا ،وترمجتها من قبل األساتذة،

واعتامدها من جلان علمية خمتصة يف كل ختصص.

الفقرة :5

ُتوفر امليزانيات الالزمة للرتمجة العلمية يف كل ختصص وفق معايري وضوابط

الفقرة :6

فتح معاهد خاصة أو أهلية لتعليم اللغة العربية بموجب ضوابط دقيقة للمنهج،

أكاديمية وعلمية.

والوحدات الدراسية ،ونوعية األساتذة يتم اعتامدها بناء عىل اجلودة النوعية ،كام
يتم فيها تدريب املواطنني وتعليم الوافدين للغة العربية الفصحى واستخداماهتا يف

حياهتم اليومية.

الفقرة :7

فرض الرتمجة العلمية يف مجيع التخصصات واألقسام لردم الفجوة بني اللغة العربية

الفقرة :8

فصل أقسام النحو عن األدب والبالغة يف اجلامعات العربية.

الفقرة :9

والعلوم املختلفة.

استحداث أقسام علمية ختصصية لتعليم تدريس اللغة العربية للناطقني هبا وغري

الناطقني هبا ،وأخرى للمصححني اللغويني لتعميم ثقافة التصحيح اللغوي.

الفقرة  :10تطوير أقسام اللغة العربية ،وخططها ،وجماالت عملها ،ووضع معايري علمية لضامن
جودة ونوعية خمرجاهتا من الطالب ،والطالبات ،واألبحاث ،والدراسات.

الفقرة  :11توجيه البحث العلمي يف كافة التخصصات خلدمة اللغة العربية ،وربطها بتلك
العلوم واملعارف لردم الفجوة بينها.
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البند  :4البحث والتقنية:
الفقرة :1

استحداث مراكز بحث لغوية هتتم باستخدامات اللغة العربية يف كافة امليادين

الفقرة :2

العمل عىل ردم الفجوة بني اللغة العربية ،والعلوم ،واملعارف ،والتقنية ،والصناعات،

والتخصصات.

واملنتجات احلديثة يف مجيع امليادين العلمية.

الفقرة  :3دراسة التحديات التي تواجه اللغة العربية ،وتقديم احللول يف التخصصات العلمية،
الفقرة :4

والتقنية ،والصناعية ،واألدبية وغريها.

وضع املعاجم والقواميس العلمية ،والصناعية ،والتقنية املتخصصة لدعم التعريب

يف مجيع التخصصات.

الفقرة  :5العمل عىل توظيف اللغة العربية يف مجيع التطبيقات التقنية ،والعلمية ،والصناعية
وغريها من املستحدثات واملستجدات.

البند  :5اإلدارة:
الفقرة :1

االستفادة من جتارب الدول التي تعتمد اللغة الوطنية يف اإلدارة.

الفقرة  :2تعريب مجيع األعامل واملعامالت اإلدارية يف املؤسسات الوطنية والعربية احلكومية
واألهلية وفق خمطط منظم يبدأ بفرتة زمنية حمددة وينتهي بفرتة أخرى ،وخيضع

الفقرة :3

خالهلا وبعدها للتقييم واملراجعة واملساءلة.

ترشف املؤسسة أو اهليئة الوطنية للتعريب والرتمجة عىل عملية التعريب ،وتقدم
التقارير والتوصيات لصناع القرار الختاذ ما يلزم من قرارات ملعاجلة ما ينتج عن

تلك التقارير.

الفقرة  :4يشمل تعريب اإلدارة مجيع الدوائر والوزارات ،ويركز عىل األنظمة ،واللوائح،
والسجالت ،واملكاتبات ،واملعامالت ،والتعامل ،واإلجراءات.

الفقرة  :5تعريب املسميات والوثائق اإلدارية يف كافة أعامل املؤسسات احلكومية ،واألهلية،
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ومشاريعها وخططها.

الفقرة :6

تدريب املوظفني بشكل دوري ،وتوعيتهم بأمهية اللغة العربية ،وتأهيلهم

الفقرة :7

اعتامد التدقيق اللغوي للمكاتبات واألعامل اإلدارية من خالل مدققني لغويني

الفقرة :8

ربط الكفاءة الوظيفية والتوظيف بإتقان اللغة العربية.

الفقرة :9

الستخدامها بطريقة سليمة يف مجيع أعامهلم وتعامالهتم.
أكفاء.

استخدام اللغة العربية السليمة يف االجتامعات ،واللقاءات ،واحلوارات ،والفعاليات

التي تقوم هبا املؤسسات احلكومية واألهلية.

الفقرة  :10وضع نظام متابعة وتقييم مستمر ألداء املوظفني ملعرفة مدى التزامهم باللغة العربية
السليمة.

الفقرة  :11حيق لكل موظف احلصول عىل دورات يف اللغة العربية عىل حساب املؤسسة التي
يعمل هبا.

الفقرة  :12جيب منع استخدام اللهجات العامية أو اللغات األجنبية يف مجيع األعامل والتعامالت
يف املؤسسات احلكومية ،واألهلية ،والرشكات ،واألماكن العامة.

الفقرة  :13تطبق العقوبات والغرامات الصارمة عىل من خيالف أو يعيق التعريب يف مجيع
املؤسسات احلكومية واألهلية.

البند  :6تعريب سوق العمل:

الفقرة  :1اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوحيدة يف سوق العمل.
الفقرة :2
الفقرة :3

االستفادة من جتارب الدول األجنبية التي تعتمد لغتها الوطنية يف سوق العمل.

تتم مجيع األعامل التجارية ،والعقود ،واالتصاالت ،واملكاتبات ،والسندات باللغة

العربية.

الفقرة  :4متنع استخدام لغة غري اللغة العربية يف مجيع املؤسسات واملتاجر كافة املنتجات،
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر
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واملصنوعات ،والبضائع ،والسلع التي تستعمل لغات أجنبية دون أن تكون

الفقرة :5

مدعومة أو مرتمجة باللغة العربية السليمة.

تطبق العقوبات والغرامات الصارمة عىل من خيالف أو يعيق تعريب الوظائف
واألعامل يف مجيع املؤسسات احلكومية ،واألهلية ،واالجتامعية.

الفقرة  :6تتم مجيع األعامل التجارية ،واملالية ،والصناعية ،واالقتصادية باللغة العربية إال ما
يستدعي التعامل مع اخلارج بلغة أجنبية.

الفقرة :7

يشرتط إتقان اللغة العربية يف التوظيف جلميع العاملني يف سوق العمل من مواطنني

الفقرة :8

تعريب مجيع الوظائف دون استثناء إال أقسام اللغات األجنبية ،والرتمجة ،واملشاريع

الفقرة :9

تعريب أسامء وعناوين مجيع املحالت ،واملتاجر ،واملؤسسات ،والرشكات وفق

وأجانب.

املوجهة للخارج.

خمطط زمني ،ويراعى التدرج يف اإلحالل الوظيفي للمواطنني بدل األجانب من

غري العرب.

الفقرة  :10تعريب األنظمة ،واللوائح ،والتعاميم يف سوق العمل.

الفقرة  :11ربط االستخدام والتوظيف لألجانب باإلملام باللغة العربية.

الفقرة  :12ربط الوظائف يف مجيع املؤسسات العامة واخلاصة ،ويف املنازل بمعرفة اللغة العربية
واستخدامها.

الفقرة  :13تدريب العاملة الوافدة ،وتعليمها اللغة العربية عىل حساب الرشكات واجلهات
املستقدمة.

الفقرة  :14تعريب مجيع اخلدمات ،واملصالح ،واملهن.

الفقرة  :15ختضع مجيع العاملة الوافدة الختبار اإلملام باللغة العربية قبل دخوهلا إىل لدول
العربية.

الفقرة  :16تعريب مجيع األماكن ،واهليئات ،واملؤسسات السياحية ،وجتهيزاهتا ،وموظفيها،
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وأدوات إدارهتا ،وعملها.

الفقرة  :17ال تقبل العقود واالتفاقيات املكتوبة باللغة األجنبية إال إذا كانت مرتمجة باللغة
العربية ،بحيث يعتمد النص العريب فقط لدى القضاء ،واإلجراءات القانونية.

البند  :7املؤسسات اإلعالمية:
الفقرة :1

عرب مجيع املؤسسات اإلعالمية إداري ًا ،وفني ًا ،وتقني ًا ،وختضع مجيع منتجاهتا
ُت َّ

الفقرة :2

تكون اللغة العربية السليمة هي اللغة الوحيدة املستخدمة يف مجيع مؤسسات

الفقرة :3

ُتعا َقب أية مؤسسة أو فرد يتعمد خمالفة قانون اللغة العربية ،واستخدامها بطريقة

الفقرة :4

ختضع مجيع املؤسسات ،واملواد ،واملنتجات اإلعالمية ،واإلعالنية للرقابة اللغوية

الفقرة :5

خيضع العاملون يف املؤسسات اإلعالمية لدورات مكثفة للتعرف عىل أمهية

الفقرة :6

يشرتط اإلتقان للغة العربية السليمة يف التوظيف يف مجيع املؤسسات اإلعالمية.

الفقرة :7

ومشاريعها لقانون اللغة العربية.
املوجه للمواطن العريب.
اإلعالم َّ

غري سليمة يف املؤسسات اإلعالمية.

التي جتيز األعامل قبل نرشها.

التعريب ،وكيفية استخدام اللغة العربية السليمة.

تلتزم مجيع الوسائل اإلعالمية املرئية ،واملسموعة ،واملقروءة ،واإللكرتونية
ومستحدثاهتا املختلفة باستخدام اللغة العربية السليمة ،وتنطبق هذه الفقرة عىل

املؤسسات املحلية ،والوطنية ،والعربية ،واألجنبية التي تبث يف الوطن العريب.

الفقرة :8

سن قوانني وطنية وعربية ملعاقبة من خيالف معايري ضبط اجلودة اللغوية السليمة يف
ُت ُّ

الفقرة :9

ُتشارك وسائل اإلعالم بجميع أنواعها يف التثقيف باللغة العربية السليمة من خالل

مجيع املؤسسات اإلعالمية باختالف ختصصاهتا.

اإلعالنات ،والنرشات ،واملطبوعات ،واملسلسالت بكل أنواعها ملعاجلة األخطاء
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اللغوية ،ونرش األساليب والطرق الصحيحة ليشيع استعامهلا بني الناس ،ويكون
ذلك وفق خطط متواصلة ومدروسة.

الفقرة  :10ختضع مجيع املواقع اإللكرتونية لقانون اللغة العربية.
البند  :8املؤسسات الثقافية والفنية:

الفقرة  :1تكون اللغة العربية السليمة لغة املؤسسات الثقافية ،والفنية الوطنية والعربية.

الفقرة  :2تتم مجيع األنشطة واملشاريع الثقافية ،والفنية ،واملهرجانات ،واملعارض باللغة
العربية السليمة.

الفقرة  :3ختضع املؤسسات الثقافية والفنية لقانون اللغة العربية.
الفقرة :4

تعمل املؤسسات الثقافية والفنية عىل تقديم املشاريع واألنشطة التي تسهم يف نرش
اللغة العربية السليمة.

البند  :9املؤمترات والندوات وورش العمل:

الفقرة  :1تشجيع تنظيم املؤمترات ،والندوات ،وورش العمل ،والدورات التي تسهم يف
الفقرة :2

خدمة اللغة العربية وتطوير تطبيقاهتا يف مجيع املجاالت.

منح اجلوائز لألعامل ،واملشاريع ،واملبادرات التي ختدم نرش اللغة العربية السليمة.

الفقرة  :3ربط املوافقة بإقامة مجيع املؤمترات ،والندوات ،والفعاليات املختلفة يف الدول العربية
بأن تكون اللغة العربية السليمة هي اللغة املعتمدة يف كافة النشاطات واملناسبات،
وعدم استخدام العامية أو اللغات األجنبية إال عند الرضورة التي تستوجب وجود
خطي ًا للجهات املعنية باملوافقة.
اللغة األجنبية واملربرة ّ

البند  :10التجارة والصناعة:

الفقرة  :1تعريب مجيع أسامء املنتجات والصناعات املحلية.
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منع دخول املنتجات بجميع أنواعها ،واملصنوعات ،والسلع ،والبضائع إىل األسواق

العربية إذا كانت غري معربة أو غري مدعومة باللغة العربية السليمة.

الفقرة  :3تقوم املؤسسات املسؤولة عن التجارة والصناعة بوضع معاجم للمصطلحات
واملفردات التجارية بالتعاون مع اهليئات الوطنية والعربية املعنية بالتعريب والرتمجة.

الفقرة  :4العمل عىل تعريب املسميات ،واملصطلحات التجارية والصناعية.

الفقرة  :5تقوم املؤسسات املسؤولة عن التجارة والصناعة بوضع معايري ومقاييس لغوية
للرشكات األجنبية ملراعاهتا يف منتجاهتا التي توجه للسوق العربية.

الفقرة :6

تتوىل الرشكات األجنبية مسؤولية تعريب منتجاهتا املوجهة للسوق العربية وفق

الفقرة :7

ُت َغ َّرم املؤسسات والرشكات واهليئات واملحالت التي ختالف مواد هذا القانون

الضوابط واملقاييس التي تضعها املؤسسات املعنية الوطنية أو العربية.

وتوضع عقوبات صارمة تصل إىل حد سحب التصاريح بالعمل واإلقفال.

الف�صـــل ال�ساد�س
يف اللغات املحلية والأجنبية واللهجات العامية
املادة اخلام�سة ع�شرة :اللغة املحلية:
البند  :1جيب االهتامم باللغة (اللغات) املحلية ،وتنظيمها بقانون للمحافظة عليها ،وتعليمها للفئة التي
هتتم هبا لضامن بقائها ،وبام ال يتعارض مع اللغة الوطنية اجلامعة واملوحدة.

البند  :2تعد اللغة املحلية جز ًء ال بتجزأ من التنوع الثقايف يف املجتمع.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة :اللغة الأجنبية:

البند  :1جيب تع ُّلم وتعليم اللغات األجنبية ،وإتقاهنا وتوظيفها يف املجاالت التي تناسبها ،وبام يسهم
يف التبادل الثقايف ،واملعريف ،والعلمي ،والتقني ،والتجاري ،واالقتصادي ،والصناعي ،وحوار
احلضارات ،والرتمجة وغريها من املصالح املتبادلة بني األمم والشعوب.
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البند  :2جيب أن ال يتعارض تعليم اللغات األجنبية مع تعليم اللغة الوطنية اجلامعة واملوحدة.

البند ُ :3تنشأ أقسام متخصصة لتعليم اللغات األجنبية ،وختضع لقانون اللغة لضامن اجلودة ،والنوعية،
والفائدة اخلاصة والعامة التي من أجلها يتم تأسيس األقسام العلمية.

البند ُ :4تنشأ معاهد ومراكز لتقدم دورات لتعليم اللغات األجنبية وفق معايري ورشوط تضمن جودهتا
بام ال يتعارض مع اللغة الوطنية اجلامعة واملوحدة.

املادة ال�سابعة ع�شرة :اللهجات العام ّية
جيب عدم تشجيع اللهجات العامية وحث أفراد املجتمع عىل استخدام اللغة العربية الفصحى.

وتصحيح الكلامت والعبارات املشوهة يف اللهجات العامية وربطها بالفصحى ،ونرش الوعي اللغوي

بني املواطنني وفق خطة شاملة ومتواصلة تعرف بخطورة اللهجات العامية عىل اللغة العربية السليمة
وعىل الوحدة الوطنية والتقدم والتطور والتنمية اإلنتاجية وتكافؤ الفرص.

الف�صـــل ال�سابع
�أحكام خمتلفة
املادة الثامنة ع�شرة :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها:
البند  :1إنشاء املعاهد واملراكز التي تعنى بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف الدول العربية.

البند  :2وضع معايري لغوية ،وإدارية ،وعلمية ،ومنهجية لضامن اجلودة والنوعية يف مجيع مؤسسات
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

البند  :3تأليف الكتب ،واملقررات ،واملراجع ،واملعاجم اخلاصة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

البند  :4وضع خطط دراسية حديثة تضمن تقديم اللغة العربية السليمة وفق أحدث الطرائق التعليمية
والتقنية.

البند  :5استحداث األقسام العلمية التخصصية لتطوير طرائق التدريس ،وإعداد املعلمني ،وأساتذة
اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

26

املجلـــــــ�س الـــــــــــدويل للغـــــــــــــة العــربيـــــــــــــــة

متت مراجعة هذا القانون واعتماده من احتاد املحامني العـرب

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر

قــــانــــــــــون اللـــــغــــــــة الــــعـــــربــــــيـــــــة

اجلــــــزء الأول

قانـــون اللغـــة العربيـــة على م�ستــوى الدول العــربـيــة

الـــدول العـربيــة

البند  :6تشجيع جهود األفراد واملؤسسات االجتامعية واحلكومية لتعليم اللغة العربيةلغري الناطقني
هبا.

البند  :7ختضع مجيع مؤسسات تعليم اللغة العربية ومقرراهتا وأساتذهتا ملعايري يتم وضعها من قبل
اجلمعية الدولية ملؤسسات اللغة العربية.

البند  :8نرش اللغة العربية السليمة بكافة الوسائل املمكنة واحلديثة وفق معايري عالية اجلودة والنوعية.
املادة التا�سعة ع�شرة :املظهر العام والبيئة:
البند ُ :1يمنع تداول مجيع اللوحات والالفتات املكتوبة باللغات األجنبية.

البند ُ :2يمنع استخدام املسميات األجنبية للمحالت ،والرشكات ،واملؤسسات التجارية ،والصناعية،
والفنية ،والثقافية ،وغريها.

البند ُ :3تعطى مجيع املؤسسات ،والرشكات ،واملحالت التي حتمل أسامء أجنبية مهلة زمنية حمددة
لتعديل مسمياهتا أو يتم إقفاهلا أو إلغاؤها.

البند  :4تتحمل الغرف التجارية ،والصناعية ،والزراعية ،والبلديات مسؤولية منع فتح املحالت
والرشكات بأسامء ولغات أجنبية ،وحتديد املهل للمحالت ،والرشكات ،واملؤسسات لتعديل

مسمياهتا .ويمكن هلذه اجلهات تنظيم ومعاجلة هذه املسألة بمقرتحات ال ترض باملصالح،

وتقدم احلل املناسب.

البند  :5جيب املحافظة عىل اهلوية املحلية ،والوطنية ،والثقافية ،واملظهر ،العام من خالل احلرص عىل
إبراز واجهات املحال التجارية وإعالناهتا بالشكل املناسب ،ووضع املعايري ،واملقاييس،
والضوابط للوحات والالفتات بجميع أشكاهلا ،وأنواعها للمحافظة عىل املظهر العام
للشوارع ،واملدن ،والقرى.

البند ُ :6يشرتط عىل الرشكات األجنبية التي حتمل أسامء أجنبية من بلد املنشأ أن تكتب أسامءها بالعربية
الصحيحة بحيث يكون االسم العريب بنسبة 70%

و 30%لالسم األجنبي.

غرم مجيع املؤسسات اإلعالنية واجلهات املعلنة ،ومجيع اجلهات التي تضع الفتات غري
البند ُ :7ت َّ
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
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صحيحة لغو ّي ًا بغرامات متفاوتة تصل إىل حد اإلغالق.
املادة الع�شرون :اال�ستثمار يف اللغة:
البند  :1اللغة العربية ثروة جيب االستثامر فيها عىل مستوى الفرد ،واملجتمع ،واملؤسسات احلكومية،
واألهلية ،والدولة.

البند  :2االستثامر يف اللغة العربية هو أساس االستثامر يف العقل البرشي ،ومهاراته ،وقدراته التي متكنه

من القدرة عىل رفع مستوى األداء ،واإلتقان للعمل ،واإلبداع ،واالبتكار ،والتطوير ،والتقدم
املستمر يف مجيع التخصصات واملهن.

البند  :3يشمل االستثامر يف اللغة العربية استحداث املراكز ،واملعاهد ،واألقسام ،وتأليف الكتب،
واملراجع ،وإنتاج التقنية ،والصناعات ،والرتمجة ،واستحداث الوظائف ،والتدريب،
والتأهيل ،وتطور األسواق ،واملتاجر ،والتبادل الثقايف واملعريف.

البند  :4ترتبط اإلنتاجية وحتسني املخرجات بمستوى االستثامر ،واإلتقان الفردي أو املؤسيس للغة
العربية.

املادة احلادية والع�شرون :الأ�سرة:
األرسة هي املؤسسة االجتامعية األوىل املسؤولة عن تربية أفرادها وإعدادهم وتأهيلهم ليكوا مواطنني

صاحلني  ،لذا فهي تتحمل املسؤولية القانونية والرشعية جتاه الدولة واملجتمع لتعليم األبناء والبنات اللغة

العربية الوطنية السليمة ،وحتبيبها إليهم ،ويتوجب عليها تنمية قدراهتم ومعارفهم ومهاراهتم اللغوية لتأهيلهم
اجتامعيا وتعليميا وثقافيا ووطنيا لالندماج يف املجتمع ،واملشاركة بفاعلية يف املؤسسات الوطنية احلكومية

واألهلية التي يعملون فيها أو يتعاملون معها ،ثم بعد إتقان اللغة العربية يمكنهم تعلم اللغات األجنبية.
املادة الثانية والع�شرون� :إ�صالح اللغة العربية:

يتم إصالح اللغة العربية يف الدول العربية باالستعانة بقانون اللغة ،واتباع سياسة التعريب والرتمجة

املوازية ،وإعادة النظر يف املنظومة الرتبوية للنهوض بمستوى املعلمني ،واملناهج ،وأنظمة التعليم،
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وغريها.
املادة الثالثة والع�شرون :خمالفة قانون اللغة العربية:
تعد أية خمالفة لقانون اللغة خمالفة للدستور ونظام احلكم الوطني ،ويرتتب عىل تلك املخالفة إحلاق

العقوبات املادية واملعنوية الرادعة عىل الفرد ،أو املؤسسة ،أو اهليئة ،أو اجلامعة.
املادة الرابعة والع�شرون :العمل بالقانون:

ُيعمل هبذا القانون من تاريخ اعتامده أو املصادقة عليه يف املجلس الترشيعي لكل دولة ،أو من ِقبل

أعىل سلطة فيها.
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اجلزء الثاين:

قانون اللغة العربية للدول الإ�سالمية

الأ�سباب املوجبة:
تنفرد اللغة العربية عن أية لغة أخرى بأن اهلل اصطفاها من بني سائر اللغات ليخاطب هبا الكون وما به
(وإِ َّن ُه َل َت ْن ِز ُ
وح الأْ َ ِمنيُ َ ،علىَ َق ْلبِ َك لِت َُك َ
يل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ين،
ون ِم َن المْ ُ ْن ِذ ِر َ
من كائنات ،فقال تعاىلَ :
الر ُ
نيَ ،نزَ َل بِ ِه ُّ
بِ ِل َس ٍ
ان َع َربيِ ٍّ ُمبِ ٍ
تعاىل(:و َل ْو َج َع ْلنَا ُه
متييزا عن اللغات األخرى فقال
ني) (الشعراء ،)195-192 :ثم زادها ً
َ
ُق ْرآ ًنا َأ ْع َج ِم ًّيا َل َقا ُلوا َل ْولاَ ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َربيِ ٌّ ) ( 44فصلت) ،وهذا تأكيد عىل التميز الذي ُخ َّصت

به اللغة العربية مقارنة بغريها من اللغات األخرى ،وتقوم الشعائر اإلسالمية عىل الثوابت واملرجعيات
واملصادر الدينية التي يقوم عليها الدين ،وذروة تاجها اللغة العربية التي اصطفاها اهلل لتكون لغ ًة لكالمه

تعاىل ،هبا تتم الصالة والشعائر الدينية وغريها من سائر العبادات ،وهبذه اللغة املقدّ سة يدعو املؤمن

ربه ويناديه ،وهلذا تعد اللغة العربية من الثوابت الدينية التي ال يستقيم الدين إال هبا؛ وختضع للقاعدة

الرشعية التي تنص عىل أن "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" ،من هنا وجب عىل كل مسلم أن

يتعلمها ليقوم بواجباته الدينية حتى يستطيع أن يصيل ،ويقرأ القرآن ،ويفهم معانيه ومفرداته ،ويعي ما
يقول يف صالته وعبادته؛ بل ويعرف احلقوق والواجبات التي فرضها اهلل عليه ،كام حي ِّتم عىل مجيع الدول

حتمل مسؤولياهتا بتعليم اللغة العربية كلغة ثانية اىل جانب اللغة الوطنية؛
املسلمة واملجتمعات اإلسالمية ُّ
ليتمكن املسلم من القيام بواجباته الدينية عىل الوجه الصحيح.
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من أجل ذلك كان ال بد من وضع قانون اللغة العربية يف الدول واملجتمعات يكفل انبعاثها ،وتعليمها

وضامن جودهتا.

