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  األمن اللغوي ودوره في الحفاظ على ھوية األمة
  

  الدكتور محمود السيّد 
   

وفيره،  نحاول في ھذا البحث الموجز أن نتعرف مفھوم األمن اللغوي ودواعي ت
المي  ى الصعيدين الع وأن نسلّط األضواء على قضية اللغة الواحدة والتعدد اللغوي عل

ز ى الصعيد العربي  والعربي، وأن نبيّن بعضاً من إجراءات تعزي األمن اللغوي عل
  وبعضاً من مستلزمات توفيره.

  مفھوم األمن اللغوي -أوالً 
ال  م يخف. ق ه ول كن قلبُ أن وس ى اطم َن بمعن ل أِم ن الفع ةً مصدر م ن لغ األم

  الشاعر:
نھُُم دل بي ت الع ا أقم َت لم  أِمْن

 
ا ين ھانيھ ر الع يھم قري ت ف  فنم

ة البشرية في  ل عنصراً فاألمن ھو ضّد الخوف، ويمثّ  أساسياً من عناصر التنمي
ة  منظورھا الشامل، وھو من الحاجات األساسية لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعي

  الحياة، والوقوف ضّد أي ھيمنة أياً كان مصدرھا داخلية كانت أو خارجية.
ة  ي والھوي ان العرب ى الكي اظ عل ام للحف ب ھ و مطل ي ھ افي العرب ن الثق واألم

دفاع األول لألمن  والحفاظ على المكتسبات الحضارية. وتعدّ واالستمرار  اللغة خط ال
ن  ق األم رئيس لتحقي ي وال ّوم األساس و المق وي ھ ن اللغ ي، إذ إن األم ومي العرب الق
اء  ة وع ل، ألن اللغ ى جي ل إل ن جي افي م راث الثق ى الت اظ عل ن خالل الحف افي م الثق

ى الثقافة والحضارة العربية، وھي القادرة على م واجھة التحديات الخارجية الرامية إل
ة وتحقق  والتصّدي أليّ  ،ھدم ثقافة األمة وذاتيتھا دعم الھوي افي، وھي التي ت غزو ثق

  األمن الثقافي.
ة واألمن الثقافي العربي يجعل الفرد مشاركاً وإيجابياً وفعّ  االً وقادراً على مواجھ

ى رات التي تطرأ على المجتمع، ومتابعاً التطورالتغيّ  ادراً عل ة، وق ة والتقاني ات العلمي
التكيف مع مجتمعه وحاجاته وطموحاته، وعلى توظيف معرفته على نحو فّعال يؤدي 

  إلى تحقيق أفضل مستويات األمان لتقدم أمته.
ومي،  ة ووھكذا نجد أن األمن اللغوي ھو جزء ال يتجزأ من األمن الق ال يقل أھمي

ة، ھُ عن األمن الغذائي واألمن المائي، واأل ه يحافظ على الھوي خ ألن ة ويّمن البيئي... ال
ة، وھُ  ن جھ رد م ك ألن ويّالف ة أخرى، ذل ن جھ ا م ي ينتمي إليھ ة الت ي وّ الھُ ة األم ة ف ي

اً قبل أن  اً ثقافي اة اإلنسان بوصفه كائن ة في حي مفھومھا الشامل ما ھي إال قيمة جوھري
ذييكون كائناً بيولوجياً،  اء ال ارق اإلنساني وجوھر الھوية االنتم ه ف ة  في ه الغريزي آدميت

دة تكفل  ويرتفع به إلى آدميته المتسامية، واالنتماء مضمون وإبالغ، فأما المضمون فعقي
له اإليمان، وتقيه شر الضياع في الوجود، وأما اإلبالغ فلغة تؤمن له التواصل اإلنساني 

مع التي تميزه عن غيره، الخالق، ذلك ألن اللغة ھي أحد المكونات األساسية لھوية المجت
  ال بل ھي الھوية، فاللغة والھوية شيء واحد.

ة الموروث  ة وحامل ة ولسان المواطن ة ھي وعاء الھوي ة العربي ولما كانت اللغ
اظ  ات األمن الحف ان من أولوي داعي ك الثقافي والحضاري وآلة اإلنتاج المعرفي واإلب

ة لمط ى أن تكون وافي ا والعمل عل ا والنھوض بھ هعليھ ة لحاجات ، الب العصر وملبي
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  دة عن تراث األمة.وذائ
ى  اظ عل ان الحف ه ك ت نفس ي الوق ة ف رء واألم ة الم ي ھوي ة ھ ت اللغ ومادام
ل  حدودھا وأمنھا من أولى أولويات األمة الواعية، ذلك ألن انتفاء األمن اللغوي ال يق

األمن اللغوي  أھمية عن انتفاء األمن العسكري واالقتصادي والمائي، انطالقاً من أن
عماد محوري من عمد األمن القومي، مع األخذ بالحسبان أن تحقيق األمن اللغوي ال 

ات متكلمي ة لتعّرف ثقاف ى اللغات األجنبي اح عل ا، وأن يتعارض مع مسّوغات االنفت ھ
  طلب أساسي وھام تستدعيه طبيعة العصر.إتقان اللغات األجنبية م

 ً   دواعي توفير األمن اللغوي -ثانيا
ا كرّ  ات طالم م مكون ة ھي أھ ا العربي ا أن لغتن ا ومقاالتن ا وخطبن ي بحوثن ا ف رن

ا اللسان  قوميتنا العربية، وأنھا الجامع والحافظ لتراثنا العربي ماضياً وحاضراً، وأنھ
ة  ة لألم ا ضمنت استمرار الوحدة الثقافي ي، وأنھ د على الصعيد العرب د والموحَّ الموحِّ

بعد أن واجھت محاوالت االستعمار المتواصلة لتغييب ووجودھا عبر العصور كلھا 
  ھذه الثقافة واستالبھا أھم مقوماتھا متمثالً في لغتھا العربية.

ا الحضاري وإسھامھا  ا وعمقھ ى عراقتھ وطالما تغنينا بلغتنا العربية وأشرنا إل
  الفّعال في مسيرة الحضارة البشرية.

ا الع د وتراثن ا بماضينا المجي ا افتخرن ار وطالم ذا االفتخ رر ھ د، وتك ي العتي رب
ؤون  ا وش ى واقعن ه عل اس ل ار، وال انعك ه وال ابتك داع في راراً ال إب ى أصبح اجت حت
اعرنا الرصافي  م هللا ش اع، ورح ا االتب داع وھوين ن اإلب ا ع ا المعاصرة، فنأين حياتن

  القائل:
دّ  وطاً تق ي ش ا العرب  م أيھ

 
دا يش الرغي ك الع إن أمام  ف

كوأّس ن بنائ دس م ل مج  ك
 

دا د التلي رك المج ف وات  طري

رُّ  ول فش المين ذوو خم  الع
 

دودا روا الج اخرتھم ذك  إذا ف

ديم ب ق اس ذو حس ر الن  وخي
 

دا باً جدي ه حس ام لنفس  أق

ا نعتّ ي بھ ة الت ذه اللغ ى إّن ھ رة إن عل ديات كثي ه تح ر، تواج ا نفتخ ز، وبمآثرھ
اً في ظالل وتزدالمستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي،  اد ھذه التحديات تفاقم

ات،  ين الثقاف ى عولمة كونية يدور فيھا الصراع ب ة عل ة والمھيمن دول القوي وتسعى ال
ال في الصعيد العالمي  ة ھي السالح الفّع إلى فرض لغتھا انطالقاً من إيمانھا بأن اللغ

ى م ل عل ا كانت تقات راكز االختراق النفسي، وعليھا مدار كل تسلسل فكري. ومن ھن
ا وانتشارھا  ى سيرورة لغتھ ة للعمل عل النفوذ اللغوي بال ھوادة، وتنفق المبالغ الطائل
دور  على الصعيد العالمي، وباتت الصراعات على ھذا الصعيد في أيامنا المعاصرة ت
ة  ة إال الحقيق ا الھوي ا، وم ا عن غيرھ ا يميزھ ة الحضارية للمجتمعات وم حول الھوي

در المشتملة على الصفات الج وھرية التي تميز ذاتية ھذا المجتمع عن غيره، وھي الق
ز طابع الشخصية الثابت والجوھري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميّ 
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  )1( خر.القومية عن غيرھا من الشخصيات القومية األُ 
ى  روة وعل ى الث ى األرض والصراع عل ى أن الصراع عل ارة إل در اإلش وتج

ان، مالماء ما ھي إال  ة للعي ا صراعات بادي يادة والمجد، وكلھ طايا للصراع على الس
  إال أن الصراع األدق واألعمق واألبقى وربما األعنف إنما ھو صراع الھويات.