يشتكي الكثري من املسلمني من عدم قدرهتم عىل معرفة معاين كلامت القرآن الكريم الذي يقرؤونه

بشكل يومي ،ويعود هذا إىل أن حفظ القرآن الكريم ال يكفي ملعرفة معاين آياته الكريمة ،وهذا احلفظ
اآليل يعد أداء آلي ًا وال يؤدي إىل القدرة عىل التحدث باللغة العربية ،وهلذا جيب أن يكون تعليم اللغة

العربية من متطلبات حفظ القرآن الكريم حتى يسهم تعلم اللغة العربية ،والتحدث ،والكتابة ،والقراءة
هبا يف فهم حقيقي للقرآن الكريم ،وتدبر معانيه وآياته ،حيث تساعد معرفة اللغة العربية املسلم عىل

البحث يف املعاجم ،والقدرة عىل قراءة تفاسري القرآن وكتب الفقه.

كام أن معرفة املسلم للغة العربية تسمح له بمعرفة الدين من مصادره األصلية ،وجتنبه االعتامد عىل

تفسريات وتأويالت قارصة عن املعاين احلقيقية للقرآن الكريم ،وهلذا جيب عىل صناع القرار يف الدول

اإلسالمية سن األنظمة والترشيعات والسياسات اللغوية التي تسمح بتعليم اللغة العربية ،ونرشها يف
املجتمع حتى تسمح هلم بمعرفة دينهم بشكل صحيح من مصادره األولية ،وخاصة القرآن الكريم.
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قانـــون اللغـــة العربيـــة على م�ستــوى الدول الإ�سالمية

الدول الإ�سالمية

الف�صـــل الأول
تعـــريــــف
املادة الأوىل :قانون اللغة العربية:
يسمى هذا القانون قانون اللغة العربية.
املادة الثانية :اللغة العربية والدين:
تعلم اللغة العربية من أولويات تعليم الدين الصحيح والقيام به بشكل سليم.

الف�صـــل الثاين
واجبات الدولة
املادة الثالثة :اللغة العربية والد�ساتري:
مراجعة الدساتري الوطنية التي تنص عىل أن اإلسالم دين الدولة املسلمة لتتضمن بأن تعلم اللغة

العربية يعد من أولويات تعلم الدين الصحيح ،والقيام به بشكل سليم.
املادة الرابعة :اللغة العربية لغة ثانية:

اللغة العربية لغة ثانية إجبارية يف مجيع املراحل الدراسية وتعليمها وفق منهج تعليمي متكامل يركز

عىل اللغة العربية ومهاراهتا املختلفة (قراءة – كتابة – حمادثة – استيعاب وغريها من املهارات اللغوية).
املادة اخلام�سةّ :
�سن القوانني:
عىل الدول االسالمية سن القوانني التي تنظم وضع اللغة العربية فيها.
املادة ال�ساد�سة :الهيئة الوطنية:
عىل الدولة املسلمة واجب إنشاء هيئة وطنية لإلرشاف عىل اللغة العربية.
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الف�صـــل الثالث
املدار�س واملعاهد واملراكز وامل�ؤ�س�سات
املادة ال�سابعة :ت�أ�سي�س املدار�س وم�ؤ�س�سات اللغة العربية:
ُتنشأ املدارس واملعاهد واملراكز واألقسام التي تعلم اللغة العربية وفق معايري تضمن اجلودة والنوعية،

وبام ال يتعارض مع اللغة الوطنية.

املادة الثامنة� :إعداد املعلمني واملعلمات:
ُتنشأ أقسام ومراكز ومعاهد إلعداد املعلمني واملعلامت واألساتذة يف كيفية تدريس اللغة العربية يف

املدارس ،واملعاهد ،واجلامعات يف الدول اإلسالمية.
املادة التا�سعة :الأق�سام التخ�ص�صية:

ُتنشأ األقسام العلمية املتخصصة يف جمال اللغة العربية ودراساهتا املعمقة.
املادة العا�شرة :الن�شر والت�أليف:
تشجيع النرش والتأليف واملؤسسات اإلعالمية ،وإبراز الفعاليات واملناشط العلمية والثقافية التي

هتتم باللغة العربية.

الف�صـــل الرابع
املناهج واخلطط الدرا�سية
املادة احلادية ع�شرة :املناهج الدرا�سية:
ختضع مجيع املناهج واخلطط الدراسية اخلاصة باللغة العربية ملعايري الكفايات حسب العمر ،واملرحلة

الدراسية.

املادة الثانية ع�شرة :التقومي امل�ستمر:
خيضع تعليم اللغة العربية يف الدول اإلسالمية لتقييم سنوي شامل ومستمر بحيث يشمل:

(األستاذ ،والطالب ،واملنهج ،واالختبارات ،عىل أن تتم االستفادة من نتائج االختبارات يف حتسني
وجتويد تع ّلم اللغة العربية وتعليمها).
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اجلزء الرابع

املرجع النظري والقانوين اال�سرت�شادي لل�سيا�سات
والأنظمة والت�شريعات والتخطيط اللغوي

مقدمة:
بعد مرور ثامين سنوات عىل تنظيم املؤمتر الدويل األول ل ّلغة العربية الذي ُعقد يف بريوت يف املدة

 23 – 19مارس 2012؛ اتضحت الرؤية بشأن العديد من التحدّ يات التي تواجه اللغة العربية،
تعرضت له عرب تارخيها الطويل
وانكشف ال َلبس الناتج عن عدم فهم اللغة يف سياقها التارخيي ،وما ّ
من حتديات وحمن وفتن ،والتي كانت ّ
ً
غموضا عند بعض ص ّناع القرار واألكاديميني والباحثني
تشكل

وخاصة املوضوعات التي تتع ّلق باهلو ّيات والدين واللغات األجنبية والعا ّميات
واملهتمني باللغات،
ّ
وسوق العمل والتعليم والتعريب والرتمجة وغريها ،من أجل ذلك ُأعدَّ القانون الدويل ل ّلغة العربية

املشفوع بمقدمة نظرية مرجعية إليضاح تلك القضايا واملوضوعات التي تتعلق بالعربية هبدف

دراستها بشكل معمق من قبل الباحثني ومراكز صناعة القرار هبدف إبراز املالبسات التي تغيب عن

نظر املسؤولني وص ّناع القرار واملرشّ عني عند سن األنظمة والترشيعات والسياسات املتع ِّلقة باللغة،

إضافة إىل تسليط الضوء عىل بعض املشاريع واملبادرات التي تعمل عىل إقصاء اللغة العربية حتت
موجهة ،ونعرض فيام يأيت ــ بصورة موجزة ــ ً
بعضا من تلك اجلوانب املتعلقة
عناوين مض ِّللة وتقارير َّ

بقانون اللغة العربية.
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يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر
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املرجع النظري والقانوين لل�سيا�سات والتخطيط اللغوي

املرجع النظري

�أو ً
ال :اللغة والإن�سان:
يعدّ النظام اللغوي الصويت الذي يرتبط به اللسان ،األذن ،العني ،الدماغ ،وغريها من األعضاءــ من

يتكون منها جسم اإلنسان إذ يرتبط النظام اللغوي بعدد من األعضاء اجلسدية
األنظمة األساسية التي ّ

ريا وفهماً  ،إضافة إىل غريها من الوظائف
املتع ّلقة باللغة نط ًقا
ً
وسامعا ،وقراءة ،وكتاب ًة واستيعا ًبا وتفك ً
باحلواس واملشاعر اإلنسانية ،كام ّ
دورا يف اختاذ القرارات واخليارات يف حياة
اللغوية املرتبطة
أن له ً
ّ

اإلنسان ،وهبا يؤ ّثر ويتأثر ،حتى أن أي عطب أو تلف أو ضعف يف أي عضو من أعضاء اجلهار اللغوي

الصويت قد يتسبب يف مشكالت حياتية ،ووظيفية ،واجتامعية ،ونفسية ،وفكرية ،وتعليمية ،وعملية

وغريها.

وتتعلق اللغة بشخصية وتفكري اإلنسان وعمله وتعامله ،واستيعابه وتفاعله عىل املستوى الشخيص

واملجتمعي ،ألهنا أداة التفكري والتع ّلم واملعرفة واإلبداع واكتساب املهارات ،والتفاعل والعمل

ليتعرف عىل قيمه وتقاليده وأعرافه وثقافته ومرجعياته.
والتواصل ،وهبا يندمج الفرد و ُيدمج يف املجتمع؛ ّ

وهبا يعرف احلقوق والواجبات .وبناء عىل ما تقدم فإن تعلم اللغة واجب عىل الفرد ،كام أن تعليمه اللغة

الوطنية من أهم مسؤوليات األرسة واملجتمع والدولة ،وهي من حقوق اإلنسان الرتباطها بوجوده
واخلاصة .و ُتعدُّ اللغة وسيلة
وكامل تكوينه ،وهبا يتحقق الوجود والعيش املشرتك ،واملصلحة العا ّمة
ّ

اخلاصة والعا ّمة عند األفراد ،وهبا ُيدار املجتمع ويدمج أفراده يف املنظومة الوطنية ،كام
لتحديد اهلويات
ّ

أهنا وسيلة النفاذ إىل فكر الفرد وذهنه ،ومن هنا تأيت أمهية اللغة للفرد واألرسة واملجتمع والدولةّ ،
وألن
ّ
هي ًأ الكتساب اللغة من أ ّمه وأبيه وأرسته لكوهنم أول من يضع األسس اللغوية يف حياة
كل مولود يولد ُم َّ
ٍ
ّ
خاصة باألفراد
سن
األطفال،
املكون الرئيس للمجتمع ،هلذا وجب ُّ
ترشيعات لغوية ّ
وألن األرسة هي ّ
واألرسة واملجتمع تضعها الدولة ،وتتكفل بتطبيقها ومراقبتها.

ثان ًيا :عاملية اللغة العربية وكونيتها:
وكونية وفق احلقائق والثوابت واملرجعيات التي تنطلق من املعطيات اآلتية:
ُتعدُّ اللغة العربية لغة عاملية
ّ
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املرجع النظري

 .1مركزية الكعبة امل�شرفة:
أهم احلقائق التارخيية بناء الكعبة املرشّ فة التي ُتعدُّ أول بيت للعبادة يف تاريخ البرشية ،وهذه
من ّ
احلقيقة الكونية موثقة بكالم اهلل تعاىل ممث ً
ال يف القرآن الكريم من خالل اآلية الكريمة؛ قال تعاىل (إِ َّن َأ َّو َل
َب ْي ٍ
ت ُو ِض َع لِل َّن ِ
ار ًكا َو ُهدً ى لِ ْل َعالمَ ِنيَ ) (آل عمران.)96 :
اس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َ
 .2الكعبة قبل الإ�سالم:
أ-

موجودا قبل مولد إبراهيم وذر ّيته ،وكان الناس يعبدون األصنام
كان البيت (الكعبة)
ً
حني أتى إبراهيم إىل الكعبة ،وهلذا أسكن إبراهيم أبو األنبياء ذر ّيته عند بيت اهلل احلرام

ليقيموا الصالة وفق مضمون اآليات الكريمة يف قوله تعاىل:
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ ِ
ال إِ ْب َر ِ
(وإِ ْذ َق َ
َام (َ )35ر ِّب
اجن ُْبنِي َو َبنِ َّي َأ ْن َن ْع ُبدَ الأْ َ ْصن َ
َ
آمنًا َو ْ
يم َر ِّب ْ
اه ُ
ريا ِم َن ال َّن ِ
يم ()36
اس َف َم ْن َتبِ َعنِي َفإِ َّن ُه ِم ِّني َو َم ْن َع َصانيِ َفإِ َّن َك َغ ُف ٌ
إِنهَّ ُ َّن َأ ْض َل ْل َن َكثِ ً
ور َر ِح ٌ
َر َّبنَا إِنيِّ َأ ْس َك ْن ُت ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي بِ َو ٍ
يموا الصَّلاَ َة
اد َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِع ْندَ َب ْيتِ َك المْ ُ َح َّر ِم َر َّبنَا لِ ُي ِق ُ
اس هَ ْت ِوي إِ َل ْي ِه ْم َو ْار ُز ْق ُه ْم ِم َن الث ََّم َر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة ِم َن ال َّن ِ
ون)( ،إبراهيم:
َف ْ
 )37- 34يظهر لنا اآليت:

يمن عىل ذلك البلد باألمن.
• دعا إبراهيم اهلل أن ّ
• دعا إبراهيم اهلل أن جي ّنبه وبنيه عبادة األصنام.

• ّأكد إبراهيم ّ
ريا من الناس ،وهذا يعني أهنا كانت موجودة عند
أن األصنام أض ّلت كث ً
وصوله إىل ذلك البلد.

• ّأكد إبراهيم ّ
دينيا ،ومن عصاه فليس منه ،وإنام عىل
أن من يتبعه ويسري عىل هنجه فإنّه منه ًّ
هنج ع َبدَ ة األصنام ،وقد دعا هلم باملغفرة والرمحة من رب العاملني.

ذريته يف واد غري ذي زرع عند بيت اهلل املحرم.
• ّأكد إبراهيم أنه أسكن ّ

• كام أوضح القرآن الكريم أن اهلدف من إسكان إبراهيم بعض ذر ّيته يف ذلك البلد عند
بيت اهلل هو إقامة الصالة.
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ّ
وتدل هذه اآليات عىل أن الصالة كانت تقام عند البيت قبل إبراهيم.
•

وأيضا ّ
ً
تدل عىل وجود َم ْن كان يعبد األصنام عىل الرغم من إقامة إبراهيم الصالة.
•
� .3إعادة بناء الكعبة:
أ-

بأمر اهلل تعاىل أعاد إبراهيم وإسامعيل بناء الكعبة ألهنا يف واد جيعلها تتعرض للهدم والغرق
يم ا ْل َق َو ِ
(وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِ ْب َر ِ
اعدَ
جراء السيول املتعاقبة عليها ،حتى عهد قريب ،فقال تعاىلَ :
اه ُ
من ّ
ِم َن ا ْل َب ْي ِ
ت َوإِ ْسماَ ِع ُ
يم) (البقرة.)127 :
يل َر َّبنَا َت َق َّب ْل ِم َّنا ،إِ َّن َك َأ َ
الس ِم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
نت َّ

مسلمينْ هلل ،ومن ذر ّيتهام أ ّمة مسلمة وأن يرهيم
ب -دعاء إبراهيم بأن يكون هو وابنه إسامعيل
َ
احلج هذه حتى يومنا هذا يتوارثها املسلمون من ذرية إبراهيم؛ قال تعاىل:
مناسكهم ،ونسك ّ
اج َع ْلنَا ُم ْس ِل َمينْ ِ َل َك َو ِمن ُذ ِّر َّيتِنَا ُأ َّم ًة ُّم ْس ِل َم ًة َّل َك َو َأ ِر َنا َمن ِ
نت
َاس َكنَا َو ُت ْب َع َل ْينَا ،إِ َّن َك َأ َ
َ
(ر َّبنَا َو ْ
يم)( ،البقرة.)128 :
ال َّت َّو ُ
الر ِح ُ
اب َّ

ت -دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن يبعث من نسل ذر ّيته رسو ً
(ر َّبنَا َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم
ال؛ قال تعاىلَ :
يم)،
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو ُيزَ ِّكي ِه ْم إِ َّن َك َأ َ
َر ُسولاً ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
نت ا ْل َع ِز ُيز الحْ َ ِك ُ
(البقرة.)129 :

ذريته بأن يكونوا مسلمني ،بمن فيهم
ث -أمر اهلل إبراهيم بأن يكون مسلماً  ،ثم أوىص إبراهيم ّ
ال َأ ْس َل ْم ُت لِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ (َ )131و َوصىَّ بهِ َ ا إِ ْب َر ِ
ال َل ُه َر ُّب ُه َأ ْس ِل ْمَ ،ق َ
يعقوب؛ قال تعاىل( :إِ ْذ َق َ
يم
اه ُ
َبنِ ِ
ين َفلاَ تمَ ُ و ُت َّن إِلاَّ َو َأن ُتم ُّم ْس ِل ُم َ
ون)( ،البقرة131 :
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ َ
يه َو َي ْع ُق ُ
وب َيا َبنِ َّي إِ َّن اللهَّ َ ْ
.)132 -

(و َم ْن َأ ْح َس ُن ِدينًا
ج -كانت ديانة إبراهيم تسمى باحلنيفية ،وهي مرجع اإلسالم؛ قال تعاىلَ :
يم َحنِي ًفا َواتخَّ َ َذ اللهَّ ُ إِ ْب َر ِ
ممَِّن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه للِهَّ ِ َو ُه َو محُ ِْس ٌن َوا َّت َب َع ِم َّل َة إِ ْب َر ِ
يم َخ ِليلاً )( ،النساء:
ْ
اه َ
اه َ
ان إِ ْب َر ِ
يم يهَ ُ ِ
ان َحنِي ًفا ُم ْس ِلماً َو َما َك َ
صانِ ًّيا َو َل ِك ْن َك َ
 .)125وقال تعاىلَ ( :ما َك َ
ان ِم َن
ود ًّيا َولاَ َن رْ َ
اه ُ
المْ ُشرْ ِ ِكنيَ)( ،آل عمران.)67 :
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 .4اللغة العربية والكعبة امل�شرفة:
أ-

حيجون إىل بيت اهلل احلرام بعدما اس ُت ِ
استمر عليها
كملت مناسك العبادة التي
استمر الناس ّ
ّ
ّ
املسلمون حتى يومنا هذا.

ب -مع الوقت أصبحت الكعبة مركز جذب عظيم يأيت إليه الناس بمختلف لغاهتم وهلجاهتم .وقد
لغوي مهم جدًّ ا؛ إذ أصبحت قبائل اجلزيرة تتبارز باللغة حتى إهنا كانت
تطور
ّ
نتج عن هذا ّ

تقيم االحتفاالت بربوز الشاعر الذي يمثلها لغو ًّيا وفكر ًّيا ،ويدافع عن رشفها بالقصائد،
يتعرض ملكانتها.
وير ّد عىل من َّ

ت -أصبحت املبارزة واملنافسة يف جمال الشعر من أهم سامت ومزايا أهل مكة قبل اإلسالم؛ وكان
احلج مع القبائل ،وينترشون يف األسواق يفاخرون بقبائلهم وإماراهتم
الشعراء يفدون يف ّ
وممالكهم ،وكانوا يعاجلون بالشعر الرصاعات ويبادرون لعقد الصلح بني القبائل ،وأ ّدى
أساسيا يف بناء املجتمعات املحيطة بالكعبة.
دورا
الشعر ً
ًّ

اجتامعيا و ًّ
مها أرس ًّيا؛ فكان اآلباء يتمنون أن ينجبوا الشعراء حتى يرتفع
ث -أصبحت اللغة شأ ًنا
ًّ

ترب
شأهنم بني القبائل ،وجيلبوا هلم السمعة واهليبة واملكانة ،وهلذا كانت األرس والقبائل يّ

أوالدها وبناهتا عىل حفظ الشعر ونقله وإلقائه ،وصار الناس يتفاخرون بمدى حفظهم

الشعر.

ج -تطورت اللغة العربية ووصلت إىل ذروة الكامل واإلبداع والفصاحةُ ،فأعربت و ُبنيت
وعربت األلسن ،ويف احلديث( :إن العربية ليست با ًبا واحدً ا ،ولكنها
ووضحت معانيهاُ ،
ُ

لسان ناطق) ،وصار الناس يسمون أنفسهم هبا ليعربوا عن انتامئهم للسان العريب اجلامع
واملوحد املرتبط بالبيت العتيق ،فسموا أنفسهم باللسان العريب عر ًبا ،بالرغم من أهنم من

قبائل وإمارات ،ومن الوافدين إىل البيت احلرام واملجتمعات األخرى التي هلا لغاهتا وهلجاهتا
القديمة التي تشكلت منها العربية الفصحى ،وقد تشكل اللسان العريب عرب قرون ،وما زالت
بعض اللغات واللهجات القديمة مستخدمة يف بعض املجتمعات يف بلدان اجلزيرة التي
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سميت بالعربية ،ومنها املهرية واحلمريية يف اليمن وعامن.

ّ
شكل الشعر مكانة عظيمة ،وصارت القبائل تتنافس بينها يف جمال الشعر؛ حتى إهنا كانت
ح-

وأي تكريم أن توضع القصائد عىل
وأي رشف هذا ّ
تع ّلق أمجل القصائد عىل جدران الكعبةّ ،
جدران أول بيت وضع للناس؛ إهنا منزلة عالية ومكانة عظيمة للقبائل والقصائد والشعراء،

ولكن قبل هذا؛ ّ
فإن الرشف ل ّلغة التي يتنافسون هبا ،فقد صار للقصائد رمزية عالية وقيمة

عظيمة لدى القبائل املرشكة باهلل التي تضع هلا أصنا ًما يف الكعبة ،تتوسل هبا إىل اهلل ،وتشكلت
عالقة بني البيت احلرام واللسان العريب من خالل القصائد التي ترشفت بتعليقها عىل أستار

الكعبة ،وأصبحت الكعبة رمز ًا لغوي ًا إضافة إىل رمزيتها الدينية.

خ -منذ أعادة بناء الكعبة عىل يد إبراهيم وإسامعيل ،عليهام السالم ،ومع مرور الزمن تشكلت
اللغة املشرتكة بني احلجاج واملقيمني حول البيت ،وبنا ًء عىل دعوة إبراهيم لربه أن يبعث يف
املحيطني بالبيت احلرام رسو ً
ال منهم؛ أخذت اللغة الفصيحة املشرتكة بني القبائل واملجتمعات

جمتمعا جديدً ا وحدته اللغة الفصيحة
وتكون
واإلمارات املحيطة بالكعبة تتشكل وتتطور،
ً
ِّ
ومنحته هوية جديدة ،وارتفع املستوى اللغوي للمجتمعات املحيطة بالكعبة ،وأصبح هناك

وعي ًا لغوي ًا كبري ًا لدى الناس جعلهم هيتمون باللغة العربية الفصيحة التي شكلها ورفع
مستواها الشعر العريب الفصيح الذي طوره الشعراء ،ورفعوا مستواه لريتفع معه الذوق

اللغوي يف املجتمعات والقبائل املختلفة ،وحتولت اللغة والشعر لتكون جز ًء من األسواق

ونشاطاهتا جلذب الناس ،وأخذ الناس يركزون عىل اللغة الفصيحة وهيتمون هبا يف شؤون
حياهتم ،ويتداولون الشعر ويتبارون به وحيفظونه ،فتكونت لدهيم ملكة احلفظ ،وأخذ الناس

يقومون باملحاوالت الشعرية ،ويتنافسون بينهم حتى أصبح ُيقال« :الشعر ديوان العرب»؛

بل إهنم أخذوا الشعر لتدوين شؤون حياهتم وأخذوا يتحدثون بالشعر ويستشهدون به يف
تطورا هائ ً
ال وصل إىل أعىل درجات الكامل املمثل يف املعلقات
كالمهم حتى تطورت اللغة
ً

الشعرية ،ومتت هتيئة الناس حول الكعبة لغو ًّيا ملدة عقود وقرون ،وهبذا التطور اللغوي

للمجتمع وارتفاع مستوى الفصاحة اللغوية والبيان واملنافسة بني الناس أصبحت املجتمعات
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املحيطة بالبيت احلرام مهيأة الستقبال حدث كوين كبري متثل يف نزول القرآن الكريم كالم اهلل

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

ومل يكن لينزل كالم اهلل وترشيعه بلغة ضعيفة أو لغة ال يفهمها الناس ،وهلذا قدر اهلل تعاىل أن
قادرا عىل فهم كالم اهلل ورسالته
يتطور املجتمع لغو ًّيا حول الكعبة ،ويتوحد حوهلا ليكون ً
وترشيعه ،والعمل بام جاء فيه ،وهذا الرتتيب والتكوين الرباين مل يكن صدفة ،ولكنه نتيجة
سلسلة من الوقائع التارخيية التي وضعها اهلل سبحانه وتعاىل ،وهي خارج إرادة الناس

واجتهاداهتم ،وهلذا مل تكن العربية الفصحى لغة عرقية ،ولكنها تشكلت من عدة هلجات ومن

لغات احلجاج الذين كانوا حيجون إىل الكعبة قبل اإلسالم ،وقد طورها الشعراء واملتكلمون
هبا حتى وصلت إىل أعىل درجات الفصاحة والبيان ،وصاروا يتسمون هبا لتضيف هلم هوية

من اهلويات العليا املشرتكة بني مجيع من يتحدثون هبا بعيدً ا عن انتامءاهتم وهوايتهم الصغرى
القبلية واللغوية والعرقية ،مثل الدين الذي يتجاوز كل اهلويات الصغرى بصفته هوية كربى

جلميع من ينتسبون إليه.

 .5والدة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم:
أ-

ذرية إبراهيم عليه السالم ،وعاش يتيماً
يف عام الفيل ولد حممد صىل اهلل عليه وسلم من نسل ّ

مشتهرا بالصدق واألمانة وحسن اخللق،
يف كنف جدّ ه ،ثم توفيت والدته ،وعاش بني الناس
ً

تعرضت الكعبة إىل اهلدم نتيجة السيول ألهنا يف واد بني
ورفض عبادة األصنام ،ويف عهده ّ

جبال مكة ،فأعادت القبائل بناءها ،وحني وصلت إىل وضع احلجر األسود اختلفت عىل َمن
يكون له رشف وضع احلجر يف مكانه ،ثم قالوا نحكم أول من يقدم إلينا ،فكان القادم هو

حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،فقالوا له احكم بيننا؛ فوضع إزاره وجعل ّ
كل قبيلة متسك

بزاوية ،ورفعوه ثم وضعه بيديه يف مكانه يف زاوية الكعبة.

عمه للتجارة يف بالد الشام ،وكان يعمل مع السيدة خدجية إحدى سيدات مكة
ب -سافر مع ّ

املكرمة املشهورات بالتجارة ،ومن بيوت مكة املعروفة باجلاه ،ويف سفره إىل بالد الشام كان

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر
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يف مدينة برصى جنوب سوريا واق ًفا ومعه اإلبل أمام إحدى الكنائس ،فنظر إليه الراهب

عمه وقال له :هل هذا الغالم
( ُبح َ
ريا) الذي الحظ فيه مالمح غري عادية ،فنادى أبا طالب َّ
منك؟ قال :ابني ،قال له بحريا :ما هو بابنك ،وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه ًّحيا ،قال:

فإنه ابن أخي ،قال :فام فعل أبوه؟ قال :مات ،وأمه حبىل به ،قال :صدقت ،فارجع بابن
أخيك إىل بلده ،واحذر عليه" ،البيهقي :دالئل النبوة ( ،)362وابن هشام :السرية النبوية

(.)322-320/1

ت -أصبح أول بيت وضع للناس ينتظر حد ًثا جديدً ا ،فاللغة يف كامهلا وبياهنا متثّل ركيزة أساسية يف

حياة القبائل واملجتمعات املحيطة بالكعبة ،وقد اجتمعوا حوهلا فوحدهتم وربطتهم ببعضهم

ذرية وساللة إبراهيم عليهام
بلسان واحد ،ثم والدة حممد بن عبد اهلل الصادق األمني من ّ

السالم ،ومركزية الكعبة ومكانتها بني األمم واحلضارات؛ كل ذلك َّأكد ورسخ مكانة اللغة
العربية ،ورفع شأن املنتسبني إليها.

ث -عاد حممد إىل مكة ،وبدأ ينزل عليه جربيل بالرسالة والوحي ،ورافقه رعب وخوف ،وكانت
خدجية بنت خويلد زوجته خري معني له .وقد اختاره اهلل ليكون الرسول الذي دعا به إبراهيم

أخبرِ ْ نا عن ِ
َ
نفس َك ،قال :دعو ُة أيب
عليه السالم ،كام ورد يف احلديث الرشيف" :يا
رسول اهللِ ْ
إبراهيم و ُب َ
قصور
نور أضا َء ْت ُله
عيسى ،ورأت ُأ ِّمي حنيَ حمَ َ َل ْت يب كأ َّن ُه
َ
خرج منها ٌ
ُ
َ
رشى َ
رصى ِمن ِ
أرض َّ
الشا ِم .ابن كثري -تفسري القرآن الكريم.
ُب َ
 .6ر�سالة الإ�سالم:
أ-

اإلسالم دين األنبياء والرسل مجيع ًا ،ومنهم إبراهيم وإسامعيل ،واإلسالم هو إخالص العبادة

هلل وحده ال رشيك له.

ب -استجاب اهلل لدعوة إبراهيم عليه السالم عندما دعا ربه ،فاختار حممد ًا بن عبد اهلل ليكون
رسو ً
ونبيا.
ال ًّ

ت -الرسالة من اهلل تعاىل إىل الناس كافة ممثلة يف كالمه املكتوب يف القرآن الكريم الذي يعدّ
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انيا للبرشية.
ً
ترشيعا ر ّب ًّ

ث -م َب ِّلغ الرسالة الروح األمني جربيل عليه السالم.
ج -الرسول حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
ح -ا ُملرسل إليهم الناس كافة.

خ -لغة كالم اهلل ورشعه وكتابه اللغة العربية.
 .7كونية الر�سالة والر�سول:
أ-

حدّ د اهلل اهلدف من إرسال الرسول ،واملجتمع املستهدف من الرسالة ،حيث مل تكن رسالة

اإلسالم حمصورة يف قوم معينني ،ولكنها كانت للناس كافة ،ولكل زمان ومكان ،فقال تعاىل:
(و َما َأ ْر َس ْلن َ
اس ال َي ْع َل ُم َ
ريا َو َن ِذ ًيرا َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ال َّن ِ
َاك إِال َكا َّف ًة لِل َّن ِ
ون) (سبأ ،)28 :وقال
َ
اس َب ِش ً
السماَ َو ِ
اس إِنيِّ َر ُس ُ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض ،لاَ إِل َه
تعاىلُ ( :ق ْل َيا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ول اللهَّ ِ إِ َل ْي ُك ْم جمَ ِ ًيعا ا َّل ِذي َل ُه ُم ْل ُك َّ

يتَ ،ف ِ
آمنُوا بِاللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه ال َّنبِ ِّي الأْ ُ ِّم ِّي ا َّل ِذي ُي ْؤ ِم ُن بِاللهَّ ِ َو َك ِلماَ تِ ِه َوا َّتبِ ُعو ُه َل َع َّل ُك ْم
إِلاَّ ُه َو يحُ ْ يِي َو ُي ِم ُ
هَ ْت َتدُ َ
ون) (األعراف.)158 :

ب -اختار اهلل تعاىل اللسان العريب من بني األلسن كلها ،وبينّ سبب اختياره ليكون لغة كالمه
(وإِ َّن ُه َلتَن ِز ُ
وح الأْ َ ِمنيُ ()193
وكتابه وترشيعه ،فقال تعاىلَ :
الر ُ
يل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ (َ )192نزَ َل بِ ِه ُّ
ون ِم َن المْ ُ ِ
ين ( )194بِ ِل َس ٍ
َعلىَ َق ْلبِ َك لِت َُك َ
ب ُّمبِ ٍ
ني)( ،الشعراء.)195 - 192 :
نذ ِر َ
ان َع َر يِ ٍّ

حتول الرسول عليه الصالة والسالم من شخص
حتول اللسان العريب إىل لغة كونية ،مثلام ّ
تّ -
ونبي للعاملني ،وكل ذلك بأمر من رب العاملني ،واستجابة لدعوة أيب األنبياء
ّ
عادي إىل رسول ّ

إبراهيم عليهم السالم.

ِ
رب العاملني ،ورسول اهلل من ساللة إبراهيم
مرسل للعاملني والرسالة كونية
واملرسل ّ
ث -الرسول َ
أيب األنبياء.

ول إِلاَّ بِ ِل َس ِ
(و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َّر ُس ٍ
جّ -
ان َق ْو ِم ِه لِ ُي َبينِّ َ لهَ ُ ْم،
يرسل بلسان قومه؛ قال تعاىلَ :
كل رسول َ
َف ُي ِض ُّل اللهَّ ُ َمن َي َش ُاء َويهَ ْ ِدي َمن َي َش ُاءَ ،و ُه َو ا ْل َع ِز ُيز الحْ َ ِكيم)( ،إبراهيم.)4 :
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
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مرسل للعاملني ،ومن هنا ّ
فإن لسان الرسالة لغة لكل العاملني؛ يتشاركون يف
ح -هلذا فالرسول َ
خدمتها واستخدامها يف مجيع شؤون دينهم وحياهتم.

ّ
اجلن واللغة العربية:
.8
أ-

ْس إِلاَّ
اهلدف من خلق اجلن واإلنس هو عبادة اهلل؛ قال تعاىلَ :
(و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإْ ِن َ
لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون)( ،سورة الذاريات ،آية .)56

ب -اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم كتاب اهلل الذي كان يتنزل عىل رسول اهلل ويسمعه ويقرؤه
املسلمون ويتعبدون به ،وقد استمع نفر من اجلن إىل القرآن ففهموا ،وآمنوا به ،وقد استمعوا
إىل لغته التي ُأنزل هبا؛ قال تعاىلُ ( :ق ْل ُأ ِ
است ََم َع َن َف ٌر ِّم َن الجْ ِ ِّن َف َقا ُلوا إِ َّنا َس ِم ْعنَا ُق ْرآ ًنا
وح َي إِليَ َّ َأ َّن ُه ْ
الر ْش ِد َفآ َم َّنا بِ ِه َو َلن نُّشرْ ِ َك بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا)( ،اجلن.)2-1 :
َع َج ًبا ( )1يهَ ْ ِدي إِلىَ ُّ

 .9ت�شريع اللغة العربية وتقنينها ب�آيات قر�آنية من رب العاملني:
•

أنزل اهلل تعاىل عدة آيات ترشّ ع اللغة العربية ،وتعتمدها لغة لكالمه ولعبادته ،وحلياة املسلم

•

اختار اهلل اللسان العريب من بني ّ
(و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا
كل األلسن لكالمه وكتابه ،قال تعاىلَ :
ين
ين آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َف ٌاءَ ،وا َّل ِذ َ
َأ ْع َج ِم ًّيا َّل َقا ُلوا َل ْولاَ ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُهَ ،أ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر يِ ٌّبُ ،ق ْل ُه َو لِ َّل ِذ َ
ان َب ِع ٍ
ُون فيِ آ َذانهِ ِ ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمىُ ،أو َلئِ َك ُينَا َد ْو َن ِمن َّم َك ٍ
لاَ ُي ْؤ ِمن َ
يد) (فصلت.)44 :

ّ
بغض النظر عن عرقه وجنسه ولسانه.

ت�شرع الل�سان العربي:
 .10الآيات التي
ّ
أ( -إِ َّنا َأنزَ ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلون)( ،يوسف.)2 :
ون ِم َن المْ ُ ِ
(وإِ َّن ُه َلتَن ِز ُ
وح الأْ َ ِمنيُ (َ )193علىَ َق ْلبِ َك لِت َُك َ
ين
نذ ِر َ
بَ -
الر ُ
يل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ (َ )192نزَ َل بِ ِه ُّ

( )194بِ ِل َس ٍ
ب ُّمبِ ٍ
ني)( ،الشعراء).
ان َع َر يِ ٍّ
ين آ َمنُوا ُهدً ى
(و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َأ ْع َج ِم ًّيا َّل َقا ُلوا َل ْولاَ ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر يِ ٌّب ُق ْل ُه َو لِ َّل ِذ َ
تَ -
ان َب ِع ٍ
ُون فيِ آ َذانهِ ِ ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمى ُأو َلئِ َك ُينَا َد ْو َن ِمن َّم َك ٍ
ين لاَ ُي ْؤ ِمن َ
يد)،
َو ِش َف ٌاء َوا َّل ِذ َ
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(فصلت.)44 :
ان ا َّل ِذي ُي ْل ِحدُ َ
(و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
ون إِ َل ْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
ون إِ َّنماَ ُي َع ِّل ُم ُه َبشرَ ٌ ِّ ،ل َس ُ
ان َع َر يِ ٌّب
ثَ -
ُّمبِنيٌ )( ،النحل.)103 :

يه ِم َن ا ْل َو ِع ِ
ص ْفنَا ِف ِ
يد َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون َأ ْو يحُ ِْد ُث لهَ ُ ْم ِذ ْك ًرا)( ،طه:
جَ -
(و َك َذلِ َك َأنزَ ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا َو رَ َّ
.)113

حُ ( -ق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا َغيرْ َ ِذي ِع َو ٍج َّل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون)( ،الزمر.)28 :

خِ -
َاب ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون)( ،فصلت.)3 :
(كت ٌ

د( -إِ َّنا َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون) (الزخرف.)3 :
نذ َر َي ْو َم الجْ َ ْم ِع لاَ َر ْي َب ِف ِ
نذ َر ُأ َّم ا ْل ُق َرى َو َم ْن َح ْولهَ َا َو ُت ِ
(و َك َذلِ َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا ِّل ُت ِ
يه،
ذ-
َ
الس ِع ِ
يق فيِ الجْ َ َّن ِة َو َف ِر ٌ
َف ِر ٌ
ري)( ،الشورى.)7 :
يق فيِ َّ
ان ا َّل ِذي ُي ْل ِحدُ َ
(و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
ون إِ َل ْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
ون إِ َّنماَ ُي َع ِّل ُم ُه َبشرَ ٌ ِّل َس ُ
ان َع َر يِ ٌّب
ر-
َ
ُّمبِنيٌ )( ،النحل.)103 :

َاب ُّم َصدِّ ٌق ِّل َسا ًنا َع َربِ ًّيا ِّل ُي ِ
ين َظ َل ُموا
ز-
نذ َر ا َّل ِذ َ
وسى إِ َما ًما َو َرحمْ َ ًةَ ،و َه َذا ِكت ٌ
(و ِمن َق ْب ِل ِه ِكت ُ
َ
َاب ُم َ
َو ُبشرْ َ ى لِ ْل ُم ْح ِسنِني)( ،األحقاف.)12 :
(و َك َذلِ َك َأنزَ ْلنَا ُه ُح ْكماً َع َربِ ًّياَ ،و َلئِ ِن ا َّت َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُهم َب ْعدَ َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك ِم َن اللهَّ ِ ِمن
سَ -
َوليِ ٍّ َولاَ َو ٍ
اق)( ،الرعد.)37 :

ً
ثالثا :مميزات اللغة العربية:
 .1انت�شار اللغة العربية وتراجعها:
انترشت اللغة العربية بصفتها لغة اإلسالم التي اختارها اهلل لكالمه ممث ً
ال يف القرآن الكريم؛ ومع

انتشار اإلسالمي يف بقاع األرض املختلفة؛ انترشت اللغة العربية حتى كتبت بحروفها لغات أخرى،
وتنوع اخلط العريب الذي تطور بفضل جهود
وشارك يف تعليمها ووضع قواعدها العرب وغري العربَّ ،

املسلمني حتى حتولت العربية إىل لغة عاملية يتحدث هبا املسلمون من خمتلف األعراق واألجناس،
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وأصبحت لغة الرتمجة حيث ترمجت منها وإليها العلوم ،واملعارف ،والطب ،والفلك ،والرياضيات

وأنتجت هبا الكثري من العلوم والتخصصات حتى أصبحت لغة العامل األوىل .واستمرت يف االنتشار
حتى وصلت اللغة العربية إىل مشارق األرض ومغارهبا يف العرصين األموي والعبايس واألندليس.

وبعد سقوط اخلالفة العباسية واحلكم األموي يف األندلس وظهور العثامنيني تراجعت اللغة العربية،

حيث أصبحت العربية يف الدولة العثامنية لغة الدين ،بينام كانت اللغة العثامنية لغة السياسة ،وقد تسبب

هذا القرار يف تراجع اللغة العربية ملدة مخسة قرون خالل احلكم العثامين ،ومع ضعف اخلالفة العثامنية
ودخول االستعامر تراجعت اللغة العربية ،و ُفرضت لغة املستعمر املنافسة للعربية لتحل حملها يف الدول

التي كانت تستعمرها ،أو تتم حماربتها بإغالق املدارس والكتاتيب ،وإصدار القرارات بمنع استخدام

العربية؛ عالوة عىل إحياء اللهجات والعاميات.

عادت اللغة العربية مع خروج االستعامر واستقالل الدول العربية واملسلمة ،وأصبحت وسيلة

رئيسة يف توحيد الشعوب واستقالهلا ،وعادت لتقوم بدور مهم يف استنهاض اهلمم واستعادة احلقوق
املسلوبة ودحر املعتدين ،وتأهيل املجتمعات العربية واإلسالمية للتمسك بثوابتها ومرجعياهتا ،التي

تعزز هويتها واستقالهلا وسيادهتا الوطنية.
ثم ُأدخلت اللغة العربية إىل هيئة األمم املتحدة بجهود جامعة الدول العربية ودوهلا ،وأصبحت لغة
درس يف اجلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل ومراكزها
عاملية ضمن لغات العامل الست فيها ،وهي ُت َّ

ومدارسها ،وتتمتع اللغة العربية اليوم بالقبول يف خمتلف دول العامل بالرغم من استمرار احلروب ضدها
يف الداخل واخلارج.

 .2اللغة والهو ّية:
للفرد يف ّ
كل املجتمعات والدول هو ّيات متعددة منها شخصية ،وأرسية ،وجمتمعية ،وعرقية،

وقبلية ،ومناطقية (جهوية) ،وجغرافية ،ووطنية ،وإقليمية ،ودينية ،ولغوية ،وفكرية ،وغريها ،إضافة
إىل اهلويات العابرة للحدود والدول حيث يكون الفرد متعدد اجلنسيات أو غري ذلك ،وهلذا ّ
فإن

وتنوعها وتداخلها ّ
اخلاصة
فإن اهلويات
خاصة وأخرى عا ّمة،
هناك هويات
ّ
ّ
ونظرا لتعدد اهلويات ّ
ً

48

املجلـــــــ�س الـــــــــــدويل للغـــــــــــــة العــربيـــــــــــــــة

متت مراجعة هذا القانون واعتماده من احتاد املحامني العـرب

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر

قــــانــــــــــون اللـــــغــــــــة الــــعـــــربــــــيـــــــة

اجلــــــزء الرابع

املرجع النظري والقانوين لل�سيا�سات والتخطيط اللغوي

املرجع النظري

تكون مرتبطة بالفرد أو األرسة أو القبيلة أو العرق ،أو اجلهة اجلغرافية أو الدينية أو اللغوية ،وهذه
اخلاصة جيب احرتامها واالهتامم هبا يف حميطها وبيئتها ،أما اهلويات العا ّمة العليا املشرتكة بني
اهلويات
ّ
اجلميع والتي ترتبط بالوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل ،وإعادة إنتاج املواطن الصالح واملساواة

اخلاصة ،فتكون حممية
والعدالة والتنمية املستدامة ،وال ُلحمة االجتامعية بني املواطنني باختالف هوياهتم
ّ

ِّ
ّ
يستغل اهلويات الصغرى
التشظي والتقسيم والتفكيك الذي
بالدستور لوقاية الدولة ومؤسساهتا من

واملوحدة من اهلويات الكربى الداعمة للوحدة
لرضب اهلويات الكربى ،وتعدّ اللغة الوطنية اجلامعة
ّ
الوطنية واالستقالل واملساواة واالنتامء ،وتكافؤ الفرص ،و ُتعدُّ خمالفتها أو التعدّ ي عليها أو هتميشها

تعدّ ًيا عىل الوحدة الوطنية ،والدستور ،وسيادة الدولة واستقالهلا؛ ما يوجب العقوبة القانونية عىل من
يعتدي عليها ،وهذا هو شأن اللغة العربية التي صارت رمز اهلوية الوطنية لكل دولة عربية عىل حدة،

جامعا لكل
مر العصور ،كام صارت لسا ًنا
ً
وأصبحت رمز اهلوية العربية جلموع العرب كأمة واحدة عىل ِّ

من ينطق هبا.