مفادھا أن ثمة تزامالً بين اإلسالم «ولقد ظھرت في ظالل العولمة الكونية تھمة 
رب، والعرب ھم اإلسالم، واإلرھاب، وأن اإلسالم ھو اإلرھاب، وأن اإلسالم ھو الع

ذور  ا ب ومن ثم فإن اللغة التي جاء بھا اإلسالم وبھا نزل نصه المقدس تحمل في كيانھ
ة، وتحرّ  ى الكراھي دعو إل ة ت ذاتھا عدواني ي ب ت البغضاء، فھ ى العنف ومناب ض عل

  )2(.»اإلقصاء والبغضاء
م  اوالت وص ا مح اوالتوم تمرار للمح مة إال اس ذه الس ة بھ ة العربي ي  اللغ الت

م،  دي بعض المستشرقين ومن دار في فلكھ ى أي عرفتھا أمتنا في القرن العشرين عل
ات  ة وباللھج األحرف الالتيني ة ب ى الكتاب دعوة إل ى ال ت إل ي رم اوالت الت ك المح تل
يادة  ت الس ة، وتفتي ذات والھوي ت ال م تفتي ن ث ة، وم ة القومي ت اللغ ة تفتي ة بغي العامي

  واألرض أيضاً.
ت ا انطلق ه  وطالم ة تواج ا العربي ى أن لغتن ير إل اك تش ا وھن ن ھن الصيحات م

ان تحديات كثيرة على الصعيد العربي كله، ففي  يج العربي أشار الشيخ نھي دول الخل
ة  اد اللغ ى إبع ة المتحدة إل ارات العربي ة اإلم بن مبارك آل نھيان وزير الثقافة في دول

وسائل اإلعالم، وتنشئة األجيال العربية عن واقعھا في المدارس والجامعات والعمل و
ة  وم الحديث الجديدة على لغات أجنبية، وعدم استخدامھا بشكل كاف في مجاالت العل
ال  ائل االتص س ووس الت والمالب ماء المح ي أس ى ف ر، والفوض ة والنش والترجم
ة  ع اللغ ل م ى التعام ادرين عل ين الق داد المعلم ى إع ة إل ة الملح ي، والحاج المجتمع

  )3(ئل تدريسھا. العربية ووسا
ام  ي ع ع الصادر عن مؤسسة الفكر العرب ر الراب حول  2011وجاء في التقري

وان » أزمة اللغة العربية في الحاضر العربي« راب «وتحت عن ة أم اغت راب اللغ اغت
ه » الشباب؟ أن اللغة العربية تعاني من االغتراب في ديارھا، وھو اغتراب تتفاقم حدت

ة لدى الشباب، فالحاصل اليو ا، ويكتب لغ ة ال يكتبھ م أن شبابنا العربي يكاد ينطق بلغ
ا،  ة ال ينطقھ ة اللغوي ة واالزدواجي ة اللغوي بحت الثنائي ي وأص ين ف اھرتين مقلقت ظ

اني  ذي يع و ال بابنا ھ ا أم أن ش ة ذاتھ راب اللغ ن إزاء اغت ل نح ي، فھ الحاضر الغرب
  االغتراب؟.

ة أن وورد في االستطالع الذي أجرته المؤسسة في تس % من  53ع دول عربي
ر  الشباب العربي الذي جرى استطالع رأيه يستخدم اللغة اإلنجليزية في التواصل عب

الحروف لھواتف المحمولة، وأن الكتابة أضالشابكة (اإلنترنت)، وفي ا ة حت ب الالتيني

                                                 
ه )1( د ط مون - مصطفى محم كل والمض ين الش ة ب امح - الھوي ة التس ة  - مجل ؤون الديني وزارة الش

  .188ص  2004عمان سنة  - الرابع العدد - واألوقاف
ة واألمن اللغوي - الدكتور عبد السالم المسدي )2( ة العربي المركز العربي لألبحاث ودراسة  - الھوي

  .12ص  2014بيروت  - دراسة وتوثيق - السياسات
  .2014أبو ظبي  - المجلس الوطني يطالب بقانون لحماية اللغة العربية - ممدوح عبد الحميد )3(
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  )4( آراب. والكلمات بالعامية والھجين اللغوي والعربيزي والفرانكو
ا وثمة من يرى أن الل ة، وإنم ة العربي دو األول للغ د ھي الع م تع ة ل غات األجنبي

ة  ا ھو اللھجات العامي ذھب بريحھ ة في العدو الذي في مستطاعه أن يجھز على العربي
ة، سيما والحين يكتسح المجال الحيوي للفصيحة،  حين تغزو قالع المؤسسات التعليمي

ائالً: وقد أشار الدكتور طه حسين إلى خطر العامية في العملية  ة ق ان من «التربوي وك
وا  وا وأغرق وا غرق إذا تكلم ب، ف ي الكت رؤون ف ين يق ون إال ح ن ال يعرب ربين م الم

  )5(». طالبھم في اللغة العامية إلى أذقانھم أو إلى آذانھم
ة والمسموعة،  زة اإلعالم المرئي ى أجھ ات عل د طغت العامي دأ نصيب ولق إذ ب

ى تعزي ه إل ة الفصحى ينخفض، ولقي التوجي زاً من أعداء األم اً وتعزي يج دعم ز التلھ
ة،  نظراً ألن الفصيحة عامل توحيد في أن اللھجات العامية عامل تفريق بين أبناء األم
ى  اعي عل ا ھو إال انتحار جم دة م دة والموحَّ وتعزيزھا بديالً عن اللغة القومية الموّح

  )6( عتبات قلعة التاريخ على حّد تعبير الدكتور المسدي.
ويتھم،  وإذا تھم وھ ر يكمن كان ثمة أعداء يكيدون للعرب ولغ إن الخطر األكب ف

اد اللھجات الدارجة  ذين يطالبون باعتم ل أولئك ال يم في أعداء الداخل من مث في تعل
ة في  ة عوضاً عن العربي ادون باستعمال اللغات األجنبي دارس، أو ين العربية في الم

ايين فھم يشنمراحل التدريس األساسي والجامعي،  ة أح اً وعلني ون حرباً صامتة أحيان
ي مختلف  تعمالھا والتواصل بواسطتھا ف ة وضّد اس ة العربي د تطوير اللغ أخرى عن

  )7(المواقف العلمية والمعرفية واألكاديمية. 
ة وطالما سمعنا دعوات علنية إلى تدريس  ة الكوني العلوم والطب والھندسة باللغ

الي لتحل ال بالعربية، وشاھدنا تھميش العربي يم الع تبعادھا من مؤسسات التعل ة واس
رب  ي دول المغ ية ف ة الفرنس ي، واللغ يج العرب ي دول الخل ة ف ة اإلنجليزي ا اللغ محلھ

  العربي.
م  تجاه ذلك كله لم يعد ممكناً تجاھل ھذا الوضع الذي تجلى في مظاھر شتى، ول

ة،  اء اللغ ا تفشت وتفاقمت تعد ھذه المظاھر مقلقة فقط للخبراء والتربويين وعلم وإنم
رة  ة، وتعددت في السنوات األخي اة اليومي بحيث يمكن رصدھا في جميع مناحي الحي
ة  دھور لغ اف ت دوات، وأطلقت الصيحات إليق دت ن ؤتمرات وعق مبادرات فأقيمت م

  الضاد، وباتت اللغة العربية اليوم قضية أمن لغوي.
األ اً ب ة اھتمام وي أن ثم ا التنم ي واقعن ظ ف ن المالح ن وم ذائي واألم من الغ

ى ذلك المستوى  االقتصادي واألمن البيئي واألمن المائي، ولم يكن األمن اللغوي عل
الخ  ن االنس ا م ة ويحميھ ة األم ى ھوي افظ عل ه يح ام ب ع أن االھتم ام، م ن االھتم م

  والذوبان في اآلخر.

                                                 
  .2011بيروت  - أزمة اللغة العربية في الحاضر العربي - الفكر العربيمؤسسة  )4(
دكتور  161ص  1936بيروت  - دار العلم للماليين - نقد وإصالح - الدكتور طه حسين )5( نقالً عن ال

  .262الھوية العربية واألمن اللغوي ص - عبد السالم المسدي في مرجعه السابق
  .369مرجع سابق ص - ة العربية واألمن اللغويالھوي - الدكتور عبد السالم المسدي )6(
اء  - جريدة الحياة - نحو أمن لغوي عربي حفاظاً على الھوية - الدكتور بسام بركة )7(  30العدد األربع

  .2015أيلول (سبتمبر) 
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امالً  دم تصوراً ش ترك يق ي مش ل عرب ى عم ة إل ي أمس الحاج ا ف ا كن ن ھن وم
ك اللغة العربية،  لقضايا ى أن يتجاوز ذل ة، عل ذه اللغ ويرسم خطة لمعالجة أزمات ھ

ا ھي  اً بأنھ ين اللغات علم زة ب ة متمي كله إلى استشراف مستقبل ھذه اللغة لتحتل مكان
م  زة ل ذه مي ا، وھ ة لھ م المتحدة والمنظمات التابع دة في األم من اللغات الست المعتم

  صر مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان.تحظ بھا دول كبرى في عالمنا المعا
د  ة التي حصلت على استقاللھا بع دول العربي ع أن تكون ال ان من المتوق د ك ولق
ى  رب حريصة عل ي المغ ي أو ف رق العرب ي دول المش ا إن ف تعمرين لھ تالل المس اح
ة، وفي  ة والمعارف كاف سيادة لغتھا األم (العربية الفصيحة) في مجاالت الفكر والثقاف

وعي اللغوي وھشاشة  جميع ور ال ون، إال أن فت ميادين التيسير والتوجيه واإلبداع والفن
ا ومسيرتھا في الحضارة البشرية. ذلك  ا ومكانتھ زاز بتراثھ ة واالعت االنتماء إلى األم

  كله حال دون أن تتبوأ لغتنا المكانة الجديرة بھا.
ولون المادة اللغوية ومن المالحظ أن من بيدھم القرار على أعلى المستويات ال ي

ويتھم، وأن  اء ھ ى بق ان عل اھم متوقف اء رعاي اءھم وبق ا، مع أن بق األھمية الجديرة بھ
وطني  ى الصعيدين ال ة والموحدة عل ة الجامع تھم القومي اء لغ بقاء ھويتھم مرھون ببق

ومي،  ادية والق ية واالقتص ه السياس ف مجاالت ي مختل ع ف ؤون المجتم امع لش وال ج
قافية واإلعالمية..الخ إال بلغة قومية عميقة الجذور في التاريخ البشري، والتربوية والث

  ومواكبة لروح العصر ومتطلباته.
ة  راءات الكفيل اذ اإلج ى اتخ ابقون إل ك ويتس دركون ذل رار ي وليت أصحاب الق
ى  بالنھوض بلغتھم والتمكين لھا، وليتھم يقررون سياسة لغوية واضحة لدعم لغتھم عل

م الم واالقتصاد الصعيدين الرس يم واإلع ات التعل ى قطاع ز عل عبي، والتركي ي والش
  والتقانة.. الخ.