 .3اللغة والدين:
ٌ
عالقة عضوية ،واللغة العربية لغة اإلسالم غري أن املسيحيني واليهود العرب
تربط اللغ َة بالدين

يتعبدون يف كنائسهم ومعابدهم باللغة العربية ،ولكن اإلسالم ّ
رشع اللغة العربية وق ّننها ونزلت آيات

ألن اهلل هو من ميزها بأن اختارها لكالمه تعاىل ،ممث ً
ومتيزهاّ ،
ال بقرآنه
قرآنية تربز مكانة اللغة العربية ّ

ورشعه الذي يأمر املسلمني باتباعه .ومل خيص اإلسالم قو ًما معينني كام كان يف الديانات السابقة ،ولكنه

ومكمل ملن سبقه من األنبياء والرسل،
أتى برسالة كونية عا ّمة ،والرسول مبلغ لتلك الرسالة الربانية
ّ
(و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة ِّل ْل َعالمَ ِنيَ ) (األنبياء ،)107 :ثم ّ
إن أول توجيه وأم ٍر
وذلك انطال ًقا من قوله تعاىلَ :

خاصة واإلنسانية عا ّمة ،وقد
للرسول كان بأن يقرأ ،وهذا توجيه رباين بأمهية التع ّلم يف حياة املسلمني ّ
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي
ّ
وجه اهلل نبيه صلىّ اهلل عليه وسلم يف أول تكليف رباين بأن يبدأ باسمه تعاىل فقال( :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ان ِم ْن َع َل ٍق ( )2ا ْقر ْأ َو َر ُّب َك َ
ان َما لمَ ْ
إلن َْس َ
إلن َْس َ
األ ْك َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم ا ِ
َخ َلقَ (َ )1خ َلقَ ا ِ
َ

آن (َ )2خ َلقَ الإْ ِن َْس َ
َي ْع َل ْم (( ،)5العلق .)5 - 1 :ويف سورة الرمحن قال تعاىل( :الرَّحمْ َ ُن (َ )1ع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
ان
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(َ )3ع َّل َم ُه ا ْل َب َيان (( ،)4الرمحن ،)4 - 1:هلذا ّ
فإن اإلنسان يعدّ حمور الرسالة اإلسالمية التي كان عليها

مجيع األنبياء والرسل؛ وفق اآليات القرآنية العديدة التي تتحدث عن األنبياء يف سورة األنبياء وغريها

(و َج ِ
اهدُ وا
من السور واآليات التي تصفهم باملسلمني ،ومن بينهم إبراهيم عليه السالم ،قال تعاىلَ :
يك ْم إِ ْب َر ِ
فيِ اللهَّ ِ َحقَّ ِج َه ِ
ين ِم ْن َح َر ٍجِّ ،م َّل َة َأبِ ُ
اج َت َب ُاك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ الدِّ ِ
يمُ ،ه َو َسماَّ ُك ُم
اد ِهُ ،ه َو ْ
اه َ
الر ُس ُ
المْ ُ ْس ِل ِمنيَ ِمن َق ْب ُل َوفيِ َه َذا لِ َي ُك َ
ول َش ِهيدً ا َع َل ْي ُك ْم َو َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء َعلىَ ال َّن ِ
الصلاَ َة
يموا َّ
اسَ ،ف َأ ِق ُ
ون َّ
الز َكا َة َو ْاعت ِ
َص ُموا بِاللهَّ ِ ُه َو َم ْولاَ ُك ْمَ ،فنِ ْع َم المْ َ ْولىَ َونِ ْع َم ال َّن ِصري (( ،)78احلج.)78 :
َوآ ُتوا َّ

 .4العربية لي�ست لغة عرقية:
اللغة العربية ليست لغة عرقية وال قومية ،ولكنها لسان جامع جلميع من يتحدث هبا مثلام الدين جامع

فإن اللسان العريب ّ
أن اإلسالم ّ
ّ
اجلن؛ ّ
وتعبد به ،وبام ّ
لكل اخللق ألنه
لكل اخللق بمن فيهم ّ
لكل من اتبعه ّ

(وإِ َّن ُه َلتَن ِز ُ
يل َر ِّب
لسان القرآن الكريم كالم اهلل تعاىل الذي اختاره من بني مجيع األلسن فقال تعاىلَ :
ون ِم َن المْ ُ ِ
ين ( )194بِ ِل َس ٍ
وح الأْ َ ِمنيُ (َ )193علىَ َق ْلبِ َك لِت َُك َ
ب ُّمبِ ٍ
ني)،
نذ ِر َ
ان َع َر يِ ٍّ
الر ُ
ا ْل َعالمَ ِنيَ (َ )192نزَ َل بِ ِه ُّ

(الشعراء ،)195 - 192 :وقال تعاىل( :إِ َّنا َأنزَ ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َع َربِ ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلون (( ،)2يوسف ،)2 :وقد
اختار اهلل تعاىل اللسان العريب من بني ّ
(و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َأ ْع َج ِم ًّيا َّل َقا ُلوا
كل اللغات واأللسن فقال تعاىلَ :
ين لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون فيِ آ َذانهِ ِ ْم َو ْق ٌر
ين آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َف ٌاءَ ،وا َّل ِذ َ
َل ْولاَ ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُهَ ،أ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر يِ ٌّبُ ،ق ْل ُه َو لِ َّل ِذ َ
ان َب ِع ٍ
َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمىُ ،أو َلئِ َك ُينَا َد ْو َن ِمن َّم َك ٍ
(و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأنهَّ ُ ْم
يد (( ،)44فصلت ،)44 :وقال تعاىلَ :
ان ا َّل ِذي ُي ْل ِحدُ َ
َي ُقو ُل َ
ون إِ َل ْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َو َه َذا لِ َس ٌ
ون إِ َّنماَ ُي َع ِّل ُم ُه َبشرَ ٌ ِّ ،ل َس ُ
ان َع َر يِ ٌّب ُّمبِنيٌ )( ،النحل.)103 :

إذا كان القرآن والرسول واإلسالم ّ
لكل اخللق كام جاء يف اآليات القرآنية؛ ّ
فإن لغة الدين ولسانه

ّ
لكل اخللق ،وهو لسان الرسالة العاملية الكونية ولسان الرسول املب ّلغ واملرسل هبذه الرسالة الكونية ،قال
ول إِلاَّ بِ ِل َس ِ
(و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َّر ُس ٍ
ان َق ْو ِم ِه لِ ُي َبينِّ َ لهَ ُ ْمَ ،ف ُي ِض ُّل اللهَّ ُ َمن َي َش ُاء َويهَ ْ ِدي َمن َي َش ُاءَ ،و ُه َو ا ْل َع ِز ُيز
تعاىلَ :
نس إِلاَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون)( ،الذاريات.)56 :
يم (( ،)4إبراهيم ،)4 :وقال تعاىلَ :
الحْ َ ِك ُ
(و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإْ ِ َ

اجلن واملالئكة؛ فقد نزل جربيل
كونيا يتجاوز اإلنس إىل ّ
ومن هذا املنطلق يعدّ اللسان العريب لسا ًنا ًّ

عليه السالم بالقرآن الكريم ،وب ّلغه الرسول صىل اهلل عليه وسلم باللسان العريب ،وهلذا تنفرد العربية
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بأن َمن أبدع يف قواعدها ،ويف نرشها هم املسلمون من ّ
ّ
كل اللغات واهلويات واألعراق املختلفة الذين
مل يتعارض إسالمهم وال اهتاممهم بلغة الدين مع هوياهتم الصغرى مقارنة باهلويات الكربى التي تتع ّلق

بدينهم وآخرهتم.

رشعا عىل ّ
كل مسلم مهام
وإذا كان القرآن هو رشع اهلل ،والعربية هي لغة رشع اهلل؛ فهي إذ ًا واجبة ً

مكونات كالم اهلل ورشعه
مكو ًنا
أساسيا من ّ
تكن هو ّيته اللغوية وعرقه وجنسه ،وإذا كان اللسان العريب ّ
ًّ
بالتعبد هبا ال بغريها؛ ألهنا لسان الدين،
وكتابه؛ فإنه جزء من الدين ،وهلذا فجميع املسلمني ملزمون
ّ

وقد ترشّ فت لغات كثرية باعتامد احلرف العريب يف لغاهتا ألنه حرف القرآن والرشيعة اإلسالمية الكونية،

ُ
ً
وجتاوزا للنظرة املا ّدية واهلو ّيات
فكتبت تلك اللغات باحلرف العريب ترشي ًفا هلا واقتدا ًء بالقرآن الكريم،
البرشية واملصالح الدنيوية املحدودة ،واالنطالق إىل العاملية والكونية التي ُأ ّسس عليها اإلسالم ،وهذا

اس إِ َّنا َخ َل ْقن ُ
َاكم
ال يتعارض مع اهلو ّيات
ّ
اخلاصة املختلفة وال يتصادم معها؛ فقال تعاىلَ ( :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْلن ُ
يم َخبِ ٌري )،
َاك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِت ََع َ
ار ُفوا ،إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ َأ ْت َق ُاك ْم ،إِ َّن اللهَّ َ َع ِل ٌ
(احلجرات.)13 :

 .5حكم تعليم وتع ّلم اللغة العربية �شرعً ا:
رشعا عىل ّ
تنوعت وتعدّ دت هوياهتم،
ُيعدّ تع ّلم وفهم اللسان العريب واج ًبا ً
كل مسلم ومسلمة مهام ّ
تنص عىل ّ
يتم
ولغاهتم ،وجنسياهتم ،وأعراقهم ،وألواهنم انطال ًقا من القاعدة الرشعية التي ّ
أن "ما ال ّ

والتعبد ال يمكن أن تتم إلاّ باللسان العريب؛
الواجب إلاّ به فهو واجب" ،وألن قراءة القرآن والصالة
ّ
فقد وجب تعليم وتع ّلم اللغة العربية بصفتها جز ًء أساسي ًا من الدين ال مكملة له.

رابعا :التحديات املحلية واخلارجية التي تواجه اللغة العربية:
ً
 .1اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية والعربية والإ�سالمية:
متنوعة وممالك وإمارات وقبائل هلا لغات وهلجات متعدّ دة ،وكانت
قبل اإلسالم كانت هناك لغات ّ

العربية الفصحى قد وصلت إىل أعىل منزلة هلا من خالل الشعر ألمهيته ومكانته عند تلك األمم ،حتى
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اش ُتهرت املع ّلقات من القصائد التي كانت ُتع َّلق عىل أستار الكعبة ترشي ًفا وتكري ًام ملكانتها وقيمتها
وحدت العربية
اللغوية ،واش ُتهر الشعراء
ّ
وخاصة يف األسواق مثل سوق عكاظ ومجَ َ ّنة وغريمها ،حتى َّ
الفصحى املاملك واإلمارات والقبائل حوهلا ،وصاروا ينتسبون إليها بالرغم من وجود لغات وهلجات

ومتنوعة لتلك املجتمعات التي ُينسبون إليها.
خاصة
ّ
ّ

ونظ ًرا ملركزية الكعبة املرشّ فة التي تعدُّ أول بيت وضع للناس كام قال تعاىل( :إِ َّن َأ َّو َل َب ْي ٍ
ً
ت ُو ِض َع
لِل َّن ِ
ار ًكا َو ُهدً ى ِّل ْل َعالمَ ِنيَ ) (آل عمران ،)96 :هلذا مل تكن ترىض عنها مراكز أخرى
اس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َ
مركزا حضار ًّيا مهماًّ ؛ ما جعل أبرهة احلبيش يغزوها حماو ً
ال تدمريها،
جماورة ،ومنها احلبشة التي كانت
ً

مي ذلك العام بعام الفيل ،وعندما اختار اهلل أن ينزل قرآنه (كالم اهلل) إىل تلك البقعة املقدسة
حتى ُس َ

حتول دور اللغة العربية التي ُس ّمي من يتحدث هبا
باللغة العربية عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم العريب ّ
(و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِال
بالعرب من لغة حمصورة
جغرافيا إىل لغة عاملية كونية حتمل رسالة ربانية ،قال تعاىلَ :
ًّ
َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَ ِنيَ ) (األنبياء.)107 :
وبعد أن كانت العربية لغة ينتسب إليها أبناء القبائل واملاملك املتعدّ دة اللغات واللهجات؛ أصبحت

لغة عاملية كونية حتمل رسالة للناس كا ّفة ،فهي لغة الرسالة والدين الساموي و"كالم اهلل" املمثل بالقرآن
يتعبد املسلمون ويناجون رهبم ،والعربية مل تكن لغة عرقية وال طائفية وال ق َبلية ،ولك ّنها
الكريم ،وهبا ّ

لسان جامع ل ّلهجات واللغات التي كانت موجودة ،وختتلف عن اللغات التي ترتبط بمجموعات
عرقية ،وهلذا ورد يف األثر "من حتدث العربية فهو عريب اللسان"؛ ال عريب اجلنس وال القومية وال القبيلة.

وهلذا ّ
يركز القرآن عىل ّ
أن العربية لسان ال لغة حمصورة ،وساهم يف تطوير قواعدها ونحوها لفهم القرآن
متنوعة بعد أن دخلوا يف اإلسالم.
الكثري من علامء املسلمني من أعراق وأجناس ّ

لقد ربطت العربية احلضارات اإلنسانية بعضها ببعض ،وأسهمت يف نقل العلوم واملعارف والصناعة

إىل الدول التي أصبحت الح ًقا دو ً
ال صناعية من خالل الرتمجة بسبب تع ّلم علامء تلك املجتمعات

اللغة العربية ،ومل تكن العربية عاجزة عن اإلسهام يف استيعاب ما يستجدّ من مبتكرات وخمرتعات،

تعرضت النتكاسة خطرية بعد سقوط احلكم العبايس واألندليس؛ ما أ ّدى إىل تراجعها يف
ولكنها ّ
امليادين كا ّفة نتيجة األحداث التارخيية املختلفة؛ إذ تغريت موازين القوى العاملية ،وتغيرّ معها واقع
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اللغة العربية ومكانتها ،وأخذت ترتاجع حتى ح ّلت حم ّلها لغات أخرى يف عدد من املجاالت احليوية،

وخاصة يف سوق العمل والتعليم واإلدارة
وبدأت اللغة العربية تفقد موقعها ملصلحة اللغات األجنبية،
ّ

والتقنية والعلوم والتجارة واالقتصاد والثقافة واإلعالم وغريها ،ونتيجة التطورات املتسارعة يف العلوم
والتقنية واملواصالت واالتصاالت واالقتصاد والتجارة ومجيع املجاالت اإلنتاجية ،وحدثت فجوة بني
اللغة العربية ومعطيات العرص املختلفة نتيجة إمهال الدول العربية الرتمجة والبحث العلمي ،واحتكار

لغة املستعمر ،وفرضها بالقوة وباالتفاقيات واملعاهدات يف اإلدارة واالقتصاد والتعليم ،إضافة إىل نرش
ّ
الشك يف اللغة العربية وحماربتها ،واهتم بعضهم اللغة العربية بأهنا تقف عائ ًقا أمام
أتباع اللغات األجنبية

والتطور يف الوطن العريب؛ فنادى باستخدام اللغة األجنبية بد ً
ال من اللغة العربية ،وبادر بعضهم
التقدّ م
ّ
إىل املطالبة باستبدال اللغة األجنبية ّ
أي مرجعية قانونية أو نظامية ضمن حلول رسيعة،
حمل العربية دون ّ

فيام نادى آخرون بإحالل احلرف الالتيني مكان احلرف العريب ،وأخذت الفجوة تتسع بني اللغة العربية
والعلوم واملعارف والصناعات والتقنيات لتصل آثارها إىل املؤسسات التعليمية واألرسة التي بدأت
أهم أدوات الدخول إىل سوق العمل خال ًفا للغة العربية.
تنظر إىل اللغة األجنبية عىل أهنا ّ

ً
واحلقيقة ّ
انضباطا يف
أهم اللغات يف العامل ومن أكثرها
أن املشكلة مل تكن يف اللغة العربية؛ فهي من ّ

قارن إضافة إىل ثراء معجمها ،لكن املشكلة يف غياب السياسات
قواعدها ونظامها اللغوي الذي ال ُي َ
والتخطيط اللغوي عىل املستوى الوطني والعريب واإلسالمي والدويل ،كام ّ
أن املجتمعات العربية
واملستخدمني للغة العربية ممن ينتسبون إليها أمهلوها وأضعفوها ،مع العلم ّ
تم إحياؤها،
بأن لغات ميتة ّ

بجانب لغات ضعيفة ال تقارن بالعربية وتتحدث هبا ماليني قليلة ،ومع هذا حيافظ عليها أتباعها،

ويقاتلون من أجلها وحياربون َمن حيارهبا  ،ويدفعون من أجل لغاهتم املاليني واملليارات نظري العوائد

الوطنية السياسية ،واألمنية ،واالجتامعية ،والثقافية ،والعلمية ،والتارخيية ،واالسرتاتيجية ،واجلغرافية،

وغريها.

وإذا كانت العملة الوطنية والع َلم الوطني يمثّالن السيادة واالستقالل؛ فلن يسمح بالعبث هبام أو

حرقهام ،كام ال ُيع َقل أن تُستخدَ م عملة أجنبية بد ً
ال من العملة الوطنية بالرغم من التعامل بالعمالت
الدولية املختلفة ،غري ّ
مقومات الدولة واستقالهلا
أن سيادة العلم الوطني والعملة الوطنية من أهم ّ
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أهم منهام؛ ّ
ألن اللغة ترتبط بإعادة إنتاج املجتمع وإجياد
وسيادهتا ،واللغة مثل الع َلم ُ
والعملة بل إهنا ّ
املواطن الصالح ،وحتقيق الوحدة الوطنية ،وهي تتعلق باألمن الفكري والثقايف ،من هنا وجب أن ُتعامل
اللغة بدرجة أكرب من معاملة العملة والع َلم ،فأمهيتها تكمن يف تعزيز الوحدة والسيادة واالستقالل

الوطني.

ومقوماهتا؛ فهي رمز من رموز السيادة واالستقالل ،ومن مميزات
أهم ركائز الدولة
ّ
وتعد اللغة من ّ

ومكوناهتا ،وتأيت يف مقدّ مة موا ّد الدساتري وأنظمة احلكم يف الدول العربية ،وقد
الشخصية الوطنية
ّ

سارعت الدول العربية بعد االستقالل من االستعامر ،إىل االهتامم باللغة العربية واعتامدها يف توحيد

األوطان وتعزيز ا ُهلو ّية واالستقالل والسيادة ،وحشد الطاقات الوطنية خلف رموزها والتك ّتل عىل
مرجعياهتا وثوابتها ،ومع هذا ال تزال اللغة العربية تعاين التحديات املختلفة نتيجة املتغيرّ ات املتعددة

التي ُتفرض عىل األقطار العربية عن طريق قوى الضغط املختلفة يف التعليم ،واملعاهدات البينية وسوق
العمل ،ويف اإلعالم ،ويف السامح للعاملة باستخدام لغات أجنبية يف املؤسسات احليوية ،واللغة العربية
هي الوطن الذي يسكنه الناس وتسكنهم ،وهي بمثابة الع ِرض الذي نحافظ عليه ،ومن أهم الثوابت
واملرجعيات الوطنية الواجب عىل اجلميع محياهتا واالفتخار هبا ،مثل األرض التي يعيشون عليها

تنوعت اللغات املحلية
ويموتون من أجل محايتها وسيادهتا مهام ك ّلفتهم من األموال واألرواح ،ومهام ّ
واألجنبيةّ ،
فإن اللغة الوطنية العربية هلا حرمتها ومكانتها ،وتتجاوز اهلويات الصغرى إىل اهلويات

العليا املشرتكة.

 .2ا�ستهداف الل�سان العربي:
يع ّلل أنصار اللغات األجنبية من املناهضني ل ّلغة العربية استخدام اللغة األجنبية بأهنا لغة العلم

ولكن ً
أيضا هناك دول ال يتعدّ ى عدد مواطنيها
والتطور ،وهي كذلك يف بلداهنا وجمتمعاهتا،
والتقنية
ْ
ّ

مئات اآلالف أو بضعة ماليني حتافظ عىل لغتها الوطنية ،وتعمل وتتعامل وتنتج وتصنع وتبدع وتبتكر
خترج ماليني العرب يف اجلامعات
بلغتها الوطنية ،وتنافس الدول املتقدّ مة
ّ
واملتطورة ،ويف املقابل ّ

بتخصصات خمتلفة ،وهم حيملون أعىل الشهادات وجييدون لغات الدول املتقدّ مة ،ومع هذا
الغربية
ّ
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ليس هلم أثر كبري يف البحث العلمي وال يف الصناعة أو يف الرتمجة ،أو رفع مستوى خمرجات التعليم،

وال يف بعض جوانب التنمية ،وهذا دليل عىل ّ
مربرا كاف ًيا
أن اإلنتاج والعمل باللغة األجنبية ليس ً

للتعليم باللغة األجنبية ،كام ّ
خرجييها للعمل يف دول أخرى ،وتنافس
أن بعض الدول العربية ُتعدّ ّ
دو ً
ال مماثلة هلا يف السعي إىل دخول سوق العمل يف العواصم األجنبية ،وال جيد الفرصة النادرة يف

فرغ
تلك األسواق إلاّ املميزون ،فينتج عن ذلك هجرة األدمغة ،وهدر اقتصادي للموارد البرشية ،و ُت َ
مهمني.
املجتمعات من خمرجات علمية عالية التأهيل ومكلفة وال سوق هلا ،ويعود ذلك إىل سببني ّ

األول ّ
أن الرشكات الضخمة العاملة يف الدول العربية تعتمد عىل العاملة األجنبية الرخيصة ،وبرواتب
متدنية ال تناسب خمرجات اجلامعات العربية ألسباب متنوعة ،وثان ًيا املنافسة الصعبة واملعقدة يف سوق

العاملي ،وهلذا تكون كلفة التأهيل باللغات األجنبية عالية عىل املستوى الوطني واالجتامعي
العمل
ّ
والفردي.

 .3اللغات الأجنبية:
ّ
إن االهتامم والرتكيز عىل اللغة العربية ال يعني عدم االهتامم باللغات األجنبية وتع ّلمها واالستفادة

املوحدة واجلامعة التي متثّل السيادة واالستقالل
منها؛ ولكن ليس قبل إتقان أفراد املجتمع لغتهم الوطنية ّ
والوحدة الوطنية واألمن الثقايف واللغوي ،مع تأكيد ّ
أن هناك جمموعات مصالح تتنافس عىل استهداف

اللغة العربية أينام ُوجدَ ت ،وذلك جزء من املشاريع التي تذهب إىل أبعد من اللغة ،وتستهدف الوحدة

متنوعة،
الوطنية وجتا ُنس املجتمعات العربية واإلسالمية ،وتعمل حتت
ّ
مسميات خمتلفة وبأسباب ّ

ويف مقدّ مها الفصل بني املجتمعات ومرجعياهتا وثوابتها وتارخيها وثقافتها ،ورضب قنوات التواصل

تكوهنا اللغة العربية بني تلك املجتمعات ،وال ننكر ّ
أن الدول األجنبية تستهدف اللغة
والعالقة التي ّ

العربية لرضب الوحدة الوطنية وتعزيز التبعية هلا ،وربط أسواق العمل بلغاهتا ومؤسساهتا التجارية

والصناعية واإلدارية ،وهي تعتمد سياسات وطر ًقا خمتلفة لرضب اللغة الوطنية ،ومتنح االمتيازات

ل ّلغات األجنبية ،ويصل هبا احلال إىل إنشاء مؤسسات بحثية ل ّلهجات املح ّلية لتفكيك تلك املجتمعات

تروج هلا منظامت وهيئات ال
واخرتاقها من خالل أبنائها ،حتت عناوين احلقوق العا ّمة
ّ
واخلاصة التي ّ
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تعمل عىل متابعة تلك احلقوق لألقليات يف الدول الغربية.
والعاميات واللغات الأجنب ّية:
 .4العربية الف�صحى
ّ
وخرجييها يف العمل عىل إقناع جهات عربية بالتعليم باللهجات العا ّمية
جتتهد بعض املراكز
األجنبية ِّ
ّ

أو اللغات األجنبية تسهي ً
خاصةً ،
بحجة أنهّ ا
ال لتع ّلم املجتمع هلجاهتم املح ّلية ولغاهتم األجنبية ّ
وأيضا ّ

عامياهتا يف دوهلا ،وتتخذ
األم وأهنا اللغة األسهل عىل املتع ّلم،
ّ
اللغة ّ
ولكن هذه املراكز ال تسمح بتعليم ّ

العاميات عىل حساب اللغة الرسمية بالرغم من وجود
مواقف سياسية وقانونية صارمة ملنع انتشار تلك
ّ

وعرقية كثرية فيها ،وذلك للمحافظة عىل الوحدة الوطنية من ناحية ،وعدم
عاميات ولغات أجنبية
ّ
ّ

ّ
سياسية
تتحول إىل قوى تطالب باستحقاقات
السامح
بالتشظي اللغوي وتفتيت املجتمع إىل فئات لغوية ّ
ّ
هتدّ د األمن واالستقرار والوحدة الوطنية يف تلك الدول ،ويف الوقت ذاته تطالب تلك املراكز األجنبية

َ
الدول العربية واإلسالمية وغريها بالتعليم بلغاهتا األجنبية ،أو بالعا ّميات العربية ،وهي تعي ما تريده

من وراء تلك املطالبات التي تربطها بمل ّفات حقوق اإلنسان وغريها ألهداف سياسية ،واقتصادية،
للعاميات ولغاهتا األجنبية يف الدول األخرى،
وثقافية ،وجتارية ،وجتتهد تلك املراكز يف تأسيس مراكز
ّ

بالعاميات أو بلغة تلك املراكز األجنبية ،ويف
وتؤسس اجلمعيات التي تطالب
وتدعم الدراسات
ّ
ّ

الوقت ذاته ،تتصدّ ى للمطالبني باللغة العربية الفصحى السليمة ،وتنرش فكرة صعوبة اللغة العربية

وعدم مالءمتها العلوم واملعارف والتقنيات والصناعات احلديثة ،وذلك لعلمها بأمهية اللغة الفصحى
السليمة يف املحافظة عىل الوحدة الوطنية ،وعىل املساواة وتكافؤ الفرص ،وإنتاج املجتمع ،وتعزيز األمن

الفكري والثقايف وغريها ،ودورها يف التكامل والتعاون العريب واإلسالمي ،إضافة إىل تأثريها العظيم
والنوعية.
عىل اإلبداع واالبتكار واجلودة
ّ

والعاميات لتعليم األجانب ،وهذه
كام توجد يف الدول العربية بعض مراكز تعليم العربية باللهجات
ّ

ً
أيضا مسألة فيها نظر ،وبعضها مرتبط بمراكز خارجية تدعمها ،إذ حيتاج بعض املتع ّلمني األجانب إىل

خاصة تتعلق بمجال أعامهلم ووظائفهم يف دوهلم ،وبعض تلك
معرفة بعض اللهجات املحلية ألسباب ّ
تدرب مواطنيها ،يف قطاعات عسكرية ،وأمنية ،وديبلوماسية ،وجتارية،
املراكز يرتبط بسفارات أجنبية ّ
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وغريها ،ال ملعرفة اللغة يف حدّ ذاهتا ،كام َّ
أن التعليم باللغة العربية الفصحى السليمة يمنح املتع ّلم فرصة

وعامياهتا؛ أ ّما العاميات يف داخل البلد العريب
للتواصل مع مجيع املجتمعات العربية باختالف هلجاهتا
ّ
الواحد فتتنوع وختتلف من منطقة أو جهة جغرافية إىل أخرى ،وبعض اللهجات والعاميات ال يمكن

الربط بينها وال التواصل معها ،وغال ًبا ال ُتكتَب وال ُتقرأ ولكنها لغات شفهية تستخدم بني فئات قليلة
من الناس للتواصل فقط؛ بالرغم من اجلهود التي بذلتها بعض املراكز األجنبية وأتباعها يف وضع معاجم

وقواميس للعاميات واللهجات العربية الدارجة هبدف تفتيت املجتمعات التي تتحدّ ث باللغة العربية
الفصحى ،ويعود ذلك ألسباب سياسية ،وثقافية ،واقتصادية ،وأمنية.