اء  ة رؤس ة كاف اء األم درك أبن دما ي ا إال عن ي أمتن اً ف ن لغوي ع ال أم والواق
ين  نومرؤوسي اً ب اً عضوياً وتماھي ة ارتباط ويتھم، وأن ثم تھم ھي ھ عن وعي أن لغ

ة  ك ألن السياس ة، ذل ة والھوي ر تسقي السياسة واللغ ة نھ ة، والثقاف اده الثقاف جسر عم
  جداوله منابع السياسة، والھوية قلعة حصنھا الثقافة وسياجھا اللغة.

ذ  ة من ة الميت ه العبري ولقد أدرك عدوھم ھذا التماھي فإذا ھو يبعث الحياة في لغت
ة المستعملة  ا، فتكون اللغ ا وميادينھ ألفي عام، ويعيدھا إلى الحياة في مختلف مجاالتھ
ا  ات العلي اء بالدراس ال وانتھ اض األطف ن ري دءاً م ة ب ة التعلمي ة التعليمي ي العملي ف
ومراكز البحث العلمي في الوقت الذي يدعو فيه نفر من أبناء األمة إلى استبعاد لغتھم 
ى  ة عل ة الجامعي ات التعليمي ي المؤسس ا ف ة مكانھ ة األجنبي تعمال اللغ ة واس العربي

  األرض العربية.
 ً   لغة الواحدة والتعدد اللغويال -ثالثا

في الفقرات السابقة قضية األمن اللغوي المتعلق باللغة العربية الفصيحة، تناولنا 
ة  إال أن في أمتنا العربية لغات تتكلمھا فئات تعيش على األرض العربية وليست عربي
فصيحة، فما التصرف تجاه ذلك؟ وھل يعد التنوع اللغوي في األمة من عوامل التنوع 
وع اللغوي  ع؟ وھل التن وع في تماسك المجتم ذا التن الحضاري؟ وإلى أي حد يؤثر ھ

  يھدد الھوية ؟
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الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى التنوع اللغوي لقد دعت المنظمة 
ات، وإلى الحفاظ على لغات الشعوب على أنھا تعبّ  ذه المجتمع ة لھ ة الثقافي ر عن الذاتي

ة وذكرت في الدر ة أن عدد اللغات المكتوب ا حول اللغات العالمي اسات التي قامت بھ
غ  500يصل إلى  ة، ومن  200لغة، وأن عدد اللغات التي لھا تراث أدبي يبل مئتي لغ

ن  ر م ا أكث دة منھ ل واح ق بك ة ينط رة لغ بع عش ا س مة،  50بينھ ون نس ين ملي خمس
در عدد اللھجات والعربية واحدة منھا، غير أن العدد األوفر يوجد في أفر يقيا حيث يق

ة، ألفي لھجة 2000بما ال يقل عن  د الواحد عدد ضخم من اللغات المختلف . وفي البل
  )8(لغة.  58ففي غانا 

ودعت اليونسكو إلى الحوار بين الثقافات، وأصدرت ميثاق التنوع الثقافي. ومن 
رار ددھا لنفسھا، أھم مبادئه إقرار حق الدولة في انتھاج السياسات الثقافية التي تح وإق

ه  مبدأ حماية المنتج الثقافي الخاص بكل شعب، وإقرار حق كل شعب في التمسك بلغت
ة التي  وق اللغوي ة الحق ة وثيق القومية بوصفھا الرمز األكبر لھويته الثقافية، فكانت ثم

ن اللغة أ«غوية أضيفت إلى ميثاق التنوع الثقافي، وقد جاء في ديباجة وثيقة الحقوق الل
ة  ي للھوي ر أساس اً مظھ ي أيض ل ھ ط، ب ة فق اب المعرف ال واكتس ت أداة لالتص ليس

ة رد أو للجماع ا إن للف يلة تعزيزھ ة ووس ذه ». الثقافي ى ھ ادقة عل ت المص د تم وق
  .2005تشرين األول (أوكتوبر) عام  20المعاھدة في 

ة  المي في المسارات الثالث ى الصعيد الع وتتجلى سياسات التخطيط اللغوي عل
  آلتية:ا

  محاولة إزالة كل اللغات باستثناء لغة واحدة تعد اللغة القومية الرسمية. -1
ار  -2 ي إط ية ف ات األساس ى اللغ ة عل ة، والمحافظ ة اللغوي راف بالتعددي االعت

ين  ة رسمية تخدم التواصل ب ا لغ ى أنھ ر عل ة واحدة أو أكث ي لغ ة، وتبن الدول
ه المقاطعات في داخل الدولة، وھذا المنحى يعترف با ى أن ة عل ة الثقافي لتعددي

 طابع تتسم به الدولة.
اه يحاول  -3 االعتراف بلغتين رسميتين تتوافقان مع التركيبة اللغوية، وھذا االتج

  تحقيق المساواة بين المجموعتين اللغويتين اللتين تستعمالن في الدولة.
ه وكيفوثمة فائدة في أن  ة نطلع على التعدد اللغوي في بعض الدول لنتبين واقع ي

  معالجته فيھا، ومن ثمَّ نقف على ھذا الواقع في أمتنا العربية.
ة، إذ إن : التنوع اللغوي في كندا -1 ة اللغوي ى الثنائي نصت القوانين في كندا عل

اريو  80 % من سكان منطقة كيبك من أصل فرنسي، ويعيش ثلث سكان كندا في أونت
مية امالت الرس دي. وتجري المع اني وإيرلن ن أصل بريط د أصدرت  م اللغتين، وق ب

ام  وز ع ي تم ة ف ة الفيدرالي ل  1969الحكوم ى ك ذي أعط مية ال ات الرس انون اللغ ق
ذين  ة شرط أال يتعدى عدد السكان ال ة ثنائي ين نظام مقاطع تكلم سكانھا اللغت منطقة ي

ين الرسمية  ز  10يتكلمون إحدى اللغت ين اإلنجلي افس ب ة تن % من عدد السكان. وثم
يين، ولل ة والفرنس ة اإلنجليزي وق اللغ د بتف م، إذ إن اإلحصاءات تفي ل الحس داد عام تع

اعد ا س ية. ومم ة الفرنس ى اللغ ى عل ار  عل وي االنفج وق اللغ ذا التف اني ھ التق
ى  ة، إضافة إل (التكنولوجي) والمعرفي باللغة اإلنجليزية، إذ أصبحت لغة العلم والتقان

                                                 
  .184الكويت د.ت  ص  - عالم المعرفة - النظام اإلعالمي الجديد - مصطفى المصمودي )8(
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ا اإل ا بلغتھ ا أمريك ي تقودھ ة الت ة الثقافي ا العولم ي اتبعتھ ة الت ة. إال أن السياس نجليزي
ة  اد سياس اً بفضل اعتم يين مع زيين والفرنس ة اإلنجلي محت بتھدئ ة س ة الكندي الحكوم

   )9( الثنائية اللغوية.
  تتكون الخريطة اللغوية في إسبانيا من: التنوع اللغوي في إسبانيا: -2

ة  -1 بانيا، ولغ ة الرسمية في إس ر من اللغة اإلسبانية: وھي اللغ ون  300أكث ملي
  نسمة في دول أمريكا الجنوبية ما عدا البرازيل ولغتھا الرسمية البرتغالية.

ة الكتال -2 ة واللغ ي مقاطع بانيا ف ي إس مة ف ين نس بعة مالي دثھا س ة: ويتح ني
  ».كاتالونيا«

ا  -3 » أوستوريا«اللغة الجلقية: ويتحدثھا خمسة ماليين نسمة في عدة مناطق منھ
  ».ليون«و

كانھا ا -4 ل س الد الباسك، ويمث ي ب مية ف ة رس كية: وھي لغ ة الباس ن  2للغ % م
  مجموع سكان إسبانيا.

ة  ة الثالث د الجمھوري ، 1936-1931ولقد ازدھرت قضية التعدد اللغوي في عھ
ك وكان ثمة تعايش لغوي،  ة، وذل يم والثقاف إذ استخدمت ھذه اللغات في اإلدارة والتعل

إلى جانب اللغة اإلسبانية. إال أنه في أثناء الحرب األھلية  في المناطق التي تنتشر فيھا
ا ) 1939-1936في إسبانيا ( بانيا باعتمادھ د إس ى توحي كانت سياسة فرانكو تسعى إل

اء الحرب لغة واحدة، والحؤول دون أي مظھر من مظاھر التنوع اللغوي،  د انتھ وبع
ام نص  ذي وضع ع وع اللغوي، مع  1978الدستور ال ى التن األخذ بالحسبان أن عل

ا  باني معرفتھ ل إس ى ك ب عل بانيا، ويج ي إس مية ف ة الرس ي اللغ بانية ھ ة اإلس اللغ
ى  واستخدامھا إلى جانب لغات رسمية أخرى في حدود مناطق الحكم الذاتي حفاظاً عل

  )10(التنوع اللغوي في إسبانيا الذي يعد ثراء ثقافياً. 
بانية  وھكذا اتجه التخطيط اللغوي في إسبانيا إلى تأكيد الطابع الرسمي للغة اإلس

ه من  في جميع المجاالت ألنھا اللغة الجامعة التي تحافظ على انسجام المجتمع ووحدت
ى جھة، ومن جھة أخرى االعتراف بو بانية عل ة اإلس جود لغات أخرى إلى جانب اللغ

  أال تستخدم إال في المقاطعات ذات الحكم الذاتي.
ا نجح في ونجح التخطيط اللغوي في ال اعي، كم ى االنسجام االجتم محافظة عل

الم، إذ إن  بانية في الع ة اإلس بانية والثقاف افي سيرفانتس«نشر اللغة اإلس د الثق » المعھ
دولة في القارات الخمس، ومن الدول التي يعمل  44يعمل في  1991الذي أنشئ عام 
ا ا: ألماني ا -فيھ تراليا -بلجيك ا -أوس ين -أمريك ا -الفلب داإ -فرنس ا -يرلن ا -إيطالي  -بولوني
ال ا -البرتغ يا -بريطاني ا -روس ونس -روماني ورية -ت ان -س ر -لبن ر -مص  -الجزائ

ة المغرب...الخ، وال يكتفي المعھد بتعليم اللغة اإلسبانية،  ى نشر الثقاف ا يعمل عل وإنم
بانيا:  ا التخطيط اللغوي في إس وم عليھ ة -1اإلسبانية. ومن األسس التي يق يم اللغ  تعل

                                                 
ة - قضايا ألسنية تطبيقية - الدكتور ميشال زكريا )9( ة تراثي  - دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارن

  .23ص 1993بيروت الطبعة األولى  - دار العلم للماليين
ة التعايش - آمنة بوكيل )10( جامعة  - مالمح التخطيط اللغوي في إسبانيا بين الصراع اللساني وحتمي

  .2016الجزائر  - قسنطينة
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  )11(تعزيز االقتصاد لمواجھة العولمة اللغوية.  -نشر الثقافة اإلسبانية -2اإلسبانية. 
ين: -3 ي الص وي ف وع اللغ دث  التن ينية  70يتح ة الص كان اللغ ن الس % م

ين  ي الص ات ف ينية. إال أن األقلي دارس الص ي الم م ف ي تعل ة الت ي اللغ مالية، وھ الش
ى جانب اللغة الصينية الرسمية. ومن اللغات تستخدم لغتھا الخاصة بھا في مدارسھا إل

  التي تتحدث بھا األقليات الكورية والمغولية والبورغورية.
  )12(وقامت الحكومة الصينية بإصالحات لغوية تمثلت في: 

  تبسيط الرموز الصينية وذلك باختصار عدد الخطوط في الرموز المعقدة. -1
ى لھجة ب -2 ع أنحاء الصين نشر اللغة القومية المشتركة القائمة عل ين في جمي ك

 الشعبية.
 وضع نظام يھدف إلى تنقيط الحروف الصينية. -3
 تعزيز اللغة المشتركة في الصين. -4
 وضع أبجديات خطية للغات األقليات التي تتكلم لغة غير اللغة الصينية. -5

د:  -4 ي الھن وي ف وع اللغ ة التن ت الحكوم دة، وحاول ات ع د لغ ي الھن تنتشر ف
تكلم الھندية اعتماد سياس ة ت اً لسيطرة فئ ع. ومنع ة ترضي جميع األطراف في المجتم

ا  دابير منھ ة من الت ة جمل لغة معينة على حساب سائر اللغات األخرى أقرت الحكوم
ة،  ال التجاري الي واألعم يم الع ة والتعل امالت اإلداري ة المع اختيار اللغة اإلنجليزية لغ

ع  واستعمال اللغة الھندية في القوات المسلحة، وفي ة في جمي مجمل األسواق التجاري
  أنحاء البالد، وفي مناطق واسعة من الشمال.

ة  ى اللغ اظ عل ب الحف ى جان ة إل ة الھندي دي اللغ تور الھن ّر الدس ذا أق وھك
اإلنجليزية، ونص القانون على استعمال اللغتين، وثمة مواد قانونية تفسح في المجال 

د للغات أخرى، إذ يسمح للسلطة التشريعية في  ة واحدة. وفي الھن كل والية اعتماد لغ
يم  حالياً يوجد إلى جانب اللغات الرسمية أكثر من ألف لغة ولھجة محلية تتنوع من إقل
ة  ين مركزي اً ب دي توازن درالي الھن اد الف يم االتح ى أخرى. ويق إلى آخر، ومن قرية إل

ة تمثلھا الحكومة الوطنية وال مركزية في المناطق، ويقر الدستور الھن ة الھندي دي اللغ
ة تعطي مجاالً للغات  واد قانوني ة م لغة رسمية إلى جانب اللغة اإلنجليزية أيضاً، وثم

  )13( أخرى.
ة  اك لغ إن ھن وع لغوي ف ا تن دول التي يسود فيھ وھكذا يتبين لنا أنه حتى في ال

مة يتحدثھا أغلب أبناء البالد ھي التي تحتل الحيّز األكبر في الدولة، وإن كان ثجامعة 
ى  تھم األم إل بالد ممارسة لغ ي ال ات ف ا أو يسمح لألقلي ى جانبھ مية أخرى إل ة رس لغ

  جانب اللغة المركزية على النحو الذي ألفيناه في الصين أو الھند أو كندا أو إسبانيا.
اك لغة أم،  ا نالحظ أن ھن ة فإنن ا العربي وإذ ألقينا نظرة على الواقع اللغوي في أمتن

د تكون إحدى وھناك اللغة األم،  ين اللغة األم ولغة األم شاسع، فلغة األم ق وأن الفرق ب
ات التي تعيش  ا بعض الفئ ة، ومن ھذه اللغات اللغات التي تتكلمھ على األرض العربي

ة  الكردية واألمازيغية، وقد تكون إحدى اللھجات العامية. أما اللغة األم فھي اللغة العربي
                                                 

  .20مرجع سابق ص  - ضايا ألسنية تطبيقيةق - الدكتور ميشال زكريا )11(
  .31المرجع السابق ص  )12(
  .19المرجع السابق ص  )13(
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رآن الفصيحة وھي اللغة الجامعة والموحِّ  دة على الصعيد العربي، وھي لغة الق دة والموحَّ
  الكريم ولغة التراث.

ة  ة الدولي افي في المنظم وع الثق اق التن ة وميث وق اللغوي ة الحق واستناداً إلى وثيق
ة الفصيحة  ة العربي زات اللغ ى مي ة، وإل ة (اليونسكو) من جھ وم والثقاف ة والعل للتربي

ة  على أنھا اللغة األم من جھة ثانية، فإن اللغة المعّول عليھا على نطاق الساحة العربي
ة  وقھم اللغوي ھي اللغة العربية الفصيحة على أن يمارس أصحاب اللغات األخرى حق
ة  ة الجامع في تعليم لغتھم ألبنائھم والحفاظ على تراثھم، وذلك إلى جانب استعمال اللغ

ة ا ي ثم ر والمغرب العرب ي الجزائ دة. وف دة والموحَّ ة الموحِّ ة األمازيغي راف باللغ عت
ة  ذه اللغ اء ھ ان بعض أبن ة أيضاً، وإن ك ة العربي على أنھا لغة رسمية إلى جانب اللغ

تتسم بمزايا وسمات ال تحظى بھا األمازيغية، األمازيغية يقرون بأن العربية الفصيحة 
أربع بلعيد في ھذا الصدد: في الجزائر وأن لھا السيادة إذ يقول األستاذ الدكتور صالح 

ة  ة، اللغ ة العربي ي: اللغ ات ھ ذه اللغ ة، وھ ا األجنبي ة ومنھ ا الوطني ات، منھ لغ
  األمازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة اإلنجليزية.

ة  ة منبثق ة كتابي العربية: ھي اللغة الدينية والوطنية والرسمية في البالد، وھي لغ
  عنھا لھجات محلية وشفاھية.

ة، ولكن بشكل األمازيغية: لغة وطنية، محيطھا  ة واإلعالمي المؤسسات التعليمي
ات  ا لھج ة عنھ ة منبثق ة كتابي ي لغ وطني، وھ ى الصعيد ال عاً عل يس موس دود ول مح

  محلية شفاھية.
ا  د االستعماري، محيطھ ة عن العھ ة موروث ة أجنبي المؤسسات لغة فرنسية: لغ

  التعليمية وبعض العائالت الفرانكفونية.
  رضتھا العولمة، محيطھا المؤسسات التعليمية.لغة إنجليزية: لغة أجنبية ف

ر  ا أكب ة ووظيفتھ اة االجتماعي ا في الحي ة التي يكون حظھ دھي أن اللغ ومن الب
ا  ين أي اللغات وظيفتھ ة. وحتى نتب ة الجامع ا الحظ في اعتالء منصب اللغ يكون لھ

  )14() اآلتي: 1أكبر في المجتمع الجزائري نلقي نظرة على الجدول رقم (
  

  ) الوظائف التي تؤديھا اللغات في الجزائر1ل رقم (الجدو
  

اللغات في 
  الجزائر

لغة  الوطنية الرسمية
  زمرة

  المجموع  دينية مدرسية عالمية مشتركة

  7/7          العربية
  4/7  -    -  -     األمازيغية
  3/7  -    -   -  -  الفرنسية
  2/7  -    -  -  -  -  اإلنجليزية

   
ي ويتضح أن ال ي الت ري ھ ع الجزائ ي المجتم ة ف غلھا العربي ي تش ائف الت وظ

رام  دير واحت دة، مع التق دة والموّح ة األم الموّح ة واللغ ة الجامع تخولھا ألن تكون اللغ
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اللغات األخرى واحترام حق أصحابھا والمتحدثين بھا في ممارستھا وتعليمھا ألبنائھم 
ة على أال تكون بديالً عن العربية، وإنما تبقى  ا اللغ ى أنھ ا عل للعربية سيادتھا ومكانتھ

  األم الجامعة.
ة  ولقد دعا أعداء العربية من المتفرنسين والفرنسيين إلى تشجيع المتحدثين باللغ
فين  ة، إال أن المنص الحروف العربي ة ال ب الحروف الالتيني ا ب ى كتابتھ ة إل األمازيغي

ه، ذا التوج وا ھ ة عارض اء األمازيغي ن أبن وعيين م ة  والموض ى الكتاب روا عل وأص
  )15(وا ذلك إلى األسباب اآلتية: بالحروف العربية، وردّ 

  صالحية الحرف العربي، مع وجود إمكانات تحويره في بعض األصوات. -1
ي  -2 يد معرف ود رص المية، ووج ارة اإلس اء الحض ى وع ة إل اء األمازيغي انتم

ر ي الق المية ف ة اإلس ود الدول الل عھ ي خ الحرف العرب ازيغي دّون ب ون أم
 الوسطى.