العاميات ختتلف من منطقة جغرافية ومن جمموعة اجتامعية إىل أخرى يف داخل البلد الواحد،
إن
ّ

وهذه اللهجات والعاميات ليس هلا عالقة بالعلم واملعرفة والعمل وغريها من املجاالت التنموية

والفكرية والثقافية ،و ُتستخدم بني رشائح قليلة من املجتمع ،بينام يتيح استخدام اللغة الوطنية ممثل ًة
باللغة العربية الفصحى وتع ُّلمها للمواطن ولألجنبي التواصل مع مجيع املتحدثني باللغة العربية يف العامل

العاميات
عىل املستوى العمودي واألفقي داخل الوطن العريب وخارجه ،وكذلك التواصل مع مجيع
ّ

التي تفهم وتعرف مجيعها الفصحى السليمة بصفتها اللغة املشرتكة بني اجلميع ،وهي منترشة يف اإلعالم
العريب املكتوب ،ويتحدّ ثها املسؤول والباحث ،واملوظف والطالب والتاجر ،ومجيع رشائح املجتمع
وفئاته؛ ألهنا من اهلويات العليا املشرتكة بني اجلميع.

وبنا ًء عىل ما تقدّ م؛ جيب أن يفهم املواطن العريب واملسلم واألجنبي الذي يتع ّلم اللغة العربية ألسباب

علمية وثقافية ،ويرغب يف التواصل مع ّ
كل من يتحدث اللغة العربية يف العامل ّ
أن من الرضوري أن يتع ّلم

ويعمل ويكتب ويقرأ باللغة العربية الفصحى السليمةّ ،
العاميات من العرب يف
وأن من يطالب بتع ّلم
ّ
مراكزهم ومدارسهم ومؤسساهتم ين ّفذون سياسات تتعارض مع اللسان املشرتك ،والدساتري الوطنية

يف الدول العربيةّ ،
بالعاميات واللهجات ال يطالبون باملثل يف دوهلم
وأن املنادين من غري العرب بالتعليم
ّ
للعاميات واألجنبيات يف دوهلم؛ ألهنا
وجمتمعاهتم ،ألسباب كثرية تتعلق بمصاحلهم الداخلية الرافضة
ّ
هتدد الوحدة الوطنية والسيادة يف بلداهنم.

بالعاميات بعض العرب الذين ينادون بتطبيق نظريات ومنهجيات ومرجعيات
ومن أمثال ا ُملنادين
ّ
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تستخدم يف لغات أخرى متجانسة يف حروفها وتارخيها ،وجذورها ،ومفرداهتا ،وختتلف عن العربية،
والعربية مثل الصينية التي ختتلف قواعدها ونظامها الكتايب عن اليابانية ،أو الكورية ،أو الروسية ،أو

موحدة هلا كام هو حال اللغات األوروبية ،ولكن
اإلسبانية ،وغريها ،ولذلك ليس هناك مرجعية لغوية ّ

متيل الوظيفة وأحيا ًنا املصلحة عىل أولئك العمل عىل تلك التوجهات ،وبعضهم يعملون يف أقسام اللغة

العربية ،وربام يكون أولئك متخرجني يف املراكز واألقسام األجنبية ،وين ّفذون سياساهتا ،وحيملون املبادئ
والنظريات والغايات نفسها ،أو يعملون مشاريع مشرتكة معها؛ وهلذا وجب عدم السامح هلم بالعبث

بالتعليم العريب مهام كانت احلجج التي يقدموهنا ،والنظريات التي يعرضوهنا ،واملبادرات التي يتقدمون

هبا حتت مظ ّلة جهات أجنبية ،أو بمساعدة جهات حملية؛ ّ
ألن اهلدف هو إضعاف اللغة العربية ورضهبا
بأيدي أهلها من الداخل (وكام يقال" اغ ِز الديرة بأهلها") ،واملشكلة أن أغلبهم يعترب اللغة العربية لغة
أجنبية ،ويطبقون عليها معايري اللغات األجنبية أو اللغة الثانية يف الدول العربية ،ولذلك هناك َمن ينادي

بإلغاء القواعد أو النحو ،أو املطالبة بالكتابة باحلرف الالتيني ،وغريها من املطالبات التي تستهدف
الدول العربية واستقالهلا ،ووحدهتا وتضامنها وتكاملها ،من خالل استهداف اللغة العربية الفصحى

السليمة ،إ ًذا جيب التأكيد ّ
املختصني والعلامء
أن الفصحى التي نتحدث عنها ليست لغة النخبة من
ّ
واملع ّلمني واألساتذة والباحثني والشعراء والك ّتاب؛ بل لغة الصحايف والكاتب يف الصحف اليومية

العربية ،واملجلاّ ت االجتامعية والثقافية التي تقرأ عىل طول الوطن العريب وعرضه بكل يرس وسهولة.

خام�سا :امل�س�ؤولية واالخت�صا�ص:
ً
تتنوع املسؤوليات جتاه اللغة العربية؛ وهلذا وجب تصنيف املسؤوليات جتاه اللغة حسب املسؤول
ّ

واملختص ،وحسب الصالحية واملسؤولية هبدف توعية اجلميع إىل مسؤولياهتم وفق مواقعهم،

وختصصاهتم كام ييل:
ووظائفهم،
ّ

 .1م�س�ؤولية الفرد جتاه نف�سه:
الفرد هو املسؤول عن ذاته ّ
املكونات لإلنسان،
وكل ما يتع ّلق
أهم ّ
بشخصيته وتكوينه ،وتعد اللغة من ّ
ّ
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وهي أبرز نظام برشي يربط األفراد بعضهم ببعض ممن يشرتكون بأنظمة النطق والسمع والبرص

والتفكري؛ ّ
ألن اللغة وسيلة التواصل والتعامل يف حياة الفرد اليومية ،وتعكس ً
أيضا مدى فهمه وإدراكه

واستيعابه ّ
لكل ما حوله ،ويكتسب الفرد اللغة من بيئته التي يولد فيها عرب األرسة واملدرسة واملجتمع،
وباللغة ت ّتضح سامت الفرد وقدراته ،ومهاراته الفكرية ،والعلمية ،واالجتامعية ،والثقافية ،واإلنسانية،

وبقدر ما يكون الفرد ّ
قادرا عىل االندماج يف املجتمع وإهبار اآلخرين ،وإقناعهم
متمكنًا من اللغة يكون ً
شخصيته.
وجذهبم إىل
ّ

ومن املناسب تذكري األفراد ّ
أساس من شخصياهتم ،وهبا يتز ّينون يف قوهلم وحديثهم
بأن اللغة جزء
ٌ

وتواصلهم والتعبري عن مشاعرهم؛ فهي تعكس اجلوهر الداخيل لألفراد ،فتزيدهم رون ًقا ومجا ً
ال وحسنًا
وقبو ً
ال لدى اآلخرينُ ،يضاف إىل الزينة التي يشرتوهنا لتحسني مظهرهم ،ولذلك جيب أن يستثمر األفراد

يف تطوير لغتهم كام يستثمرون يف مقتنياهتم ،وزينتهم.

وترتبط اللغة بمستقبل الفرد ونجاحه يف حياته؛ فبها يتواصل ويتع ّلم ّ
ويفكر ويعمل ،وينتج ويبدع

ويبتكر ،وترتبط اللغة بمعرفة دور اإلنسان ووظيفته يف احلياة ،ومعرفة احلقوق والواجبات ،وهلذا وجب

عىل الفرد أن يتع ّلم لغته الوطنية أو ً
ال ويتقنها وجييد استخدامها نط ًقا وقراءة وكتابة ،ثم بعدها يتع ّلم ما

َ
املواطنة
يشاء من اللغات األجنبية األخرى التي حيتاج إليها ،والفرد مطالب بموجب الدستور ورشوط
الصاحلة تع ّلم لغته الوطنية.

 .2م�س�ؤولية الأ�سرة واملجتمع:
اخللية أو البيئة األوىل الرئيسة لتكوين الفرد واملجتمع وإنتاج األجيال القادمة ،وهي
األرسة هي
ّ

خاصة
صاحبة القرارات األوىل يف حياة األطفال ومستقبلهم ،و ُتعدُّ خيارات اآلباء واألمهات خيارات ّ

ولكنها ً
أيضا خيارات عا ّمة مرتبطة بالوطن الذي يعيشون فيه؛ فاملوافقة عىل الزواج مسألة قانونية

رسمية وطنية لضامن احلقوق والواجبات وما ينتج عن الزواج ،وهلذا حيتاج الزواج إىل موافقة رسمية
يف الدولة احلديثة لضامن حقوق الزوجني وما يرتتب عىل زواجهام من نتائج خاصة بحقوق األطفال،
وعالقة مجيع األطراف بأنظمة الدولة ومؤسساهتا الوطنية املختلفة التي تؤ ِّمن هلم مجيع أسباب العيش
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بأمن وسالم وطمأنينة ،وتتحمل األرسة مسؤولية كبرية جتاه األطفال الذين تتوىل تنشئتهم وتربيتهم
وتعليمهم الكثري من القيم واملهارات واألخالقيات والثقافة الوطنية ،وذلك هبدف إدماجهم يف املجتمع

وربطهم باملؤسسات الوطنية لالستفادة من خدماهتا املختلفة ،ويف مقدمة املسؤوليات الوطنية املنوطة

بالوالدين تعليم األطفال اللغة الوطنية ،وتلقينهم املفردات واملصطلحات اللغوية ،وتنشئتهم عىل فهم
واحرتام النظم االجتامعية التي يعيشون فيها ،وتعريفهم باملؤسسات الوطنية التي تقدّ م هلم اخلدمات،

رب اللغة الوطنية التي يتعاملون هبا.
ويتم ذلك كله ع ْ

وهلذا وجب إدراج رشط تعليم األطفال اللغة الوطنية ضمن عقد الزواج لضامن حقّ املجتمع والدولة

ً
وأيضا حق الطفل يف تع ّلم اللغة الوطنية السليمة منذ نعومة أظفاره ،ولرفع مستوى الوعي
الرسمي،
عند الوالدين حول اللغة الوطنية وأمهيتها يف تشكيل هوية أطفاهلم وشخصياهتم ،وارتباطها بحياهتم
العملية ونجاحهم فيها ،وبمستقبلهم ومستقبل أوطاهنم.

ّ
بأهم بنود الدساتري وأنظمة احلكم يف الدول،
وألن اللغة الوطنية رمز السيادة واالستقالل ،فهي حتظى ّ

حتمل تعليم أبنائها اللغة الوطنية ،وهذا جزء من العقد الوطني بني
ولذلك تقع عىل األرسة مسؤولية ّ

تنوعت هوياته تبقى ا ُهلو ّية الوطنية العا ّمة املشرتكة بني مجيع اهلويات واملمثلة يف
املواطن والدولة ،فمهام ّ
املوحدة واجلامعة مسؤولي َة األرسة بحكم القانون والدستور ونظام احلكم يف البالد ،و ُيعدّ
اللغة الوطنية ّ
خروجا عليها.
عدم االلتزام بالدساتري وأنظمة احلكم
ً

وهذا ال يعني عدم تع ّلم اللغات واللهجات وغريها؛ ولكن تع ّلم اللغة الوطنية ممثلة يف اللغة العربية

التي يضمنها الدستور يف الدول العربية مسألة رئيسة قبل غريها ألسباب وطنية عليا تتعلق بالوحدة،

والسيادة ،واالستقالل الوطني ،واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،وإعادة إنتاج األجيال القادمة ،وربطها

بمرجعياهتا ،وتارخيها ،وثقافتها ،وثوابتها ،ورموزها.
ّ

كذلك عىل األرسة واملدرسة مسؤولية مشرتكة تتمثّل يف التكامل والتعاون بينهام يف تنمية مهارات

ُ
قائمة بضوابط ومعايري تضعها املدرسة
وقدرات ومعارف الطفل اللغوية ،وجيب أن تكون هناك
لألرسة العتامدها يف القيام بدورها يف التكامل مع املدرسة ،أو أن ُيصاغ عقد أو اتفاقية بني املدرسة

واألرسة توضح فيها املسؤوليات املشرتكة ،وكيفية تنفيذها عىل أن ختضع للمراجعة والتقويم واملحاسبة
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واملسؤولية ،حتى ال ّ
وعلميا،
أي جهة بمسؤولياهتا جتاه األطفال ليعيشوا أسوياء ومؤهلني لغو ًّيا،
ختل ّ
ًّ
واخلاصة.
واجتامع ًيا ملواجهة حتدّ يات احلياة العا ّمة
ّ

كام أن من أهم املسؤوليات عىل األرسة عدم تسليم أطفاهلم إىل العاملة الوافدة لتتولىّ تعليمهم وتربيتهم

واجتامعيا للقيام هبذه الوظائف
وثقافيا،
تعليميا،
وتنظيم شؤون حياهتم ،مع العلم بأنهّ ا عاملة غري مؤهلة
ًّ
ًّ
ًّ

األساسية يف بناء وتشكيل منظومة القيم لدى األطفال والناشئة؛ ألهنا تؤثر سل ًبا عىل نمط حياة املواطنني،
وجيب عىل املجتمع ّ
بكل أرسه أن يلتزم بدور أساس يف املحافظة عىل اللغة الوطنية ،وأن تكون

حارضة يف مجيع شؤون احلياة التي يامرسها املجتمع مع الرتكيز عىل استخدامها بشكل صحيح يف مجيع

حتث األرس بعضها ً
التعامالت اليومية .وأن ّ
وخاصة عندما يتعلق
التمسك باللغة الوطنية،
بعضا عىل
ّ
ّ

األمر باللقاءات األرسية واالجتامعية التي تؤكد ّ
أن اللغة الوطنية جزء أساس يف تشكيل هوية وانتامء

أي
الفرد ألرضه ووطنه ،وعىل األرسة واملجتمع رفض اخللط بني اللغة الوطنية واللغات األخرى يف ّ
َ
باملواطنة وبناء املواطن
معنية
شكل كان عىل أن تُستخدَ م اللغات األجنبية حسب وظيفتها ،فهي ليست ّ
الصالح ودعم السيادة واالستقالل.
 .3م�س�ؤولية املع ّلمني:

العام من رياض األطفال حتى التعليم الثانوي هم ،بعد
املقررات يف التعليم
ّ
يتحمل مع ّلمو مجيع ّ

ّ
وألن التعليم رسالة تتعلق بإعداد املواطن الصالح؛
األرسة ،مسؤولية تعليم وتأهيل وإعداد الطلاّ ب،

هلذا جيب أن تعمل وزارات الرتبية والتعليم عىل تكليف األساتذة بتدريب أنفسهم عىل كيفية استخدام
منعا باتًّا استخدام اللهجات العا ّمية واألجنبية يف التعليم
اللغة العربية السليمة يف املدرسة ،وأن ُيمنَع ً

العام ليكتسب الطلاّ ب املهارات اللغوية من مع ّلميهم بشكل سليم ،وهذا ما حيقق االنغامس اللغوي
ّ

يالم الطلاّ ب عىل
الصحيح من خالل املامرسة اليومية والتدريب املستمر يف املدرسة ،وإلاّ فكيف ُ
يدرسون بلغة عا ّمية ،وال جيتهدون يف تطوير أنفسهم
ضعف مستواهم اللغوي والعلمي ،بينام املع ّلمون ّ

يف مهنتهم؛ ألن التدريس يأيت عىل قمة مسؤولياهتم الوظيفية ،وهو مسؤولية جمتمعية ،ورسالة ووظيفة
دوري ،وأن ترتبط
مهمة للغاية؛ لذا جيب أن خيضع املع ّلمون الختبارات لغوية بشكل
ّ
وطنية أساسية ّ
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ترقياهتم وعقودهم ورصفهم من العمل وتوظيفهم يف التدريس بالكفايات اللغوية ومستويات أدائهم
دورات داخلية يف املدارس وخارجية يف اجلامعات لتأهيل املع ّلمني ملامرسة
املهنية  ،مع العمل عىل تنظيم
ٌ

معينة.
أعامهلم وفق حقائب كفايات لغوية
ّ
مصممة لغايات مهنية ّ

كذلك جيب أن خيضع املع ّلمون لتقويم صارم من إدارة املدرسة واملرشفني الرتبويني ليكون شعار

املقررات واملوا ّد الدراسية ،وهنا يتكامل األساتذة يف
املدرسة اجلودة والنوعية باللغة العربية يف مجيع ّ

املقررات مع أساتذة اللغة العربية الذين ّ
يركزون عىل املعارف العلمية ،واملهارات ،والقدرات
مجيع ّ

وعلميا،
اللغوية .وفيام ُيعدُّ التكامل بني املع ّلمني يف مجيع املوا ّد الدراسية رضور ًّيا لتأهيل الطلاّ ب لغو ًّيا
َّ

تقع مسؤولية اللغة عىل مجيع الكوادر التعليمية يف املدرسة بدون استثناء ،وهي ليست مسؤولية أساتذة
يدرسون اللغة العربية وحدهم فاجلميع رشكاء يف التدريس والتحدث باللغة العربية
اللغة العربية الذين ّ

السليمة يف املدرسة ،مع أن هناك عدد من أساتذة اللغة العربية الذين يدرسون باللهجة العا ّمية ،نتيجة

سوء تأهيلهم وضعف مراقبتهم وتقويمهم؛ وهلذا جيب اختاذ القرارات التعليمية احلازمة ملعاجلة مثل
هذه التحديات.

كذلك جيب أن ّ
تنظم إدارة املدرسة دورات تدريبية يف ّ
درايس ملع ّلمي اللغة العربية لتدريبهم
كل فصل
ّ

واملقررات الدراسية ،مع الرتكيز عىل تقويم وتدريب
عىل استخدامها بشكل صحيح يف تدريس مجيع املوا ّد
ّ

مجيع املع ّلمني واإلداريني واملرشفني عىل كيفية استخدام اللغة العربية السليمة يف املدرسة ،وهنا يتحقق
االنغامس اللغوي واكتساب الطالب للغة السليمة والتعامل والعمل هبا ،وهذه مسؤوليات مجيع العاملني

يف املدرسة واجلامعة واملؤسسة التعليمية؛ ّ
ألن إتقان الطلاّ ب اللغة التي يتعلمون هبا سينعكس عىل
أدائهم وحتصيلهم العلمي ،باإلضافة إىل الثقة بالذات والقدرة عىل التعبري وإبداء الرأي ،وتع ّلم مهارات

التحليل والتعليل واالستنباط واملقارنة حتى تكتمل الشخصية عند الطالب والطالبة ،واللغة من املهارات
التخصصات واملهن مدى احلياة.
والقدرات احلياتية التي حيتاج ألن يتع ّلمها ويعمل هبا اجلميع يف مجيع
ّ

املخت�صني و�أق�سام اللغة العربية:
 .4م�س�ؤولية
ّ
للمختصني ،ولكن ضعفها هو نتيجة مسؤوليات
يحُ َ ِّمل البعض ضعف اللغة العربية يف احلياة العا ّمة
ّ
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املختص
شخصيته وتكوينه ،أما
مشرتكة ،وأوالها ضعف مسؤولية الفرد عن لغته التي هي جزء من
ّ
ّ
يف تدريس اللغة العربية ،فهو املسؤول من الناحية املعرفية والعلمية والبحثية عن اللغة العربية ،فيام

مجيع املع ّلمني واإلداريني مسؤولون عنها يف حياهتم ووظائفهم وأعامهلم ،وهم مك ّلفون باستخدامها
التخصص ،وعدم السامح
املختصني املحافظة عىل
بشكل صحيح يف مجيع شؤون حياهتم ،كام جيب عىل
ّ
ّ

بإضعافه من خالل القبول بخرجيي الثانوية ذوي املستوى الضعيف ،ف ُيضعفون اللغة ومستواها؛ بل

رص أقسام اللغة العربية عىل قبول الطلبة املميزين يف األقسام مع وجود مميزات هلم ألمهية
جيب أن ُت ّ
ختصصاهتم ،حمافظ ًة عىل اللغة الوطنية التي حيتاج إليها مجيع املواطنني بدون استثناء يف مجيع الوظائف
ّ

واملهن ،ويف مجيع شؤون حياهتم؛ ألنهّ ا مهارات وقدرات حياتية.

يتخرجون فيها
وتنوع األساتذة واجلامعات التي
لقد نتج عن
ّ
التوسع يف فتح أقسام اللغة العربية ّ
ّ

ضعف يف أقسام اللغة العربية نتيجة سياسة توظيف األساتذة دون اعتبار معايري الكفاية العلمية
والتعليمية وغياب التقويم ،وعدم القدرة عىل إحالل األساتذة الذين ال تنطبق مؤهالهتم وال كفاياهتم

ً
وأيضا العبث باخلطط الدراسية نتيجة
العلمية مع مستوى الربامج التي تقدّ مها أقسام اللغة العربية،
ّ
ّ
املقررات
يدرسون مقررات ليس هلا عالقة
باخلطة التعليمية ،أو عدم ّ
وجود أساتذة ّ
ختصص األساتذة يف ّ

يدرسوهنا ،باالضافة لوجود مشكلة يف تدريس برامج الدراسات العليا واإلرشاف عىل الرسائل،
التي ّ

ومن ناحية أخرى تعتمد اجلامعات ّ
حرصا.
أقل املعدالت من الطلاّ ب لقبوهلم يف أقسام اللغة العربية
ً

وحيتاج األمر إىل مراجعة دقيقة وحازمة؛ فهناك عبث أكاديمي يف القبول والتدريس واخلطط واإلرشاف
والتوظيف ،مع غياب التقييم واملحاسبة العلمية لألقسام عىل كفاية األساتذة واخلطط الدراسية،
حرصا بأقسام اللغة العربية؛ بل ظاهرة
فينعكس ذلك سل ًبا عىل خمرجات األقسام املختلفة ،وهذا ليس
ً

يف مجيع األقسام العلمية يف اجلامعات ،غري ّ
وأهم من غريها من
أن مسؤولية أقسام اللغة العربية أكرب
ّ
األقسام الرتباطها باهلوية واملواطنة كلغة للعمل والتعليم واإلدارة واملؤسسات الوطنية املختلفة.