 تماء الناطقين بھا إلى ھذا الدين.ارتباط األمازيغية باإلسالم، بحكم ان -3
ة وخاصة في مجال  -4 اقتراض األمازيغية نسبة كبيرة من رصيدھا من العربي

 المفاھيم المجردة.
تعمال  -5 ال اس ي ح ة ف ة األمازيغي ين واللغ ين المتعلم ية ب واجز النفس ر الح كس

 الحرف العربي.
ة، إذ صار مستعمالً في تجاوز استعمال  -6 دول العربي الحرف العربي لحدود ال

 عدد من الدول اآلسيوية اإلسالمية منذ القرون الوسطى لكتابة لغاتھا.
ة  ة العربي اد اللغ ديثاً إلبع تمرة ح اوالتھم المس ن مح ة ع داء األم ف أع م يك ول

ة ى األرض العربي دعم ،الفصيحة، وتشجيع متكلمي اللغات األخرى عل ديم ال م  وتق لھ
ا  ؤتمر السادس لم تحت شعار حقوق اإلنسان، وقد عقد في مدينة (جربة) التونسية الم

مى  ازيغي«يس المي األم ونغرس الع اس -الك ة مكن رين األول » جبھ ل تش ي أوائ ف
ي 2011(أوكتوبر) عام  ة الت ة األمازيغي ة التونسية للثقاف اون مع الجمعي ك بالتع ، وذل

ذ، نشأت بعد اإلطاحة بالرئيس زين ال ة التونسية آنئ يس الجمھوري ي رئ ن عل دين ب عاب
ونس والمغرب  ا وت وحضره ممثلون لألمازيغ من جزر الكناري والنيجر ومالي وليبي

ازيغي «والجزائر ومصر والمھجر األوربي، وانعقد المؤتمر تحت شعار  الشعب األم
ة ى الحري ق إل ي الطري ى »ف وه عل ر منظم د حظ تخدام اللغ، وق ه اس اركين في ة المش

ة عشر  ى أربع م إل ّد زعمھ ى ح العربية بذريعة أنھا لغة احتالل واستعباد، وترمز عل
ط العرق العربي، في حين سمحوا باستخدام اللھجات قرناً قضاھا األمازيغ تحت تسلّ 

ة  ة واألمازيغي ين الفرنسية واإلنجليزي المحلية لممثلي الدول المشاركة إلى جانب اللغت
  )16( طبعاً.

د ألعداء ومن محاوالت ا ا حصل في جنوب السودان بع ة م في استبعاد العربي
ا، وكانت بحاجة  انفصاله، إذ اعتمدت حكومة الجنوب اللغة اإلنجليزية لغة رسمية لھ
وب  ة جن ّدتا حكوم رائيل إال أن م ا وإس ن أمريك ان م ا ك ة، فم ذه اللغ ين لھ ى مدرس إل
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ذي  ا، في الوقت ال ّداً لحاجاتھ ة السودان بآالف المدرسين س ه أصحاب العربي ان في ك
ة  ت اإلنجليزي ى أرضھا، فحلّ ا عل ين لھ تھم وانتشارھا والتمك غافلين عن سيرورة لغ

  )17(مكانھا. 
ا  د أمنھ ة وتھدي ة العربي ل من اللغ ات للني ة محاوالت واختراق وھكذا نجد أن ثم
ذلت  رة ب درة ومعتب وداً مق د أن جھ ھا، بي تبعادھا وتھميش ى اس ل عل يادتھا والعم وس

ى المستوى  فيما يلياظ عليھا وحمايتھا، وسنتعرف للحف ود إن عل ذه الجھ بعضاً من ھ
  الرسمي الحكومي أو األھلي.

 ً   من إجراءات توفير األمن اللغوي العربي -رابعا
  

ة  وي، ثم ن اللغ وفير األم ة لت ات العربي ض الحكوم ذتھا بع راءات اتخ إج
ي إطالل ا يل ة. وفيم ات أھلي ذتھا جمعي رى اتخ راءات أخ ذه وإج ن ھ ب م ى جان ة عل

  اإلجراءات على الصعيدين الحكومي الرسمي واألھلي.
  إجراءات حكومية -1

ان  ة، وك ة العربي عملت بعض الحكومات العربية على وضع قوانين لحماية اللغ
اظ  انون الحف ى استقاللھا، وق د حصولھا عل ا في سورية بع أول قانون صدر لحمايتھ

راق ي الع ة ف ة العربي المة اللغ ى س ي األردن، ، عل ة ف ة العربي ة اللغ انون حماي وق
ومشروع تطوير اللغة العربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومشروع النھوض 
ة  ؤتمر القم ى م ه سورية إل دمت ب ذي تق ة ال باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرف

ام  ق ع ي دمش د ف ذي عق ي ال ي ق2008العرب ة ف ة العربي ة اللغ انون حماي ر، ، وق ط
  وقانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر...

  قانون حماية اللغة العربية في سورية: -1
رقم  ريعي ذو ال وم التش در المرس اريخ  139ص من  6/11/1952والت والمتض

ة  ى المحال العام ة عل ع إطالق األسماء األعجمي ك بمن ة، وذل ة العربي ة اللغ حماي
ى المحال الوالعمل على وضع التسميات والخاصة،  ة عل ة العربي ة والخدمي تجاري

ه  7/5/1970صدر بتاريخ والسياحية، كما  وزراء رقم بالغ من رئاسة مجلس ال
ة 1709/5/ب/95 ى المحال العام ، ويتضمن الحد من طغيان األسماء األجنبية عل

والخاصة. وبعد عشر سنوات صدر أيضاً تعميم من رئاسة مجلس الوزراء موجه 
ى  28/5/1980وتاريخه  1/2721ية رقمه إلى الجھات المعن ة عل يتضمن الموافق

اريخ  دة بت بخصوص  4/3/1980توصية اللجنة الثقافية المتخذة في جلستھا المنعق
  تعريب أسماء المحالت القائمة في البالد.

رقم ونصت  ياحة ذي ال ر الس ام  397المادة الثالثة من قرار وزي ى  1980لع عل
السياحية على اختالف درجاتھا وفئاتھا في التصنيف أو أن تختار المكاتب والمنشآت 

ة،  ماء أجنبي تخدام أس ا اس ط، ويحظر عليھ ة فق ماء عربي ل أس رار التأھي تثنى الق واس
ة  عة ألنظم دوليين والخاض نيف ال توى والتص ة ذات المس ياحية األجنبي آت الس المنش

  الوزارة والمرتبطة بھا بموجب العقود المبرمة معھا.
رغم  ى ال ا األموعل ا سورية للغتھ ة التي أولتھ ذه العناي ة الفصيحة  من ھ العربي
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ة والمصانع تفاقمت ظاھرة إ ى المحال التجاري ة عل ة والعام طالق التسميات األجنبي
ى  ا، وعل ا يماثلھ ركات وم وادي والش اھي والن ادق والمق اعم والفن ل والمط والمعام

ال ال وارع والمح ي الش ات ف ة واإلعالن ات الوطني الم، المنتج ائل اإلع ي وس ة وف عام
وھذا السلوك يؤدي إلى انتقاص من قيمة لغتنا، واستھتار بانتمائنا، وخطر على ذاتيتنا 
ذا الخطر  ى ھ ه عل ى التنبي ة إل يس الجمھوري الثقافية وھويتنا القومية، وھذا ما دعا رئ

رقم  رار الجمھوري ذا ال ى إصداره الق م، وإل ي خطاب القس ام  4ف بتشكيل  2007لع
ة لج ين اللغ ة لتمك ا وضع خطة عمل وطني نة التمكين للغة العربية، وجعل من مھامھ

ديم  ى تق ادرت سورية إل العربية والحفاظ عليھا واالھتمام بإتقانھا واالرتقاء بھا، كما ب
ة العربي  مشروع النھوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة إلى مؤتمر القم

ّدماً الشكر 30/3/2008الذي عقد في دمشق في  ذا المشروع مق ؤتمر ھ د الم ، واعتم
  للجمھورية العربية السورية على مبادرتھا إلطالقه.

ولقد تبين للجنة التمكين ولمجمع اللغة العربية أن ثمة حاجة ميدانية ماسة وملحة 
ذي وضع  انون ال ى إصدار الق د أن مضى عل ة بع ة العربي ة اللغ انون لحماي لوضع ق

ا مستجدات لحمايتھا بعد االس اً طرأت خاللھ تقالل ما يزيد على خمسة وخمسين عام
  ومتغيرات على الصعيدين العربي والعالمي.

ادة، ووافق  ى عشرين م د يشتمل عل انون جدي ى مشروع ق وزراء عل مجلس ال
الت  ك المراس ي ذل ا ف ة بم مية للدول ة الرس ي اللغ ة ھ ة العربي ه أن اللغ اء في وج

ة  ال اإلداري ذكرات واألعم ام والم اع الع ات القط ة ومؤسس ات العام ع الجھ ي جمي ف
ات  ات والمنظم ة والجمعي ات المھني عبية والنقاب ات الش ترك والمنظم والخاص والمش
وز  دوات، ويج ؤتمرات والن ات والم ات والمفاوض ي االجتماع ة، وف ر الحكومي غي
ة ة العربي ى اللغ ة إل ى أن تشفع بترجم ، استعمال اللغة األجنبية في بعض الحاالت عل

ررات  دا مق ا ع ة م ة يكون بالعربي ة كاف كما أن التدريس والتعليم في المراحل التعليمي
  اللغات األجنبية.

يم أو  وأشار القانون إلى أنه ال يجوز الترخيص ألي مؤسسة تعليمية وطنية التعل
ة في  ة العربي رر اللغ دريس مق ة بت دارس األجنبي زم الم التدريس باللغة األجنبية، وتلت

نة م ل س ي ك وطن العرب ورية وال اريخ س دريس ت ا وت ة فيھ نوات الدراس ن س
يم  ى بتعل ة السورية التي تعن وجغرافيتھما فيھا، وتدعم الدولة مدارس الجاليات العربي
روء والمسموع  ام والخاص المق زم اإلعالم الع أبنائھا اللغة العربية في المھجر، ويلت

ة بوالمرئي  ة اللغة العربية السليمة، وتراعى اللغ رامج الخدمي ة الميسرة في الب العربي
رامج  ك ب تثنى من ذل ة، ويس ة العربي ى اللغ ة إل رامج األجنبي رجم الب والمنوعات، وتت
زة وصحافة، وال يجوز  اإلعالم الموجھة إلى الخارج باللغات األجنبية من إذاعة وتلف

دعايات ات وال ات والالفت ي اإلعالن ة ف تعمال اللھجات العامي ا من أ ،اس شكال ونحوھ
رويج.  ة الت ر اللغ ة بغي ات الوطني ركات والمؤسس ال والش مية المح وز تس وال يج

ريانية  ة والس ة كاآلرامي ات القديم ن اللغ تمدة م ميات المس د التس ة، وتع العربي
الھم بأسمائھم  واآلشورية..الخ بحكم المسميات العربية. كما يحق للمواطنين تسمية مح

ى جانب الشخصية. أما المؤسسات والشركات ال ة أوالً إل ة فيكتب اسمھا بالعربي عالمي
  اسمھا األجنبي وبمساحة أكبر من مساحة اللغة األجنبية.
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ة،  ماء عربي ة بأس ة الوطني ات التجاري ات العالم اً إثب انون أيض ّمن الق وتض
ويستثنى من ذلك المواد المعروفة بأسماء تجارية عالمية المرخص بيعھا في سورية. 

  دير فتوضع عليھا التسمية العربية إلى جانب االسم األجنبي.للتص أما ما ھو معدّ 
ر  ة وتحري ة العربي تعمال المصطلحات العلمي ى ضرورة اس انون إل ار الق وأش
ة  اللغتين العربي ة في سورية ب ة العامل عقود العمل في الشركات والمؤسسات األجنبي

ة  ال األجنبي ارف والمح ركات والمص ات والش ى المؤسس ة. وعل راء واألجنبي إج
وف  واتير والكش االت والف ل اإليص ا مث ديم بياناتھ ة وتق ة العربي التھا باللغ مراس
ة  زم الشركات المصدرة بكتاب والتعليمات بالعربية، وال يجوز االكتفاء باألجنبية. وتلت
زم  ا تلت ة. كم ة األجنبي ب اللغ ى جان ة إل ة العربي تعماله باللغ ل اس تج ودلي م المن اس

ة الشركات الموردة بكتاب ة العربي تج باللغ ى المن ه ة ملصق عل يتضمن اسمه ومكونات
ة  ة واإلقليمي ة السورية في المنظمات الدولي ونحوھا. ويلتزم ممثلو الجمھورية العربي

زم الجھات ب ا تلت ة، كم ل الدولي داخالتھم في المحاف اتھم وم استعمال العربية في خطاب
ات  ا من مكاتب رارات وتعليمات العامة بالتدقيق اللغوي لما يصدر عنھ وتعميمات وق

  وإعالنات.
وأشار القانون إلى فرض عقوبات على مخالفي القانون بعد إنذارھم، ويحق لكل 
ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق القانون التظلم أمام الجھات المختصة من أي 
دة أقصاھا ستة أشھر من  انون م نح الق ه. وم تصرف مخالف ألحكامه أو سوء تطبيق

  صدوره للمؤسسات والشركات والمحال لتسوية أوضاعھا وفق مقتضياته. تاريخ
 قانون الحفاظ على سالمة اللغة العربية في العراق:  -2

انون  در ق رقم ص راق ذو ال ي الع ة ف ة العربي المة اللغ ى س اظ عل ام  64الحف لع
دوائر 1977 ا من ال ا يتبعھ وزارات وم ، وينص في مادته األولى على أن تلتزم ال
عبية والمؤس ات الش ات والمنظم ات والنقاب ركات والجمعي الح والش ات والمص س

ك  ا، وذل ا ومعامالتھ ي وثائقھ ا ف ة، واعتمادھ ة العربي ى سالمة اللغ بالمحافظة عل
  بجعل اللغة العربية وافية بأغراضھا القومية والحضارية.

ية في ونصت المادة الثانية على اعتماد العربية لغة للتعليم في المؤسسات التعليم
المراحل الدراسية كافة، كما نصت المادة الثالثة على التزام مؤسسات النشر واإلعالم 
ة  ر بالعربي ة التحري ادة الرابع ت الم المتھا، وأوجب ى س ة والحرص عل ة العربي باللغ
دوائر  ى ال ة إل ن المحررات المقدم ا م ات وغيرھ ذكرات والمكاتب ائق والم ع الوث جمي

ة، وإذا كانت الرسمية وشبه الرسمية، وم ا المصالح والمؤسسات والشركات العام نھ
ذلك السجالت  ة، وك ا العربي ا ترجمتھ ة وجب أن ترفق بھ ة أجنبي ھذه المحررات بلغ
ات  ات والجمعي ين المؤسس ة ب ات المتبادل ود واإليصاالت والمكاتب والمحاضر والعق

ات الم ى واجھ ات عل راد، والالفت ين األف ا وب ة أو بينھ ركات العام ن والش ال، ويمك ح
اً  ر حجم ة أكب ة العربي ة باللغ ون الكتاب ة بشرط أن تك ة أجنبي ة بلغ د الحاج ا عن كتابتھ

  وأبرز مكاناً.
ة ة بالعربي ات التجاري ة العالمات والبيان ، ويجوز ونص القانون أيضاً على كتاب

دة  إضافة األجنبية إلى جانب العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج أو المع
  لتصدير إلى خارج العراق.ل
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تعمال  ب اس ة، وتجنّ طلحات العربي تعمال المص وب اس ق بوج ادة تتعل ة م وثم
  المصطلحات األجنبية إال عند الضرورة.

ا  زة لھ وأشار القانون في المادة الثامنة منه إلى أن على الوزارات أن تنشئ أجھ
  ذا القانون.تعنى بسالمة العربية في وثائقھا ومعامالتھا بما يكفل تطبيق ھ

ة  وعّد المجمع العلمي العراقي المرجعية الوحيدة في وضع المصطلحات العلمي
  والفنية.

انون  ام الق الفين ألحك باطية للمخ ات االنض ى العقوب نص عل ادة ت ة م وثم
  وبالعقوبات المنصوص عليھا في القوانين المرعية.

ي سورية:  -3 ة ف ة العربي ين للغ ة التمك ة بموجبلجن ذه اللجن كلت ھ رار  ش الق
ام  4الجمھوري ذي الرقم  ام، 2007لع ة أقس ى أربع د اشتملت الخطة عل ، وق

ع  اني الواق اول القسم الث ى وضعھا، وتن تناول أولھا المسّوغات التي دعت إل
ا  ة. أم ى سبل المواجھ ه، ووقف القسم الثالث عل اللغوي والعوامل المؤثرة في

 لتي تتطلب المعالجة السريعة.القسم الرابع واألخير فبحث في القضايا الملحة ا
ت  ؤولية وانطلق ة مس ن أن اللغ ه م ذي تناولت وع ال ة الموض ي معالج ة ف الخط

المجتمع، ولذلك وّزعت األدوار المنوطة بكل جھة من جھات المجتمع، وركزت على 
  األمور اإلجرائية التي على كل جھة أن تقوم بتنفيذھا على أن تتكامل األدوار.