العام؛ ولكنها مسؤولة عن خمرجاهتا
وليست أقسام العربية املسؤولة عن تراجع اللغة العربية يف الواقع ّ

الضعيفة من األساتذة واملعلمني والباحثني وغريهم .كذلك تتحمل مسؤولية ضعف الكتب التعليمية

يف اللغة العربية لعدم وجود مبادرات تسهم يف حتسني تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل التعليم ويف
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ولكن هذا ً
أيضا مرتبط بالسياسة التعليمية ،وحرص جهود األقسام فقط يف التدريس واإلرشاف
املجتمع،
ّ

عىل طلاّ ب الدراسات العليا وبحوث الرتقيات؛ هلذا جيب أن ختضع أقسام اللغة العربية لإلصالح وفق

معايري علمية وأكاديمية صارمة لضامن اجلودة والنوعية وصو ً
ال إىل االعتامد األكاديمي لرباجمها ،وجيب
املستمر حتى ّ
تتمكن من مراجعة براجمها وتضمن كفاية خمرجاهتا البحثية والعلمية
عليها التقويم الذايت
ّ

تتوجه أقسام اللغة العربية
املتنوع ،كذلك جيب أن ّ
وخرجييها ،وقدرهتم عىل املنافسة يف سوق العمل ّ
ّ

للقيام بدور أكرب يف إصالح الوضع اللغوي يف اجلامعات من خالل تقديم الدورات التدريبية للطالب
التخصصات واألقسام والك ّليات وفق حقائب تدريبية ثابتة ُتستخدم
وأعضاء هيئة التدريس يف مجيع
ّ

بشكل دوري.

 .5م�س�ؤولية اجلامعات:
ريا عىل واقع اللغة العربية لعدّ ة أسباب:
ُتعدّ اجلامعات أكثر املؤسسات تأث ً
أ-

أقل الطالب حتصي ً
يوجه ّ
ال إىل
سياسة القبول يف اجلامعات التي ّ
ترص فيها اجلامعات عىل أن َّ
التخصصات هي األكثر أمهية يف تشكيل اهلوية
أقسام اللغة العربية والرتبية والرشيعة ،وهذه
ّ
واملواطنة عند اجلميع ،وترتبط بمستقبل املجتمع كا ّفة؛ لذا ّ
فإن إضعاف هذه
التخصصات ُيعدّ
ّ

توجه أفضل
خطيئة اسرتاتيجية إذا ما قورنت هذه السياسة يف القبول بالدول املتقدّ مة التي ّ

التخصصات املهنية؛ بل ختتار أفضل الطالب يف
الطب واهلندسة وغريمها من
طلاّ هبا ال إىل
ّ
ّ
التخصصات التي تتعلق بإعداد املواطن وباهلوية الوطنية وباملهارات احلياتية عند األفراد؛
ّ

هلذا وجب عىل إدارات اجلامعات العربية مراجعة سياسات القبول ،وعدم إضعاف أقسام
األقل معد ً
ّ
ال إليها.
اللغة العربية بتحويل الطلاّ ب

عززت التبعية ،وفرضت عىل
ب -أصبح التدريس باللغة األجنبية سمة الكثري من اجلامعات التي ّ

العام،
العام أن يتجه إىل التدريس باللغة األجنبية ،أو إدراجها يف التعليم
املجتمع والتعليم
ّ
ّ

واإلخالل بخطط املدارس التعليمية ،وإحداث ازدواجية لغوية تؤدي إىل تفكيك املجتمع؛

لذا وجب أن يكون التدريس باللغة الوطنية مع تعليم اللغات األجنبية يف دورات تدريبية
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خارجية مكثفة ال التدريس باللغة األجنبية التي احت ّلت موقع اللغة الوطنية؛ فهذه خمالفة

دستورية وقانونية.

أهم أسباب تراجع التدريس باللغة العربية ،واملؤكد ّ
أن الدول غري
ت -يعد ضعف الرتمجة من ّ
العربية تبذل جهو ًدا كبرية يف جمال الرتمجة العلمية ألحدث الكتب واملراجع العلمية ،أ ّما

العلمية،
املتخرجون؛ فال تك ّلفهم جامعتهم حتى برتمجة رسائلهم
أساتذة اجلامعات العربية
ّ
ّ

ومن املفرتض أن تكون هناك مشاريع ترمجة موسعة للمراجع العلمية وفق سياسة ترمجة
وممولة بشكل كبري ،وباستدامة.
حمكمة ّ

ث -تسمح اجلامعات بالتدريس بالعا ّميات ً
أيضا فتضعف اللغة الوطنية ،والواجب أن تعيد
اجلامعات النظر يف سياساهتا اللغوية.

ج -يعد البحث العلمي من أخطر املداخل لتهميش اللغة العربية الوطنية حتت عناوين النرش
باللغة األجنبية والتصنيف واالستشهاد الدويل وغريه ،وكل ذلك عىل حساب اللغة العربية
والوطن ،وقد اجتهت بعض اجلامعات بدون علم إىل تكريس إقصاء املجلاّ ت العلمية

واألبحاث املنشورة باللغة العربية؛ وهلذا وجب عىل اجلامعات العربية مراجعة سياساهتا يف
جمال البحث العلمي ،وعدم إهدار الفرص ملصلحة لغات ودول أخرى مع رضورة التعاون
الدويل من خالل ترمجة األبحاث العلمية باللغات األجنبية ،ونرشها باللغة العربية بصفتها

اللغة الوطنية ،وال مسوغ قانوين هلذه األخطاء االسرتاتيجية.

خاص باللغة العربية تضعه ّ
حّ -
كل
أهم ما جيب أن تقوم به كل اجلامعات وضع اختبار لغوي
ّ
إن ّ
خرجيي الثانوية إلاّ من جيتاز هذا االختبار،
جامعة بطريقتها التي تراها مناسبة ،فال يقبل من ّ

وخاصة
هذا القرار يجُ رب املدارس عىل مساعدة اجلامعات يف معاجلة وضع اللغة من البداية،
ّ
ّ
ويتخرج وهو غري
أن الطالب يقيض يف املدرسة  12عا ًما ويدخل اجلامعة وهو ضعيف لغو ًّيا،
ّ

واثق بنفسه ضعيف الشخصية لعدم امتالكه املهارات اللغوية يف مجيع التخصصات العلمية
قادرا عىل التعلم ،والتعبري عن نفسه ،وتقديم ما لديه من
واإلنسانية واالجتامعية التي جتعله ً

معرفة بطريقة لغوية سليمة.
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خ -جيب ً
أيضا عىل اجلامعات أن جتعل من ضمن رشوط التدريس فيها حصول األساتذة عىل
يتم التدريس باللغة العربية السليمة.
دورات لغوية ،وأن ّ

العام للجامعة من خالل املحافظة عىل املظهر اللغوي الوطني ،واحلديث
د -املحافظة عىل املظهر ّ

باللغة الوطنية ،واستخدامها بشكل سليم يف احلرم اجلامعي ،وكذلك نرش اللوحات اإلرشادية

والتشجيعية الستخدام اللغة بشكل سليم.

ذ -التذكري ببعض املامرسات يف الدول األجنبية التي حتافظ عىل لغتها الوطنية ،ووضع املسابقات،
وتنظيم الدورات التدريبية للطلاّ ب يف اللغة العربية يشارك يف تنظيمها طلاّ ب اللغة العربية

وتعزيزا لدورهم يف نرش اللغة العربية السليمة يف اجلامعة.
تشجيعا هلم،
ً
ً

منح بموجبها
ر -جيب أن توجد دورات لغوية ملزمة خلرجيي اجلامعات من مجيع
ّ
التخصصات ُي ُ
التخرج ،وتكون مدّ ة الدورة فص ً
دراسيا ،وقد تكون قبل أن يبدأ
ال
الطالب شهادة ووثيقة
ُ
ًّ
ّ

الطلاّ ب يف الدراسة ،أو يف أثناء الدراسة أو بعد التخرج ،وهذه دورة إضافية خارج املنهج

مهمة لبناء القدرات واملهارات اللغوية
التعليمي والساعات الدراسية التخصصية ،وهي ّ
اخلرجيني.
احلياتية لدى ّ

 .6م�س�ؤولية �سوق العمل:
يتحمل سوق العمل املسؤولية الكربى يف إضعاف اللغة العربية عىل مجيع املستويات؛ إذ أصبح يؤ ّثر
ّ

عىل صناعة القرارات التعليمية يف األرسة واملدرسة واجلامعة والدولة ،وذلك نتيجة عدم اعتامد اللغة
الوطنية يف العمل ،وتشجيع العمل باللغات األجنبية بدون مرجعية قانونية أو ترشيعية ،ومن هنا وجب

املعنية بسوق العمل ويف مقدّ مها وزارة العمل ،ووزارة املالية ،ووزارة اخلدمة املدنية،
عىل مجيع الوزارات ّ
ووزارة التجارة ،وغريها من الوزارات املعنية بسوق العمل إعادة النظر يف اللغة املستخدمة يف سوق

العمل ،ويكون ذلك بوضع أنظمة وترشيعات وقوانني ترشّ ع اللغة الوطنية واللغات األجنبية يف سوق

العمل.

ّ
إن غياب السياسات اللغوية ّأول مشكلة تواجهها العربية يف أسواق العمل يف مجيع القطاعات
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وضعت يف مقدمة الرشوط الوظيفية لدهيا إتقان اللغة األجنبية دون التفات إىل
احلكومية واألهلية التي
َ

العربية ،وهلذا تحُ َ
تكر الوظائف لنسبة ضئيلة من أبناء نخبة املجتمع؛ بل ّ
إن الفرصة أمام العامل األجنبي
بحجة عدم إتقان املواطن اللغة األجنبية.
متاحة أكثر لتلك الوظائف ّ

متيز هذه الرشوط الوظيفية التي تعتمد اللغة األجنبية بني أبناء املجتمع الواحد ،وهتدّ د الوحدة الوطنية

واملوحدة املح ّققة ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
التي تقوم عىل اللغة الوطنية اجلامعة
ّ

تسن اجلهات املسؤولة عن سوق العمل القوانني واألنظمة حلامية اللغة العربية الوطنية من
كذلك مل ّ

لغوي عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع نتيجة اإلرث
تشوه
ّ
تأثري اللغات الوافدة ،التي أ ّدت إىل ّ

االستعامري من ناحية ،وبسبب العاملة الوافدة التي تعمل يف املنازل واألسواق واملصالح العا ّمة من

ناحية أخرى ،ما أ ّدى إىل الفوىض
والتلوث اللغوي املدعوم باللهجات الدارجة الضعيفة التي تعدُّ
ّ

من أسباب انتشار البطالة ،والواجب وجود قوانني لغوية يف الدول العربية أسوة بالدول املتقدّ مة التي

جتعل من رشوط اهلجرة إليها والعمل فيها معرفة لغتها الوطنية ،كذلك يتعينّ عىل املؤسسات احلكومية

املسؤولة عن سوق العمل تصنيف األعامل ،وحتديد ما ُيستخدم فيها من لغات سواء اللغة الوطنية
العربية أو األجنبية.

كام جيب عىل الوزارات واملؤسسات احلكومية واألهلية املعنية بسوق العمل اشرتاط الكفاية اللغوية

للعاملني واملوظفني يف مجيع القطاعات ،وتشجيع املتقدمني والعاملني يف سوق العمل للحصول عىل
شهادة الكفاية اللغوية من اجلهات التي خترجوا منها سواء عىل مستوى املرحلة الثانوية أو اجلامعية،

وسوف تؤدي هذه السياسة اللغوية إىل إلزام املدارس واجلامعات بإعداد الكوادر البرشية ،ووضع
الربامج والدورات واالختبارات التي تضمن حصول املتخرجني منها عىل الكفايات اللغوية الالزمة

ألداء العمل باللغة العربية يف مجيع املهن.

 .7م�س�ؤولية الإعالم والفن والرتفيه:
يشارك اإلعالم بوسائله املقروءة ،واملسموعة ،واملرئية ،واإللكرتونية ،إضافة إىل الفن وخاصة السينام،

واملرسح ،واملسلسالت يف اإلساءة للغة العربية واالنتقاص منها ومن أساتذة اللغة العربية واملتحدثني
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تشجع فيه الربامج التي تستخدم اللهجات العامية والربامج الضعيفة التي
بلغة فصيحة ،يف الوقت الذي ّ

تستخدم فيها كلامت أجنبية ،وال توجد معايري وال ضوابط يف اإلعالم حلامية اللغة العربية واجلمهور
من املخالفات اإلعالمية التي تتعارض مع جهود التعليم يف بناء مهارات وقدرات الطالب اللغوية،

وتعمد تلك املؤسسات إىل هتميش اللغة العربية السليمة يف أخبارها وبراجمها املتنوعة الفنية والرتفيهية
والرياضية ،وهلذا تتحمل وسائل اإلعالم والفن والرتفيه املسؤولية جتاه اللغة العربية ،وخاصة أهنا ال

ختضع للرقابة من الناحية اللغوية.

هلذا وجب سن األنظمة والترشيعات والسياسات التي تقنن األعامل والربامج واملشاريع اإلعالمية

ً
وأيضا اإلعالنية ،مع الرتكيز عىل وضع الرشوط واملعايري والضوابط التي حتدّ د
والفنية والرتفيهية،
نوعية الكوادر البرشية العاملة يف املؤسسات اإلعالمية والفنية والرتفيهية واإلعالنية ،كام جيب أن ّ
تنظم

دورات تدريبية وتأهيلية يف اللغة العربية للعاملني يف اإلعالم والفن والرتفيه ،وأن تكون هناك جهة

رقابية لضبط املحتوى اللغوي يف اإلعالم ،والفن ،والرتفيه ،واإلعالن.
 .8م�س�ؤولية �أ�صحاب القرار و�ص ّناعه:

قبل أن تكون اللغة مسؤولية الفرد واألرسة واملدرسة واملجتمع؛ هي مسؤولية الدولة ومؤسساهتا،

وخاصة الوزراء ،يليهم ص ّناع
وتقع املسؤولية األوىل عىل عاتق أصحاب القرار من املسؤولني يف الدولة
ّ
القرار من املرشّ عني وواضعي األنظمة والسياسات واخلطط الذين يمثلون أهم فئة بصفتهم من يقرتح

بس ّن الترشيعات
ويقدم املبادرات ،ويعرض املشاريع ويدير البالد ،ولدهيم صالحيات عليا تسمح هلم َ

واألنظمة يف ضوء املصالح والغايات الوطنية العليا ،كام ّ
أن من مسؤوليات أصحاب القرار املحافظة عىل

الدستور ونظام احلكم يف البالد ،والتأكد من تطبيق بنوده وموا ّده ،ويف مقدمها ما يتعلق باللغة الوطنية

املوحدة واجلامعة التي متثّل االستقالل والسيادة الوطنية ،والتي هبا ُيعاد إنتاج األجيال القادمة وربطها
ّ

أهم مسؤوليات أصحاب وص ّناع
بثوابتها ومرجعياهتا الثقافية والتارخيية والدينية واالجتامعية ،ومن ّ
بس ّن القوانني واالهتامم بالتخطيط والسياسات واألنظمة والترشيعات
القرار إصالح وضع اللغة َ
اللغوية ،إضافة إىل تأسيس املؤسسات الرقابية التي تضمن تنفيذ القرارات وتردع َمن خيالفها.
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أما املسؤولون يف الدولة؛ فتقع عىل عواتقهم مسؤولية الدفاع عن اللغة واالفتخار هبا ال يف اخلطب

واملراسالت؛ بل من خالل القوانني واملراسيم َ
واحلزم والرصامة يف تنفيذها مثلام حيصل يف دول أوروبا،
َّ
وتدخلهم
واملختصني إلصالح اللغة وحتسني وضعها دون ظهور إرادة املسؤولني
املهتمني
فإن َع َم َل
ّ
ّ
ّ

املبارش جيعل تلك اجلهود قارصة وغري مؤثرة ،وإذا كانت اللغة الوطنية من أهم مقومات الدولة وجز ًء

من سيادهتا واستقالهلا وأمنها؛ فإن االعتداء عليها يعد اعتدا ًء عىل السيادة والدستور ،واالستقالل،

واهلوية الوطنية ،كام ّ
وجيرم من يفعل ذلك؛
أن االعتداء عىل ع َلم الدولة وعىل عملتها يعاقب عليه القانون ّ

أهم وسائل الوحدة الوطنية واألمن اللغوي والثقايف
فكيف َ
بمن يعتدي عىل اللغة الوطنية التي ُتعدّ من ّ
والفكري الذي حيافظ عىل هوية املجتمع وانتامئه لقيمه ومرجعياته السياسية والثقافية والدينية؟!!

ّ
وس ّن األنظمة والقوانني والترشيع ،وإصدار العقوبات ليست من مسؤولية
إن التغيري وإصالح اللغة َ

األفراد واملجتمع؛ بل مسؤولية أصحاب القرار وص ّناعه بالدرجة األوىل ،واملسؤولني الذين يقودون الشعوب

ويديرون الدولة ومؤسساهتا ،وهم لدهيم اإلرادة الكاملة والصالحيات املطلقة ،قال تعاىل( :إِ َّن اللهَّ َ لاَ ُي َغيرِّ ُ َما
بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْمَ ،وإِ َذا َأ َرا َد اللهَّ ُ بِ َق ْو ٍم ُسو ًءا َفلاَ َم َر َّد َل ُهَ ،و َما لهَ ُ م ِّمن ُدونِ ِه ِمن َو ٍ
ال)( ،الرعد.)11 :

�ساد�سا :الإ�صالح اللغوي:
ً
 .1ال�سيا�سات والت�شريعات والتخطيط اللغوي:
تعدُّ الدساتري وأنظمة احلكم أهم مرجع قانوين وترشيعي للسياسات والتخطيط اللغوي ،ويقع عىل

عاتق الدولة مسؤولية املحافظة عىل تلك األنظمة والدساتري ،والتقيد بام جاء فيها من نصوص تتعلق

باللغة ،وجيب عىل الدولة سن أنظمة تنفيذية ،ورفع مستوى الوعي باستخدام اللغة العربية السليمة يف

مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية واألجنبية املوجودة عىل أراضيها ،ومعاقبة من يعتدي أو يترصف يف
موضوع اللغة بدون مرجعية قانونية ومراسيم وطنية ،كام جيب أن يكون هناك مؤسسة وطنية مسؤولة

عن متابعة ومراقبة الوضع اللغوي يف الدولة ،وعدم ترك األمر الجتهاد املؤسسات يف مسألة اللغة ،وأن
تكون تلك اجلهة هي التي تصدر األذونات واملوافقات عىل استخدام اللغة عىل املستوى الوطني.

كام جيب عىل الربملانات وجمالس الشورى واهليئات العربية واإلسالمية والدولية اجلامعة للدول
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واملؤسسات سن الترشيعات والقوانني التنظيمية املتعلقة باللغة العربية ،وجعلها يف قائمة أولويتها

الترشيعية والتطبيقية والنظامية ،وتقع عىل عاتقها مسؤولية تقديم املبادرات التشجيعية جلعل اللغة

موضع اهتامم عىل مجيع املستويات.

وبالرغم من أن السياسات والتخطيط اللغوي من مسؤوليات الدولة؛ إال أن الدول العربية واإلسالمية

وخارجيا ،وقد
داخليا
متنوعة ،ولكنها ليست كافية يف ظل املتغريات املتسارعة
لدهيا سياسات لغوية ّ
ًّ
ًّ
نتج عن ذلك مشاكل لغوية عىل مستوى الفرد واملجتمع واملؤسسات احلكومية واألهلية ،ويف مقدمتها
املؤسسات التعليمية املسؤولة عن إعادة إنتاج املجتمع وتأهيل أفراده ليكونوا مواطنني صاحلني ،كام

أسهم سوق العمل واإلعالم والفن يف إضعاف اللغة العربية وإقصائها وهتميشها ،وفرض عىل الفرد
واملجتمع ومجيع املؤسسات أن ختضع لرشوطه التي تفرض اللغة األجنبية أو العاميات بد ً
ال من اللغة

أي مرجعية قانونية أو سياسة لغوية.
العربية بدون ّ

والسؤال هنا :ملاذا يسمح لسوق العمل واإلعالم والتعليم األجنبي باملخاطرة هبوية املجتمع وأمنه

ووحدته وسيادته التي يستمدّ ها من لغته العربية والتي جيب أن تسود يف مجيع مؤسساته الوطنية واألهلية؟
لقد أنتجت تلك املؤسسات الفوىض اللغوية التي هتدّ د الوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل والسلم

األهيل بسبب غياب مرجعية قانونية لغوية يستند إليها ص ّناع القرار ،وواضعو السياسات واملرشّ عون
يف مجيع املؤسسات الوطنية احلكومية واألهلية ،ولعل أهم قوانني جيب أن ُت َس َّن تتعلق بتنظيم وضع

اللغة العربية يف املؤسسات احلكومية واألهلية واألجنبية العاملة يف الدول ،واهليئات واملنظامت الوطنية
والعربية واإلسالمية ،واإلدارة ،وسوق العمل ،والتعليم ،واإلعالم بكل وسائله ،والسياحة ،والثقافة،
والعاملة الوافدة ،واملؤسسات األجنبية العاملة يف الدول العربية واإلسالمية.

ربرات لدى أصحاب املصالح املناهضني ل ّلغة العربية ،ال بد من
وحتى ال ُيسمح باحلجج وامل ّ

االستفادة من خربات وجتارب الكثري من الدول املتقدّ مة وغري املتقدّ مة التي تتعدّ د هويات وأعراق

املوحدة واجلامعة،
ولغات وهلجات مواطنيها ،والتي ّ
تسن األنظمة والترشيعات حلامية لغاهتا الوطنية ّ

ِ
ربر ،وهذا ما جيب أن يكون عليه حال
مسوغ قانوين م َّ
يتسبب يف إقصائها بدون ّ
وتعاقب من خيالفها أو ّ

اللغة العربية يف الدول العربية واإلسالمية ،كام جيب إعداد دراسات عن السياسات اللغوية يف الدول
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العربية واإلسالمية ،إضافة إىل دول العامل املختلفة لالطالع عىل جتارب األمم واالستفادة من خرباهتا

املتعدّ دة يف جمال السياسات اللغوية.
 .2التعريب:

من أهم مشكالت اللغة العربية اختصار التعريب يف جمامع اللغة العربية وبعض املؤسسات الوطنية

أو العربية ،بينام تكمن املشكلة يف النظم واملؤسسات والربامج واملشاريع والسياسات التي تتعارض

مع التعريب ،إضافة إىل مجيع أدوات املدخالت للمفردات غري العربية الناجتة عن التالحم والتواصل
الدويل بني األمم والشعوب املختلفة واملجتمعات العربية؛ وهلذا فإن نقل املفردات واملصطلحات
واملفاهيم والعبارات إىل اللغة العربية يأيت من خالل األفراد ومؤسسات التعليم ،والطب ،واهلندسة،
والتقنية ،والعلوم التطبيقية ،والرياضيات ،ووسائل اإلعالم ،والصناعة ،والتجارة ،والسياحة ،والفن،

ووسائل االتصال والتواصل املتنوعة.

وبنا ًء عىل ما سبق تقع املسؤولية عىل مجيع هذه املؤسسات يف تعريب املصطلحات واملفاهيم ،واعتامد

استخدامها قبل نقلها من اللغات واملجتمعات األجنبية؛ وهلذا وجب عىل جمامع اللغة العربية أن تكون
املؤسسة املرشدة لبقية املؤسسات التي جيب عليها قبل استخدام أي مصطلح أو مفهوم أجنبي عرضه

عىل املختصني يف تلك املؤسسات ثم عرضه عىل جمامع اللغة العربية العتامده بام يوافق اللغة العربية،

ويعد التعريب من أهم املسؤوليات التي تتعلق بالسياسات اللغوية والترشيع وتقنني اللغة.