ين وإذا كانت اللجنة ا ا للتمك ة العلي رار الجمھوري ھي اللجن لمشكلة بموجب الق
يم  ة، التعل ة، الثقاف في سورية، فإن ثمة لجنة تنضوي تحتھا في كل من وزارات التربي
ين  ة للتمك العالي، اإلعالم، األوقاف، وفي كل محافظة من المحافظات السورية لجن

  أيضاً.
يدة  وتتابع اللجنة العليا تنفيذ ى الس ا إل ع تقاريرھ البنود الواردة في الخطة، وترف

ى  ار، وتتلق اح العط دكتورة نج تاذة ال ة األس ؤون الثقافي ة للش يس الجمھوري ب رئ نائ
  مالحظاتھا بھذا الخصوص.

 قانون حماية اللغة العربية في األردن: -4
ه  ة رقم ة العربي ة اللغ انون لحماي ، 17/5/2015وتاريخه  35صدر في األردن ق

شتمل على ثماني عشرة مادة، صاغھا مجمع اللغة العربية في األردن، وتضمن وي
ة والمؤسسات الرسمية  دوائر الحكومي وزارات وال في المادة الثالثة منه أن على ال
وادي واألحزاب ومنظمات  ات والن ات والجمعي العامة والخاصة والبلديات والنقاب

للغة العربية في نشاطھا الرسمي، المجتمع المدني والشركات أن تلتزم باستخدام ا
ود  ائق والعق ا والوث ا وسجالتھا وقيودھ ا ومعامالتھ ويشمل ذلك تسمياتھا ووثائقھ
ا  والمعاھدات واالتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيھا، والكتب الصادرة عنھ
ة  ات المتعلق ات والمعلوم عارھا والبيان وائح أس ا ول وراتھا وقوائمھ ومنش

ة بالمصنوعات و ك المنتجات التي تصنع في المملك المنتجات األردنية بما في ذل
ة أو  ركة أو مؤسس ة ألي ش ل الداخلي ة العم ة وأنظم ركات أجنبي ن ش رخيص م بت
ب  ادرة بموج ات الص ل والتعليم ود العم ة أو عق ة أو خاص مية أو أھلي ة رس ھيئ

ا وأي إعالن ات الخاصة بھ ة القوانين واألنظمة وأدلة اإلجراءات والعملي ات مرئي
ة  ر دعائي ة وغي ة للجمھور أو أي منشورات دعائي روءة موجھ أو مسموعة أو مق
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ة.  ى أن تصاغ وأي حمالت إعالمي انون عل ة عشرة من الق ادة الحادي ونصت الم
  جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.

ة  ى اللغ ة إل ا ترجم ق بھ ا أن ترف ة فعليھ ة أجنبي ات لغ تخدام الجھ ال اس ي ح وف
  العربية.

ر  ة بغي نفات الناطق الم والمص ة األف ات وترجم ة اإلعالن ق بلغ ادة تتعل ة م وثم
ادة ة، وم ق العربي داليات  تتعل كوكات والمي د والمس ات وأوراق النق ة الالفت بكتاب

ا  ة م ة العربي ى الكتاب وز أن تضاف إل ة، ويج ة العربي ھادات والمصدقات باللغ والش
  بية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.يقابلھا باألجنبية على أن تكون اللغة العر

اء والساحات  واشتمل القانون في مادته السادسة على أن تسمى الشوارع واألحي
ة  ة والخدمي ة واالجتماعي ناعية والعلمي ة والص ة والمالي ات التجاري ة والمؤسس العام

  والترفيه والسياحة باللغة العربية، وكذلك المؤسسات العامة والخاصة واألھلية.
ة وألزم ال انون باستعمال المصطلحات العلمي قانون الجھات المشمولة بأحكام الق

ة باستعمال  يم كاف ين في مراحل التعل زم المعلم ا أل ع، كم دھا المجم ة التي يعتم والفني
دم  ى أن يق ة عل ات أجنبي ر بلغ وز النش ا، ويج وث بھ ر البح م ونش ي عملھ ة ف العربي

المتحدثين في المؤتمرات والندوات  الباحث ترجمة للبحث بالعربية. وينطبق ذلك على
  واالجتماعات المنعقدة في المملكة.

ة  تخدام اللغ ة اس ائع أجنبي لعاً وبض تورد س ي تس ات الت انون للمؤسس از الق وأج
ين  ى عدم تعي األجنبية على أن تضاف إليھا ترجمة عربية. ونصت المادة العاشرة عل

ذيع أو  الي أو م يم الع دريس في التعل ة ت دّ أي عضو ھيئ أو محرر في أي مؤسسة  مع
ة  ادة الثالث إعالمية إال إذا اجتاز بنجاح امتحان الكفاية في اللغة العربية. كما نصت الم
عشرة على أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية 

وم والم ع العل ارف على اختالف أنواعھا ودرجاتھا بالتدريس باللغة العربية في جمي ع
ذا  الي والبحث العلمي بھ يم الع يم ووزارة التعل ة والتعل رره وزارة التربي ا تق ما عدا م
ى  الخصوص. وألزم القانون في مادته الرابعة عشرة مؤسسات الدولة كافة بالعمل عل
ة ومؤسسات  سيادة اللغة العربية وتعزيز دورھا في المجاالت االقتصادية واالجتماعي

ات المجتمع المدني، وفي ا ة المحادث ة ھي لغ ة العربي ة: واللغ ة والثقافي ألنشطة العلمي
ات  ع الحكوم دات م ات والمعاھ الت واالتفاقي ذكرات والمراس ات والم والمفاوض
ة الخطاب التي تلقى في  األخرى والمؤسسات والمنظمات والھيئات الدولية، وھي لغ

ي ة ف د العربي ا تعتم مية، كم ؤتمرات الرس ة والم ات الدولي ود  المجتمع ة العق كتاب
ركات ذات  رى والش دول األخ ة وال ين المملك د ب ي تعق ات الت دات واالتفاقي والمعاھ
دى الطرف  الجنسية غير األردنية على أن يرفق بأي منھا ترجمة إلى اللغة المعتمدة ل

  اآلخر.
  وثمة نص على العقوبات في المادة الخامسة عشرة من القانون.

 توجه نحو مجتمع المعرفة:مشروع النھوض باللغة العربية لل -5
ذا  وغ ھ ورية بص ة الس ة العربي ي الجمھوري ين ف ا للتمك ة العلي ھمت اللجن أس
ذي  المشروع، وتقدمت به الجمھورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي ال

، واعتمده المؤتمر بعد مناقشته، وكلّف المنظمة العربية 2008عقد في دمشق عام 
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ة وال ة والثقاف ة للتربي ع الجمھوري دول األعضاء، وم ع ال يق م اذه بالتنس وم بإنف عل
ذه  ات تنفي العربية السورية باعتبارھا ھي من أطلقت ھذا المشروع، ثم وضعت آلي

  .2009في قمة الدوحة عام 
ا األم  ي لغتن ة ف ة متمثل ة العربي ى الھوي اظ عل ى الحف روع إل ذا المش دف ھ ويھ

ة (العربية الفصيحة)، واالھتمام باللغة ا بيل األم ة، وس ا وعاء للمعرف ى أنھ لعربية عل
ة في  ة والثقافي ة االقتصادية واالجتماعي نحو التوجه إلى مجتمع المعرفة، ودعم التنمي

  الدول العربية استناداً إلى دور اللغة األم في ھذه المجاالت.
  وكانت الدوافع وراء اتخاذ قرار مؤتمر القمة:

ة العر -1 ع معالجة القضايا المعاصرة للغ ة نحو مجتم دول العربي ة للتوجه بال بي
ي  ديات الت رص والتح ع الف ل م ا، والتعام ائم عليھ اد الق ة، واالقتص المعرف

  يطرحھا ھذا التوجه.
ة  -2 ادية واالجتماعي ة االقتص ة التنمي ى عملي وي عل أثير الضعف اللغ دارك ت ت

 والثقافية.
التعليم و -3 اة معالجة مسائل التنمية البشرية ذات العالقة باللغة ك تعلم مدى الحي ال

 والتواصل.
  ولقد توّخى واضعو المشروع ومقرروه أن يحقق النتائج اآلتية:

  توطين المعرفة بلغة المجتمع وإتاحتھا له. -1
ى  -2 اظ عل ة، والحف ة العربي ة اللغ ة، وترقي ة العربي ة والثقاف ة العربي حماية الھوي

 مكانتھا بين اللغات العالمية الحية.
ة، ربط مخرجات التعليم الع  -3 ة العربي الي والبحث العلمي العربي بالقوى العامل

 ونقل المعرفة إليھا.
م  -4 ه، ومن ث تسھيل تدول المعرفة المتخصصة ضمن كل قطاع بلغة العاملين في

 رفع اإلنتاجية والقدرات المعرفية واالبتكار.
 قيام الصناعات والخدمات القائمة على المعرفة.تعزيز  -5
ة في األن -6 ة العربي ددة، الرقي باللغ ائط المتع ة والوس ة واإلعالني شطة اإلعالمي

 واإلسھام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
  أما مجاالت عمل المشروع فكانت:

ا، ووضع خطط  -1 قة معھ ة متناس ة، وسياسات وطني ة قومي ة لغوي وضع سياس
  لتنفيذھا من خالل برامج وطنية وقومية.

ات في وضع برامج قومية ووطنية لمعالجة  -2 ة ذات األولوي ة العربي قضايا اللغ
 الميادين اآلتية:

ة،  • ة العربي يم اللغ ة المعلومات واالتصتحديث مناھج تعل الت، اواستخدام تقان
ة  ك، والعناي ي ذل اة ف دى الحي تعلم م دأ ال اد مب اتھا، واعتم دد مؤسس ادة ع وزي

 بمدرسيھا وأساتذتھا.
وى ا • دى الق ا ل ات وتوطينھ وم والتقان ب العل ع تعري ي جمي ة ف ة العربي لعامل

اً  ة اھتمام ات األجنبي ام باللغ ع االھتم ة، م اً وترجم اً وتأليف ات، تعليم القطاع
 كبيراً.
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ذا االستخدام، ووضع  • تعزيز استعمال اللغة في اإلعالم واإلعالن والرقي بھ
 سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك.