و ُيالحظ أن كل ما يتم من تعريب أو نقل للمصطلحات يتم بطرق عشوائية ،أو من خالل املجامع

التي ال توجد هلا صالحيات فرض املصطلحات املتفق عليها يف املجامع ،وهذه العشوائية هي أهم أسباب

ِ
وإبعادها عن العرص ،وهتميشها وعدم توظيفها بالشكل املناسب يف مجيع شؤون
النخر يف اللغة العربية

احلياة ،واملطلوب أن تقوم كل دولة بجهد خاص عىل املستوى الوطني ،وأن تتكامل املؤسسات الوطنية مع
املؤسسات العربية للتكامل والتعاون والتنسيق ،وعدم تكرار األعامل وتضييع اجلهد واملال واالختالف يف

التعريب ،ويمكن أن يكون ذلك من خالل جامعة الدول العربية املعنية هبذه القضية املهمة ،وذلك بوضع
تصور كامل ملعاجلة موضوع التعريب ،وتقديم مبادرات خلاَّ قة ملعاجلة هذا اخللل الكبري يف اللغة العربية.
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 .3الرتجمة:
ال يمكن أن تتبدّ ل أحوال اللغة العربية بدون مبادرات كربى يف جمال الرتمجة ّ
تركز عىل الرتمجة العلمية،

والتقنية ،والتجارية ،والزراعية ،واإلدارية ،واإلعالمية ،واألدبية ،وغريها ،وترتبط مبارشة باجلامعات
واملقررات واملناهج والتقنية والصناعات واملتغيرّ ات احلديثة ،وباحلياة العا ّمة.
واألبحاث والدراسات
ّ

ين املستجدّ ات من الكتب
كذلك جيب أن تكون هناك سياسات للرتمجة وفق خطط شاملة ترتجم بشكل آ ّ
واألبحاث والدراسات واملنتجات الصناعية والتقنية ،وقد ُأمهلت الرتمجة عىل الرغم من كوهنا الرافد

ين يف خمتلف دول العامل ،وقد تقوم بالرتمجة
األساس ل ّلغة ،ومصدر حتديث املستجدات التي تطرأ بشكل آ ّ
متخصصة تشرتك يف تأسيسها مجيع الدول ،ويكون هلا نظام ًا إداري ًا بالتناوب بني الدول حتى
هيئة عربية
ّ

يشعر اجلميع بالرشاكة واملسؤولية ،وتتم االستفادة من منتجات هذه ّ
املنظمة أو املؤسسة ،وقد ُوضع

باب كامل يف هذا القانون يتعلق بالرتمجة وتطويرها واالهتامم هبا لتكون رافدً ا وداعماً ل ّلغة العربية يف ّ
ظل

املتغيرّ ات املتسارعة احلديثة.

مبنية عىل ّ
خطة شاملة تتعلق بسياسة الدول ومشاريعها ،وبتطوير التعليم
كام جيب أن تكون الرتمجة ّ

واإلدارة ،والتنمية ،وسوق العمل ،والصناعات ،والتجارة ،والثقافة ،واإلعالم ،وغريها من املجاالت

التنموية املختلفة.

 .4البحث العلمي:
أهم
كتابة األبحاث والدراسات ونرش املجلاّ ت العلمية يف مجيع
ّ
التخصصات باللغة العربية من ّ

التخصص؛
املهم النرش بلغة أجنبية يف جملة أجنبية مهام كان
ّ
التحديات التي تواجه اللغة العربية ،فليس ّ

األهم أن تنرش باللغة العربية يف جملة عربية مثل بقية اللغات والباحثني يف خمتلف دول العامل ،وقد
ولكن
ّ
هيتمون بالنرش باللغة األجنبية بد ً
ال من العربية ،كام ّ
أن بعض اجلامعات تدفع
أصبح الكثري من الباحثني ّ

يف هذا االجتاه من خالل اتباع املعايري التي ُتقترَ َ ح عليها من مراكز بحثية خمتلفة متناسية ّ
أن تلك اجلهات
أي دولة غري دوهلا التي تنتمي إليها،
معنية باللغة الوطنية يف ّ
تعمل خلدمة جمتمعاهتا ودوهلا ،وهي ليست ّ

يستفاد من األبحاث يف التنمية الوطنية
وهبذا ُترهن مسرية البحث العلمي إىل مصالح خارجية ،وال
ُ
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ودعم السياسات البحثية الوطنية ،وليست تلك األبحاث إضافة عربية؛ بل هي هدر عريب ألنهّ ا ال تعزز

البحث العلمي العريب مثل دول العامل املختلفة التي تنرش وتبحث وتع ّلم بلغتها الوطنية الرسمية ،وال

تسمح بتجاوز ذلك ،وهذا ال يعني عدم النرش باللغات األخرى ،ولكن األساس هو النرش باللغة العربية
والطبية ،والتقنية ،واإلنسانية ،واالجتامعية ،ويف مجيع املجاالت.
ودعمها يف املجاالت البحثية العلمية،
ّ

 .5تعليم اللغة العربية:
أهم العلوم األساسية التي حيتاج إليها اإلنسان مدى احلياة يف مجيع شؤونه
تعدّ اللغة العربية من ّ

اخلاصة والعا ّمة ،وتعتمد عليها مجيع العلوم األخرى؛ ألهنا لغة التعليم والقراءة والكتابة والتعبري
ّ
والفهم والتفكري والتطبيق والعمل ،وبدون اللغة لن يستطيع الفرد التعامل مع املجتمع أو يفهم العلوم

واملعارف التي يرغب يف تع ّلمها.

من هنا يأيت تعليم الطفل اللغة منذ نعومة أظفاره ضمن أولويات السياسات التعليمية واللغوية؛

إذ ُيل َّقن الطفل الكلامت واملصطلحات واملفاهيم حتى يستطيع أن يفهم ما حوله يف بيئته الصغرية مع
لتوسع فهمه واستيعابه ،وتكسبه القيم واملبادئ والنظم االجتامعية والوطنية،
والديه ،ثم تأيت املدرسة ّ
وتعمل عىل تربيته وإدماجه يف املجتمع من خالل تعليمه املصطلحات واملفاهيم الوطنية والعربية

والدولية ،وبعد رفع مستوى حصيلته اللغوية التي تسمح له بالتفاعل واستيعاب العلوم األخرى يتم
تكوينه وتعليمه العلوم بشكل تدرجيي ،ثم يتم الرتكيز عىل العلوم املهنية التي حتتاج إليها التنمية الوطنية،
تتحمل املدرسة املسؤولية األكرب يف تكوين الشخصية
ويعتمد عليها الفرد يف كسب لقمة العيش؛ لذلك
ّ
عند الطلاّ ب ،وبناء قدراهتم ومهاراهتم اللغوية أو ً
التخصصية املختلفة ثان ًيا.
ال ،ثم معارفهم املهنية
ّ

ّ
ولكل
واللغة العربية هي اللغة الرسمية الثنتني وعرشين دولة عربية أعضا ًء يف جامعة الدول العربية،

كل مواطن يف ّ
وألن ّ
ّ
ينص عىل ّ
كل دولة عربية
أن اللغة العربية هي لغة رسمية للدولة،
دولة دستور ّ
حيتاج إىل تع ّلم اللغة التي بموجبها حيصل عىل احلقوق ويقوم بالواجبات الوطنية؛ لذا ّ
فإن تعليم العربية

للمواطن حقّ من حقوقه الدستورية الواجب عىل الدولة أن تقوم هبا ،وإذا كانت اللغة العربية هي األداة

وطني حتى ّ
التي يعرف هبا املواطن احلقوق والواجبات؛ ّ
يتمكن بموجبه
فإن تع ّلمه اللغة الوطنية واجب
ّ
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من احلصول عىل هو ّيته الوطنية واالندماج يف املؤسسات لالستفادة من خدماهتا املختلفة ،كام ّ
أن تعليم
تتحمل املسؤولية األوىل
وطني يقع عىل األرسة التي
املواطن وتع ّلمه اللغة الوطنية حقّ مرشوع وواجب
ّ
ّ
جتاه الدولة وجتاه األبناء يف تعليم اللغة العربية واالهتامم هبا ،واحرتامها مع غريها من اللغات التي

ترغب يف تعليمها ألبنائها ،وتشرتك األرسة واملدرسة يف استكامل تكوين شخصية وهوية األطفال
الوطنية ،وتعليمهم املهارات والقدرات اللغوية التي حيتاجون إليها مدى احلياة.

وقد َّأكد قادة العرب عىل تلك التوجهات يف أكثر من مناسبة  ،ومنها ما صدر عن القمة العربية يف الدورة

التاسعة عرشة ملجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى القمة بالرياض عاصمة اململكة العربية السعودية

يومي 10 -9ربيع األول 1428هـ املوافق 29 -28مارس (آذار) 2007م "إعالن الرياض" الذي تضمن
عزم القادة عىل العمل اجلاد لتحصني اهلوية العربية ،ودعم مقوماهتا ،ومرتكزاهتا ،وترسيخ االنتامء إليها يف
عرقيا عنرص ًّيا؛ بل هي هوية
قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقوهلم باعتبار أن العروبة ليست مفهو ًما ًّ
ثقافة موحدة ،كام أكدوا عىل أمهية تعليم اللغة العربية واملحافظة عليها بصفتها رمز اهلوية ألمتنا.

 .6اللغة العربية والتعليم:
أهم وظيفة للتعليم هي إجياد املواطن الصالح الذي ينتمي لوطنه وللمؤسسات والقوانني والترشيعات.
ّ

كام ّ
أن من مسؤوليات التعليم َدمج األفراد يف املجتمع ومؤسساته املختلفة ،إضافة إىل إجياد الكوادر التي
تعمل يف مجيع مؤسسات الدولة ووزاراهتا وأسواقها ،وإعالمها وإداراهتا بجميع أنواعها ،وعىل رأس
املهام التي تتحمل مسؤوليتها مؤسسات التعليم يف املدارس واجلامعات ،تعليم املواطنني اللغة
هذه
ّ
الوطنية لتكوين هويتهم ووالئهم وانتامئهم للوطن ومؤسساته الرسمية واالجتامعية املختلفة ،كام أهنا
مسؤولة عن التعليم باللغة الوطنية يف مجيع املراحل الدراسية ،ولذا جيب مراعاة اجلوانب املهمة اآلتية:
أ-

جيب أن تكون هناك أنظمة وترشيعات وقرارات وسياسات وخطط لغوية ُتلزم مجيع املع ّلمني
يف مجيع املوا ّد الدراسية بالتدريس باللغة العربية السليمة ،كام جيب أن خيضعوا لدورات
مبسط لتسهيل
مكثّفة يف اللغة العربية ،وكيفية استخدامها يف التدريس يف جمال عملهم بشكل ّ
اكتساب الطلاّ ب اللغة ومهاراهتا.

ب -تسهي ً
ال لتنظيم الدورات التدريبية؛ جيب أن يشارك املرشفون الرتبويون واألساتذة املؤهلون
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بتقديم هذه الدورات وفق حقائب تدريبية ُتعدّ جلميع املع ّلمني ،مع الرتكيز عىل التكامل مع
أساتذة اللغة العربية يف معاجلة األخطاء اللغوية عند الطالب ،وهبذا التكامل بني املعلمني

ّ
تتشكل الشخصية السو ّية عند املتع ّلمني ،كذلك جيب أن تقام مسابقات
يف مجيع املقررات

ودورات للطلاّ ب يف جمال اللغة العربية يقوم هبا الطلاّ ب املميزون بإرشاف املدرسة للتعريف

باألخطاء اللغوية وتصحيحها ،وسيكون للطلاّ ب املميزين دور ًا يف تطوير مهارات زمالئهم
األثر األكرب مع أمهية العمل عىل تكثيف مثل هذه الدورات يف حتسني ّ
اخلط والكتابة والتعبري

تتكون مع الوقت معايري وضوابط ،وثقافة
والقراءة واملحادثة ،وسيكون من نتيجة ذلك أن ّ

لغوية عالية عند الطلاّ ب واهليئة التدريسية.

ت -جيب وضع معايري وضوابط يف املدارس لكيفية التدريس والتخاطب بني اجلميع لضامن توافر
البيئة التعليمية اللغوية ،وحتقيق االنغامس اللغوي املناسب ،كام جيب أن يكون لدينا تقويم
عام للمدارس بمدى استخدامها اللغة العربية ،وأن توجد منافسات وشهادات وتكريم
ّ
للمدارس التي تقدّ م املبادرات يف جمال حتسني مستوى اللغة العربية يف املدرسة ،كام جيب

فرصا إضافية من الساعات لتطوير
حرص الطلاّ ب الذين لدهيم صعوبات لغوية ،ومنحهم ً

مهاراهتم ومعارفهم اللغوية.

بتخصصاهتا املختلفة ــ إيالء اللغة العربية أمهية
ث -جيب عىل مجيع اجلامعات واألقسام العلمية ــ
ّ

قصوى يف مسألة التدريس هبا ،ووضع اللغة العربية ضمن معايري القبول يف مجيع األقسام؛
ّ
يتخرج يف هذه األقسام سيعود للعمل يف املجتمع بلغته العربية ،وأن يكون من بني
ألن َمن
ّ

التخصصات واألقسام اجتياز اختبار كفاية اللغة العربية
رشوط توظيف األساتذة يف مجيع
ّ

الذي جيب أن تضعه اجلامعة لألساتذة املتقدّ مني للعمل فيها.

ج -جيب عىل اجلامعات وضع اللغة العربية ضمن رشوط القبول يف اجلامعات ويف مجيع الك ّليات
والتخصصات بدون استثناء؛ ألهنا لغة وطنية مق ّننة بموجب الدساتري وأنظمة احلكم ،ووفق
ّ

سياسات التعليم.

ّ
ح -جيب التأكيد ّ
التمكن من اللغة يسهم يف رفع مستوى الذكاء واإلبداع عند األفراد ،وهذا
أن
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
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املتفوقني واملوهوبني الذين ُتسهم اللغة بشكل كبري يف صقل مهاراهتم،
املالحظ عىل الطلاّ ب ّ
تبسط
هلذا وجب عىل املدارس أن هتتم باللغة بشكل كبري يف املراحل الدراسية األوىل ،وأن ّ

ّ
وليتمكن الطلاّ ب
تدريسها وتكثّف التامرين والتدريبات لترتسخ املهارات اللغوية لدهيم،
وفعال.
من استخدامها بشكل صحيح ّ

متخصصة يف تقديم املعارف ،واملهارات ،والقدرات اللغوية وفق
خ -إعداد مناهج نوعية
ّ

الكفايات اللغوية الالزمة ّ
لكل مرحلة عمرية؛ ّ
ألن إعداد مناهج اللغة العربية ُت ِر َك للمرشفني
الرتبويني وبعض األساتذة املميزين يف بعض الدول ،وهذا ليس كاف ًيا لوضع منهج معارص

يغيرّ من النظرة السلبية ل ّلغة العربية الناجتة عن احلشو يف مناهج اللغة العربية ،إضافة إىل

غياب الرتكيز عىل الكفايات اللغوية التي جيب أن يتقنها الطالب لتعينه يف حياته التعليمية
والعملية.

د -ليس من الواجب أن يصبح الدارس أستا ًذا يف اللغة العربية؛ بل الغاية أن يكون مستخدم ًا
ضعت مناهج فيها موضوعات إنشائية تثقيفية كثرية تتع ّلق باملنهج
ومتقنًا هلا ،ومن هناُ ،و َ

اخلفي يف التعليم الذي هيدف إىل تكوين اهلوية الثقافية والوطنية أكثر من الرتكيز عىل املهارات
ّ

ّ
واخلط السليم ،والتعبري ،واستخدام اللغة بشكل سليم،
اللغوية يف الكتابة ،والقراءة ،والنطق،
ومعاجلة األخطاء الشائعة.

ذّ -
إن الكفايات واملرجعيات لبناء املناهج وتأليفها مسألة مهمة للغاية ،وجيب أن تتبارى الدول
حمتكرا من
واملؤسسات واملؤلفون يف إنتاج الكتب التعليمية ،وألاّ يكون إعداد املقررات
ً

تتكسب من خالهلا مع الرتكيز عىل املهارات والقدرات اللغوية األساسية.
جهات ّ

التخصصات لدورات مكثّفة يف اللغة العربية من خالل
ر -جيب أن خيضع مجيع املع ّلمني يف مجيع
ّ
حقائب تدريبية ،وأن يك ّلف اجلميع بحضورها ،والتدريس هبا ،حتى ّ
يتمكنوا من تصحيح

أخطاء الطلاّ ب ،وأن حيصل تكامل بني مجيع املع ّلمني واألساتذة يف تشكيل القدرات،
واملهارات ،واملعارف اللغوية عند الطلاّ ب.
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العامة امل�شرتكة:
 .7الأوقاف والتمويل وبناء امل�ؤ�س�سات
ّ
إن أعظم مهمة يمكن أن تقوم هبا الدول العربية واإلسالمية هي تأسيس مؤسسات َوقف تعتمد

عىل الدعم احلكومي واأله ّ
يل واألفراد ،ويكون هلا مؤسسات مستق ّلة ،وتكون هذه األوقاف حممية
بقوانني وأنظمة وترشيعات تسمح بتنمية وتزايد الوقف ،وتخُ ضعه للمراقبة واملحاسبة القانونية من
جهات رسمية وفق تقارير دورية ،وهذا الوقف قد يكون عىل املستوى الوطني أو العريب أو اإلسالمي،

و ُيستخدَ م يف تأسيس مؤسسات الرتمجة والتدريب والتأهيل والتأليف والبحث العلمي وتطوير املناهج،
وكل ما يتعلق بالنهضة العلمية للدول العربية واإلسالمية ،هذه األوقاف جيب أن تتنوع بني املالية واملا ّدية

ٍ
ٍ
العام الوطني أو العريب أو اإلسالمي ،وتوضع
أراض
من
ومبان وغريها تعود عوائدها ملصلحة الوقف ّ

خطة عمل تنفيذية دقيقة حتدّ د جماالت اإلنفاق عىل أن تستفيد مجيع الدول ،ممّا تنتجه تلك املؤسسات من

خاضعا للكفاية ال اجلنسية
مؤ َلفات وكتب وأبحاث ومناهج حيتاج إليها اجلميع ،وأن يكون التوظيف
ً

وال الشهادة العلمية ،حتى تؤدي هذه املؤسسات العلمية والوقفية دورها عىل الوجه املطلوب ،وأن
يكون هلذه املؤسسات الوقفية ،والبحثية ،والعلمية ،والتعليمية فروع ًا يف الدول العربية واإلسالمية.

وهذا املجال سهل إذا توافرت الرغبة السياسية والترشيعية والقانونية واملحاسبية ،واخلطط

والسياسات الواضحة واملحمية من مجيع الدول العربية واإلسالمية ،وسيكون هناك إقبال كبري من
اخلاص به يف تلك املؤسسات "صدقة جارية وعلماً ينتفع
وخاصة من يريد أن يكون الوقف
األفراد،
ّ
ّ

به ويعود عليه أجره بعد مماته" ،وهذا ما جعل مؤسسات إسالمية تبقى حتى يومنا هذا نتيجة الوقف،
وهناك مؤسسات عاملية كثرية تعتمد عىل األوقاف ،وتسهم يف دعمها الرشكات واملؤسسات واألثرياء
واملشهورون؛ وحتى عا ّمة الناس.

التطوع ون�شر الوعي باللغة والتدريب يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واالجتماعية:
.8
ّ
وجمتمعا ومؤسسات ودولة ّ
ّ
مهمة صعبة؛ ولكن احلقيقة
أن
إن أول ما يفكر فيه اجلميع أفرا ًدا
ً
التطوع ّ
ّ

ّ
أن املسألة سهلة جدًّ ا ،وحتتاج إىل املوافقات وإىل التخطيط السليم والرشاكة والتكامل والتعاون ،ومن هنا

تأيت أمهية إرشاك املعلمني واألساتذة واملهتمني باللغة العربية واملتقنني هلا يف خدمة املجتمع وتدريبهم،
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صمم حقائب تدريبية حسب الرشائح والفئات العمرية ،وأن ُتتاح تلك احلقائب جلميع من يرغب
وأن ُت َّ
ّ
وتتمكن ّ
تدرجييا.
كل مؤسسة من عمل حقيبة تدريب ذايت وتطويرها
يف استخدامها يف التدريب،
ًّ

املختصني باللغة العربية يف اجلامعات واملدارس وغريها من املؤسسات تقديم املبادرات
كام جيب عىل
ّ

واملتنزهات
والكليات والوزارات والرشكات ،وحتى يف األسواق
يف املدارس واجلامعات واألقسام
ّ
ّ

مرشوعا
موسع يف تغطية هذه الفعاليات ،وجعل اللغة العربية
ً
العا ّمة ،وأن يعمل اإلعالم بشكل ّ
وثقافيا يشارك فيه اجلميع وجيتمع عليه .كام جيب أن تقوم املساجد ودور العبادة بدور مماثل يف
اجتامعيا
ًّ
ًّ

ختصص يف اللغة ،ويكون الرتكيز
عقد دورات مصغّ رة جلميع رشائح املجتمع تقدّ م
دروسا خم ّففة دون ّ
ً

ّ
واخلط ،والتعبري والكتابة بشكل
عىل االستخدام الصحيح هلا ،والتعريف باألخطاء الشائعة ،واإلمالء

سليم ،وهنا ستتكامل اجلهود وتنتج ثقافة عا ّمة يف تنمية املهارات اللغوية ويف معاجلة األخطاء ،ومع

أوضحت
الوقت وتراكم اخلربات والتجارب ُيعا َلج الوضع اللغوي بالتكامل مع اجلهود األخرى التي
َ

يف البنود السابقة ،كذلك يمكن أن تكون جوائز عا ّمة عىل مستوى الدولة ،وعىل مستوى املؤسسات
والتطوع وتع ّلم اللغة العربية.
واملناطق واألفراد لتشجيع التدريب
ّ

 .9اختبار الكفاية العربية:
نظرا لتعدد الدول وكثرة املؤسسات وعدم وجود مرجعية موحدة للغة العربية معتمدة من الدول
ً

العربية وملزمة جلميع املواطنني؛ فإن مسؤولية معاجلة الضعف اللغوي تكون عىل مستويني رئيسني مها:
أ-

مستوى املرحلة الثانوية:

جيب أن يكون هناك اختبار موحد يف اللغة العربية جلميع الطالب يوضع من قبل الدولة أو
وزارة الرتبية والتعليم لقياس كفايات الطالب اللغوية يف املكونات األساسية للغة العربية

ممثلة يف اخلط ،واإلمالء ،والقواعد ،واملفردات ،ثم القدرة عىل التعبري واملحادثة بشكل سليم،
هذا االختبار تشخييص للجميع يمكن االعتامد عليه ً
أيضا يف التوظيف خلرجيي الثانوية ،ومن
يوجد لديه ضعف يف أحد هذه املجاالت خيضع لتدريب وتأهيل جانبي أو إضايف خارج
املنهج العام ،حتى يتمكن من جتاوز تلك الصعوبات اللغوية ويطور مهاراته بشكل سليم،
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والسبب يف ذلك يعود إىل أن اللغة هي أداة التعليم والتعلم والعمل ،والتواصل اليومي يف

املجتمع ومؤسساته املختلفة.

ب -مستوى اجلامعات:

كل جامعة وكل كلية أو قسم جيب أن تعمل عىل:

•إعداد االختبارات يف اللغة لضامن الكفاية اللغوية للطالب املتقدمني إىل تلك املؤسسات
التعليمية.

•إعداد االختبارات املعيارية التي تشخص مهارات وقدرات الطالب اللغوية ،وحتدد
الصعوبات التي تواجههم ،ومن يوجد لديه صعوبات معينة عليه احلصول عىل دورات

مكثفة تقوم هبا اجلامعة بالطرق التي تراها مناسبة.

•عدم منح الشهادة اجلامعية إال من يتجاوز اختبار الكفاية اللغوية التي أعدهتا اجلامعة خلرجييها.

ج -جيب أن يكون من ضمن االختبار املقابلة الشخصية لقياس القدرات اللغوية ،ومعرفة مدى
متكن الطالب من اللغة بالقدر الذي يمكنه من الدراسة يف املرحلة الثانوية أو اجلامعية؛ ألن

املرحلة الثانوية هي املسؤولة عن اإلعداد العام ،ومتكني الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية أو

العمل ،واجلامعة هي املسؤولة عن إعداده لسوق العمل.

�سابعا� :أهمية �أق�سام اللغة العربية للناطقني بها وبغريها:
ً
 .1املرجعية اللغوية:
املتخصصة يف تدريس
تعدّ أقسام اللغة العربية مرجعيات رئيسة ل ّلغة العربية من حيث إعداد الكوادر
ّ

التخصصات واملهن إىل اللغة
العربية والبحث اللغوي ،ومتابعة تطورات اللغة العربية ،وحتتاج مجيع
ّ

العربية بصفتها لغة وطنية ،وهلذا وجب إعادة النظر يف مناهج وخطط وبرامج ومعايري ورشوط القبول

وخاصة التعليم واإلدارة
يف أقسام اللغة العربية ،وتطويرها وربطها باملجاالت الوظيفية املختلفة،
ّ
والتعمق يف
والعمل والتجارة والصناعة والثقافة واإلعالم ،مع املحافظة عىل الرتاث اللغوي العريب
ّ

دراسته.
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لقد ُأضعفت ُ
نادرا؛ ما دفع ببعض
وأمهلت اللغة العربية وأصبح اإلقبال عليها يف بعض اجلامعات ً

ميز اللغة
اجلامعات العربية واإلسالمية إىل إغالق تلك األقسام ،وذلك بسبب سوق العمل الذي ّ
التخصصات يف اجلامعات ً
أيضا إىل التدريس باللغة األجنبية،
األجنبية وفرضها ،فتوجهت الكثري من
ّ

بالرغم من ضعف األساتذة والطلاّ ب يف تلك اللغات ،وجلذب الطلاّ ب تعمد أقسام اللغة العربية إىل
أقل الطلاّ ب حتصي ً
التنازل عن النوعية املميزة من الطلاّ ب ،وتقبل ّ
ومستوى لتنعكس هذه السياسة
ال
ً

اخلرجيني ،ومن ثم عدم كفايتهم للعمل كمع ّلمني
سل ًبا عىل الناحية العلمية؛ ما يؤدي إىل تدنيّ مستوى ّ
خمتصني ،ويرتتّب عىل ذلك ضعف اللغة العربية الناتج عن ضعف األساتذة والبحث
ومعلامت أو ّ

واملقررات الدراسية يف بعض أقسام اللغة العربية.
العلمي
ّ

التخصصات عا ًما بعد عام؛ حتى
العام ،ويف مجيع
ويستمر ضعف املخرجات التعليمية يف التعليم
ّ
ّ
ّ

لتحل ّ
ّ
حمل العربية
شجع اللغة األجنبية
يؤدي إىل ضعف املجتمع بجميع رشائحه يف لغته الوطنية ،فيام ُت َّ
يف مجيع املؤسسات وامليادين احليوية والوطنية.

من هنا يبدأ الشعور بصعوبة اللغة العربية؛ ّ
متخصص
يدرسها ال يتقنها أو قد يكون غري
ّ
ألن َمن ِّ

فيها ،وهلذا هيجر الطلاّ ب واألساتذة واملجتمع اللغة العربية إىل اللغة األجنبية والتخصصات األخرى
من أجل احلصول عىل فرص وظيفية مناسبة ال تو ّفرها هلم اللغة العربية.

ّ
عتمد عليها يف تأهيل وإعداد
إن أقسام اللغة العربية ليست أقسا ًما مهنية؛ بل هي أقسام أساسية ُي َ

املواطنني ،وتعليمهم لغتهم الوطنية التي حيتاج إليها ّ
تنوعت وظائفهم
كل املواطنني والوافدين مهام ّ

وختصصاهتم ومهن ُُهم ،ومجيع األقسام العلمية يف اجلامعات مسؤولة ومك ّلفة باستخدام العربية واملحافظة
ّ
والتخصصات،
التخصصات واملهن ،وجيب عدم تساهل تلك األقسام
عليها وتطوير استخدامها يف مجيع
ّ
ّ

يميز أساتذة
وإضعاف العربية وإحالل غريها حملها من اللغات األجنبية مهام كانت امل ّ
ربرات ،وجيب أن َّ

ألمهية دورهم يف املحافظة عىل اهلوية ،والسيادة ،واالستقالل،
نظرا
وظيفيا
اللغة العربية وطلاّ هبا
وماليا ً
ًّ
ًّ
ّ
التخصصات التي
واملتخصصني فيها ،وجعلها يف مقدمة
ووحدة اللغة الوطنية ،وتكريماً ل ّلغة العربية
ّ
ّ

يتنافس الطلاّ ب يف تع ّلمها.

املقررات
تتحرر من ّ
كذلك جيب أن ختضع أقسام اللغة العربية للتقييم الذايت الداخيل واخلارجي ،وأن ّ
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واملسارات التي ُت ِ
ضعف مخُ
هِ
املقررات التي ال تتعلق باللغة واملهارات
رجاتا التعليمية والبحثية،
ّ
وخاصة ّ

التخصصات اللغوية احلديثة بخطط مستق ّلة عن
والقدرات اللغوية ،مع رضورة فتح مسارات لبعض
ّ
خطط األقسام األصيلة.

يتدخل أصحاب القرار واملسؤولون ملنع تراجع أقسام اللغة العربية ،من
من أجل ذلك ك ّله وجب أن ّ

تنظم الوضع اللغوي يف اجلامعات أو ً
خالل َس ّن القوانني واألنظمة والترشيعات التي ّ
ال ،ثم عىل مجيع

املستويات ويف مقدمتها الفرد واملجتمع والدولة ،ويف مجيع املؤسسات احلكومية واألهلية واملؤسسات
خاصة.
األجنبية العاملة يف الدول العربية ّ

خريجي �أق�سام اللغة العربية:
 .2جماالت عمل ّ
اللغة العربية هي لغة الدولة ووزاراهتا ومؤسساهتا السيادية ،وهي لغة اإلدارة ،وسوق العمل،

والتعليم ،واإلعالم ،والرياضة ،والثقافة ،والفن ،واملوسيقى ،والتعامل اليومي بني الناس ،إضافة إىل

أنهّ ا لغة األرسة يف املنزل ،وبالرغم من انتشارها الواسع؛ ّ
فإن املرشّ عني وص ّناع القرار ووزارات العمل

خريج اللغة العربية ،بالرغم
واخلدمة واملالية والتخطيط مل حيدّ دوا الوظائف التي يمكن أن يعمل فيها ّ

من احلاجة إليه يف ّ
وخاصة ،وهلذا ّ
خريج
كل مؤسسة عا ّمة
ّ
فإن حتديد الوظائف التي يمكن أن يعمل فيها ّ

املعنية بسوق العمل احلكومي واألهيل ،وهلذا
اللغة العربية حيتاج إىل مبادرة من مجيع الوزارات واهليئات ّ
جيب عىل كل وزارة ومصلحة حكومية أو أهلية حتديد الوظائف املتوافرة التي تنطبق عىل خرجيي اللغة
العربية ،مع تقديم الدورات التدريبية هلم عىل رأس العمل لتطوير مهاراهتم املهنية.

كام ّ
أن اجلامعات وأقسام اللغة العربية مطالبة بوضع قوائم باملجاالت واملهن والوظائف التي يمكن

خريج قسم اللغة العربية ،مع مراعاة وضع األقسام يف الدول املختلفة ،وجيب أن تتكامل
أن يعمل فيها ّ

اجلهود لوضع خارطة وظيفية ل ّلغة العربية يف مجيع الوزارات والرشكات واملؤسسات لتعزز جهود
الدولة يف التمكني للهو ّية ،واالستقالل ،والوحدة ،والسيادة الوطنية ،وجلم سياسات التفكيك التي

ت ّتبعها بعض القوى لرضب الوحدة الوطنية ،والتكامل ،والتضامن العريب.
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اجلزء اخلام�س

املرجع ّية القانونية والد�ستورية لقانون اللغة العربية

�	.1إعداد القانون:
نظرا ّ
ألن األفراد واملجتمعات واملؤسسات والدول بحاجة إىل فهم أمهية اللغة ومكانتها يف حياة
ً
اجلميع عىل أسس علمية وبحثية؛ فقد ُأعدَّ قانون ال ّلغة العربية الذي ُنرش عام  2013بنا ًء عىل املواد

الواردة يف وثيقة بريوت والدراسات واألبحاث املقدَّ مة يف املؤمتر الدويل الثاين ل ّلغة العربية املنعقد يف

ديب بتاريخ  10-7مايو  ،2013وانطال ًقا من احلاجة إىل معرفة أوسع ببعض املعلومات واحلقائق التي
دوليا تستفيد منه الدول واملؤسسات ،فقد ُأ َ
ّ
خذ يف االعتبار
تؤكد أمهية وموضوعية القانون بحيث يكون ًّ
اجلوانب املهمة اآلتية:
أ-

قانونيا لالسرتشاد به يف جمال التخطيط،
مرجعا
أن يكون القانون الدويل ل ّلغة العربية
ً
ًّ
والسياسات اللغوية ،واألنظمة ،والترشيعات.

ّ
واملخططني
خمص ًصا لدعم ص ّناع القرار وواضعي السياسات ،واملرشّ عني والقانونيني
ت -أن يكون ّ
واملن ّفذين والعاملني يف الربملانات وجمالس الشورى واإلدارة باملوا ّد القانونية ،وتبرصهتم بام

حيتاجون إليه من مفاهيم ،ومصطلحات لغوية وتعليمية ،وغريها يف جمال أعامهلم.

ث -أن يكون مفيدً ا للعاملني يف املؤسسات التعليمية ،والعلمية ،والصناعية ،والتجارية ،والثقافية،

والتخصصات،
والصحية ،والفنية ،وغريها من امليادين
واإلعالمية ،والتقنية ،والسياحية،
ّ
ّ

ملساعدهتم يف َس ّن األنظمة والترشيعات ووضع السياسات اللغوية.
جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
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املرجعية القانونيـة والد�ستوريــة لقانـون اللغـة العربيـة

املرجعية القانونية

ج -أن يكون القانون وثيقة علمية ،وفكرية ،وثقافية ،ومنهجية ،ومرجعية ،وبحثية ،وقانونية،
وتعليمية ،تستفيد منها األرسة ،واملجتمع ،واملؤسسات احلكومية ،واألهلية ،والدول،
واهليئات ،واملنظامت الوطنية والعربية والدولية.

ُ
ستعان به يف تنظيم شؤون اللغات الوطنية ،واملحلية ،واألجنبية.
مرجعا ُي
ح -أن يكون
ً
 .2ملاذا قانون اللغة؟
تأيت أمهية قانون اللغة العربية من خالل الدراسات ،واألبحاث ،والوقائع امليدانية ،واملتغريات

احلديثة التي تتطلب َس ّن أنظمة وترشيعات خلدمة اللغة العربية بصفة خاصة ،واللغات األخرى بصفة
مهمة يف السياسات اللغوية.
عامة ،وقد اع ُتمد عىل وثيقة بريوت بصفتها مرجعية ّ

 .3وثيقة بريوت:
ُعقد املؤمتر الدويل األول ل ّلغة العربية يف بريوت خالل الفرتة  23 - 19آذار /مارس 2012م املوافق

 30 - 26ربيع الثاين 1433هـ حتت شعار "اللغة العربية لغة عاملية :مسؤولية الفرد واملجتمع والدولة"،
ّ
وأمهيتها عىل مستوى األفراد واألرس واملجتمعات والدول ،وجاء ذلك
وأكد املؤمتر عاملية اللغة العربية
ّ

ضعت للباحثني الذين تقدّ موا باألبحاث والدراسات،
التأكيد بنا ًء عىل املحاور واملوضوعات التي ُو َ

ً
وتوصلت نتائج تلك األبحاث
مشاركا من  47دولة،
حيث بلغ عددها  250بح ًثا بحضور نحو 850
ّ

أن هناك خل ً
ال يف الوضع اللغويّ ،
إىل ّ
وأن املسؤولية اللغوية تقع عىل عاتق اجلميع ملعاجلة وضعها؛ لذلك
ُأعدّ ت وثيقة بريوت التي ّ
خلصت ما ورد يف األبحاث والدراسات من هواجس وحتدّ يات ومبادرات
وأفكار ،حتت عنوان "اللغة العربية يف خطر ،واجلميع رشكاء يف محايتها" ،وقد عرضت الوثيقة ضمن
جدول أعامل املؤمتر ،و ّمتت مناقشتها وبحثها واعتامدها بصفتها وثيقة تارخيية تؤسس للعديد من
املبادرات والسياسات اللغوية.

وجاء البيان اخلتامي للمؤمتر األول ّ
عاملي يدعو
ليؤكد بنود الوثيقة العرشين ،ويعتمدها إلطالق نداء ّ

وأرسا وجمتمعات وحكومات ،ومؤسسات وطنية وعربية ودولية ،ويطالبهم
إىل استنفار اجلميع أفرا ًدا
ً

حتمل مسؤولياهتم جتاههاّ ،
كل حسب موقعه ومسؤوليته ،وتعدّ
باالهتامم باللغة العربية ،ويدعوهم إىل ّ
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الوثيقة خارطة طريق إلصالح وضع اللغة العربية عىل مجيع املستويات الفردية واألرسية واملجتمعية،

والوطنية والعربية واإلسالمية والدولية.
 .4اليوم العاملي ل ّلغة العربية:

بنا ًء عىل األبحاث والدراسات التي عرضت يف املؤمتر الدويل األول ل ّلغة العربية يف بريوت يف مارس

2012م؛ تم تنظيم ندوة خاصة بعنوان "اللغة العربية ومكانتها الدولية"ّ ،
وركزت الندوة عىل وثيقة

بريوت التي قدّ مت الكثري من املبادرات واملشاريع والتوصيات واحللول ملعاجلة وضع اللغة العربية،

كان من بني املحاور الرئيسة للوثيقة املطالبة بتأسيس "يوم عاملي ل ّلغة العربية" وفق ما ُع َ
رض يف الوثيقة

ويف البيان اخلتامي للمؤمتر؛ فكان أن تب ّنت اليونسكو اليوم العاملي ل ّلغة العربية انطالق ًا من البند ()18

من وثيقة بريوت من البيان اخلتامي للمؤمتر الذي متت تالوته يف اجللسة اخلتامية ،الذي ّ
يؤكد أمهية اليوم

العاملي ل ّلغة العربية ضمن مشاريع إصالح وضع اللغة العربية عىل املستوى الوطني ،والعريب ،والدويل،
وع َ
رضت اآلليات وكيفية االحتفال يف ذلك اليوم العاملي.
ُ
 .5قانون اللغة العربية:
ّ
ركزت وثيقة بريوت عىل رضورة َس ّن األنظمة والترشيعات والسياسات اللغوية التي تنظم وضع

هتتم باللغة العربية ،واحلاجة
اللغة العربية وغريها من اللغات نتيجة لضعف األنظمة والترشيعات التي ّ
امللحة إىل دعم ص ّناع القرار واملسؤولني ،ومساعدهتم يف َس ّن القوانني واألنظمة اللغوية عىل مجيع
ّ

املستويات؛ هلذا بادر املجلس الدويل ل ّلغة العربية إىل إصدار قانون ل ّلغة العربية لدعم صناعة القرار،
املتخصصة التي ترتبط بالوزارات واملؤسسات احلكومية واألهلية،
ومتكني املرشّ عني باملوا ّد القانونية
ّ

وقد راعى قانون اللغة العربية احلاجات املختلفة للمؤسسات الوطنية والعربية واإلسالمية ،حتى
وع َ
رض يف
تسرتشد بموا ّده وبنوده يف ترشيعاهتا وأنظمتها وقوانينها وسياساهتا اللغوية ،و ُنرش القانون ُ

املؤمتر الدويل الثاين ل ّلغة العربية الذي عقد يف ديب خالل الفرتة من  10 - 7أيار /مايو 2013م املوافق

 30 - 27مجادى اآلخرة 1434هـ ،وشارك فيه أكثر من  1500شخصية من أكثر من  73دولة ،وكان

عنوان املؤمتر "اللغة العربية يف خطر ،اجلميع رشكاء يف محايتها".
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ويعدّ القانون امتدا ًدا ملناقشة نتائج املؤمتر الدويل األول ل ّلغة العربية ،ولنتائج األبحاث التي تؤكد ّ
أن

ً
وهتميشا نتيجة متغريات حم ّلية ودولية وتارخيية أ ّدت إىل خروج اللغة العربية
اللغة العربية تعاين إقصا ًء

التدرجيي من مواقعها الطبيعية يف اإلدارة ،وسوق العمل ،والتعليم ،واإلعالم ،والتقنية ،والصناعة،
والتجارة ،وغريها من املؤسسات احلكومية واألهلية يف بعض الدول العربية؛ بل هي ّ
مرشحة ملغادرة

ّ
لتحل حم ّلها اللغة األجنبية ،إضافة إىل هلجات دارجة ضعيفة ال تمُ ّكن اإلنسان من
عقول بعض أهلها

ّ
وتشكل عائق ًا أمام الوحدة والسيادة واالستقالل الوطني
والتطور والتنمية،
التفكري العلمي واإلبداع
ّ
والتكامل العريب.

 .6احتاد املحامني العرب:
بعد االنتهاء من صياغة قانون اللغة العربية ُعهدَ به إىل احتاد املحامني العرب بصفته مؤسس ًة من

املؤسسات األعضاء يف اجلمعية العمومية للمجلس الدويل ل ّلغة العربية ،وقد ّمتت مراجعته من الناحية
القانونية والترشيعية ،وبنا ًء عليه أصدر احتاد املحامني رسالة رسمية يؤيد هبا ما جاء يف القانون من موا ّد

تعهد باملشاركة مع اهليئات العربية والدولية يف تعميم القانون والتعريف به ،والعمل
وبنود وفقرات ،كام ّ

عىل تنفيذ ما يمكن ممّا جاء فيه.

 .7اعتماد الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي لقانون اللغة
العربية:
لقد اع ُتمدَ قانون اللغة العربية يف املؤمتر التاسع عرش للوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن

العريب الذي ُعقدَ يف الرياض يف اململكة العربية السعودية خالل املدة  13 - 10كانون الثاين /يناير

أمهية قانون اللغة العربية الصادر عن
2015م املوافق  22 - 19ربيع األول  1436هـ ،والذي ّأكد عىل ّ
املجلس الدويل ل ّلغة العربية ،وعدّ ه املؤمتر من املرجعيات التي اعتمدها يف التوصيات املتع ّلقة باملوضوع

الرئيس للمؤمتر ،والذي كان بعنوان "اللغة العربية منطل ًقا للتكامل الثقايف اإلنساين".
 .8مرجعيات قانون اللغة العربية:
أ-
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تنص
رشعيته
يستمدّ قانون اللغة العربية
وقانونيته من الدساتري وأنظمة احلكم العربية التي ّ
ّ
ّ
املجلـــــــ�س الـــــــــــدويل للغـــــــــــــة العــربيـــــــــــــــة

متت مراجعة هذا القانون واعتماده من احتاد املحامني العـرب

جـمــيـــــع الـحــقـــــــوق مــحـفـوظـــة
يجوز االقتبا�س واال�ست�شهاد مع ذكر امل�صدر

قــــانــــــــــون اللـــــغــــــــة الــــعـــــربــــــيـــــــة

اجلــــــزء اخلام�س

املرجعية القانونية والد�ستوريـة لقانـون اللغة العربيـة

املرجعية القانونية

أن اللغة العربية هي لغة الدولة ولغة املنظامت واهليئات العربية ،وعىل ّ
عىل ّ
أن االهتامم باللغة

مقومات السيادة ،واالستقالل ،وتعزيز
العربية الوطنية يعد من األسس التي حتافظ عىل ّ

االنتامء والوالء الوطني ،وهبا تتحقق املساواة بني مجيع املواطنني يف احلقوق ،والواجبات،

تنص عليها الدساتري وأنظمة احلكم العربية.
والعدالة ،وتكافؤ الفرص ،كام ّ

تنص
ب -يعتمد القانون عىل قرارات القمم العربية واملؤمترات الوزارية عىل مجيع املستويات التي ّ
عىل أمهية اللغة العربية واملحافظة عليها ،وقد صدر عنها عدد من القرارات املهمة التي ُتلزم
اجلميع باالهتامم باللغة العربية ،ومنها ما صدر يف إعالن الرياض عن القمة العربية يف الدورة

التاسعة عرشة ملجلس جامعة الدول العربية ،وكان من بني ما جاء فيه" :أن العروبة ليست
مفهوم ًا عرقي ًا عنرصي ًا ،بل هي هوية ثقافية موحدة تلعب اللغة العربية دور املعرب عنها واحلافظ

لرتاثها ،وإطار حضاري مشرتك قائم عىل القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية ،يثريه التنوع

والتعدد واالنفتاح عىل الثقافات اإلنسانية األخرى ،ومواكبة التطورات العلمية والتقنية
املتسارعة دون الذوبان أو التفتت أو فقدان التاميز ،ولذلك فقد قرروا إعطاء أولوية قصوى

لتطوير التعليم ومناهجه يف العامل العريب بام يعمق االنتامء العريب املشرتك ،ويستجيب حلاجات
التطوير والتحديث والتنمية الشاملة ،ويرسخ قيم احلوار واإلبداع ،وتطوير العمل العريب

املشرتك يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية عرب تفعيل املؤسسات القائمة ومنحها األمهية
التي تستحقها واملوارد املالية والبرشية التي حتتاجها ،خاصة فيام يتعلق بتطوير البحث العلمي

واإلنتاج املشرتك للكتب والربامج واملواد املخصصة لألطفال والناشئة ،وتدشني حركة ترمجة

واسعة من اللغة العربية وإليها ،وتعزيز حضور اللغة العربية يف مجيع امليادين ،بام يف ذلك
وسائل االتصال ،واإلعالم ،واإلنرتنت ،ويف جماالت العلوم والتقنية ،ونرش ثقافة االعتدال،
والتسامح ،واحلوار ،واالنفتاح ،ورفض كل أشكال اإلرهاب ،والغلو ،والتطرف".

ت -ينطلق قانون اللغة العربية من روح أنظمة وقوانني وترشيعات املنظامت واهليئات العربية
ّ
وتؤكد
والدولية التي تعتمد اللغة العربية لغ ًة رسمية يف أعامهلا ،واجتامعاهتا ،ومؤمتراهتا،

مكانتها وأمهيتها يف مجيع فعالياهتا.
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ث -يتوجب عىل الدول والوزارات املتخصصة (وزارات الرتبية والتعليم ،التعليم العايل ،الثقافة،
الربملانات وجمالس الشورى) القيام بدراسات األنظمة ،والترشيعات ،والسياسات اللغوية
التي متت عىل مستوى الدولة ،ومن الرضورة بمكان أن تكون هناك تقارير ومبادرات تتعلق
ملحة للقيام بام ييل:
بالسياسات اللغوية ،وهلذا هناك حاجة ّ

تعرف بالسياسات اللغوية عىل مستوى املؤسسات
 .1وضع أدلة إرشادية ومعلوماتية وطنية ّ
والدولة.

 .2التعريف بالقوانني واألنظمة والترشيعات اللغوية عىل املستوى الوطني ،والعريب،
واإلسالمي ،والدويل ،واالستفادة من جتارب الدول املهتمة بالسياسات والتخطيط

اللغوي.

 .3إصدار التقارير الدورية السنوية عىل مستوى املدارس ،واجلامعات ،واملؤسسات
اإلعالمية والثقافية ،ويف سوق العمل ،وعىل املستوى الوطني ملعرفة التحديات التي

تواجه اللغة العربية عىل مجيع املستويات هبدف تقديم احللول واملبادرات التي تسهم يف
إصالح وضع اللغة العربية.
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