ات ال -3 دد المؤسس ادة ع وير وزي ز البحث والتط رامج لتعزي ي وضع ب ة ف عامل
ذھا  ومي، وتنفي مجال بحوث اللغة العربية، وتنسيق البرامج على المستوى الق
في الجامعات ومعاھد البحوث العربية، وإنشاء ھيئة تنسيقية عليا من وزارات 

 التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لھا.
ي وخ -4 د التقن ة ذات البع ايا اللغوي ى القض وث إل ذه البح ه ھ ائل توجي اصة مس

تعمال  يس اس ة، وتقي يم اللغ اجم، وتعل ة، والمع ذخيرة اللغوي المصطلحات وال
ة،  ة العربي اللغة العربية في تقنية المعلومات واالتصاالت، وتطبيقاتھا في اللغ
والترجمة اآللية، ومسألة اعتماد التشكيل في الكتابة، وتعرف الحرف العربي، 

 داً، وإدارة المعرفة باللغة العربية...الخ.ومعالجة الكالم العربي تعرفاً وتولي
وير  -5 تخدامھا، وتط ة اس ة وترقي ة العربي ة اللغ ة لحماي ريعات وطني إصدار تش

ى  ة عل ع العربي ي المواق كاله، وف ل أش الم واإلعالن بك ي اإلع تعماالتھا ف اس
 الشابكة (اإلنترنت)، وزيادة المحتوى العربي على ھذه الشابكة.

ة بأھ -6 رامج للتوعي ة وضع ب ة في التوجه نحو مجتمع المعرف ة العربي ة اللغ مي
ة العظمى من المجتمع  د للغالبي واقتصاد المعرفة، كونھا وعاء المعرفة الوحي

  .العربي
ة والنشاطات  -7 ة والدولي تأكيد استعمال اللغة العربية رسمياً في المحافل اإلقليمي

 العلمية والثقافية، كالمؤتمرات والندوات...الخ.
د التزم ن ولق ف م ى تكلي اء عل وم بن ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ت المنظم

ا سبقت اإلشارة، ومع  دول األعضاء كم مؤتمر القمة بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع ال
اع  ى القط ب إل من الطل روع تض اذ إال أن المش ذا اإلنف ة بھ ات العربي زام الحكوم الت

ناعات اللغو دن للص ة م دني إقام ع الم اص والمجتم وى، الخ ناعة المحت ل ص ة مث ي
الم،  رف الك روف، وتع رف الح ة، وصناعة تع ة العربي ات اللغوي ناعة البرمجي وص

ى الدال ة عل يب، واالتصاالت القائم ادم للحواس ل الق جيعھما وصناعات الجي ة، وتش ل
  م والبحث والتطوير واالبتكار في ھذه المجاالت.على القيام بالتعل

ا والسؤال الذي يمثل أمامنا: ھل أن جزت بعض المشروعات التي دعا إلى إنفاذھ
  المشروع ؟

الواقع كان ثمة إنجاز لبعض البنود التي تضمنھا المشروع، ومما قامت المنظمة 
  بإنفاذه:
دليل اإلرشادي لمعلمي إصدار ستة  -1 ة، وال مجلدات حول مصفوفة اللغة العربي

وان  اً تحت عن دات نصوص ة، وتتضمن المجل ة العربي ة لغ«اللغ يالعربي » ت
  للصفوف األول والثاني والثالث لمرحلة التعليم األساسي.

إنجاز مصفوفة للغة العربية لمرحلة التعليم األساسي من األول وحتى الصف  -2
 التاسع.

 إنجاز دراسة علمية حول أسباب تدني مستوى تعليم اللغة العربية ومسبباتھا. -3
ة، ووضع إنجاز دراسة حول استخدام التقانات الحديثة في تطوير الل -4 غة العربي
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رامج  رامج المصطلحات، ب وير، وھي: ب رامج البحث والتط ام لب ار الع اإلط
المعالجة اآللية، برامج البحوث الداللية، برامج الترجمة اآللية، برامج أساليب 

 تقويم المھارات اللغوية.
 إنجاز وثيقة السياسة اللغوية القومية للغة العربية. -5
ع تع -6 دءاً من إنجاز دراسة مسحية لواق ي ب وطن العرب ي ال ة ف ة العربي يم اللغ ل

 التعليم األساسي وانتھاء بالتعليم الجامعي.
 إنجاز القاموس المدرسي الموحد بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط. -7
ز  -8 ع المرك اون م ابكة بالتع ى الش وى الرقمي عل از مشروع تطوير المحت إنج

 ر بدمشق.العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنش
روع  -9 از مش ة إلنج ة المغربي ي المملك امس ف د الخ ة محم ع جامع يق م التنس

 باللغة اإلنجليزية.» التوفل«اختبارات الكفاية اللغوية على غرار اختبار 
 إنجاز دراسة عن تطوير استخدام اللغة العربية في وسائل اإلعالم واإلعالن. - 10
 يسية لغوياً.إنجاز دليل مرجعي لرفع مستوى أعضاء الھيئة التدر - 11
 ».العربية لغتي«إنجاز دليل استرشادي للكتب المؤلفة ضمن سلسلة  - 12
وھي مبادرة من سمو الشيخ مشروع تطوير اللغة العربية في دولة اإلمارات:  -6

ي  و ظب ارة أب ي إم رت ف د ظھ ان، وق د آل نھي ن زاي د ب ة «محم ة اللغ أكاديمي
ذ 2009أواخر عام » العربية د في الدوحة عقب مؤتمر القمة العربي ال ي عق

، ومؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق في آذار 2009في آذار (مارس) 
 .2008(مارس) 

  وجاء في البيان الصادر عن األكاديمية:
تيعاب « إيماناً منا بأھمية العناية باللغة العربية وضرورة تحديثھا وتطويرھا الس

ة إيقاعات العصر واتخاذ المبادرات اإليجابية الخالقة ذه اللغ ه ھ ، واستناداً إلى ما أثبتت
الق  ين واالنط مود المك ى الص درة عل ن ق ة م ة المتالحق ب التاريخي دى الحق ى م عل
اظم  ا انفكت تتع ة، والتي م ة العربي المتجدد، وأمام التحديات الجسيمة التي تواجه اللغ

ا، نشأتبحيث باتت تقلص إشعاعھا، وتھدد مصير أفول نجمھ ذر ب  ھا، ويخشى أن تن
ة » أكاديمية اللغة العربية«في أبي ظبي  يماً للشعور العميق بالمسؤولية التاريخي تجس

ا الحضاري، ورمز  دس، ومستودع تراثن نحو لغتنا العربية بما ھي لسان النص المق
داع  ة في اإلب ي، وعدة األم ھويتنا الجامعة، وبما ھي أداة التواصل في الفضاء العرب

  ».وبناء الحياة حاضراً ومستقبالً 
الك  ل المس أن أفض ليم ب ن التس ق م روع ينطل ة مش ة العربي ة اللغ إّن أكاديمي
وأنجحھا في مواجھة التحديات الراھنة ھو اإلقدام بجرأة تامة على األخذ بناصية العلم 
ة  ا اللغ ا، وجعلھ ة بتناولھ كاالت العالق ض اإلش ة لف ة العربي ايا اللغ ة قض ي معالج ف

ه النابعة من الثورة المعرفية الكبرى التي تعيشھا المعبرة عن حاجات العصر ورھانات
  اإلنسانية قاطبة في زمننا الراھن.

ھي أن تظل » أكاديمية اللغة العربية«الغاية البعيدة السامية التي ترمي إليھا إّن 
رى، وأن تتعزز بكل  لغتنا العربية لغة حية، وأن ترقى إلى منزلة اللغات العالمية الكب

تحدثات العصري ة المس وبية الرقمي رة الحاس ال الطف ي مج يما ف ذ ة والس لتحظى عندئ
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  أبنائھا من مختلف األجيال.بالمكانة االعتبارية المكينة في نفوس 
البرامج الحاسوبية المتصلة  ام ب ى االھتم ة عل وبناء على ذلك ستعمل األكاديمي

ى ال ة ومعالجة النصوص إل ة من الترجم ة في المجاالت المختلف اجم باللغة العربي مع
وعات.  ة والموس ن النقل ادة م ا باإلف ق تعليمھ وير طرائ ا تط تجعل ضمن أولوياتھ وس

ة  المنھجية التي حققتھا علوم التربية، كما ستجتھد في نشر الثقافة العلمية بواسطة اللغ
وت  ن يف ة. ول ول المعرف ف حق ي مختل ة ف ذاكرة الرقمي ة ال لة بتنمي ة متوس العربي

  ئط اإلعالمية والسيما في مجال البحث الفضائي الغزير.األكاديمية االھتمام بالوسا
ن راشد  »:ميثاق اللغة العربية«مبادرة  -7 د ب أطلقھا حاكم دبي سمو الشيخ محم

 ، ومما جاء في ھذا الميثاق:2012آل مكتوم في أيار عام 
اللغة العربية ھي اللغة الرسمية للدولة، وذلك بحسب المادة السابعة  المادة األولى:

  تور دولة اإلمارات العربية المتحدة.من دس
ة: ادة الثاني ات  الم ع الخطاب ون جمي ه تك ة، وعلي ة الحكوم ي لغ ة ھ ة العربي اللغ

رارات  ة والق وانين واألنظم مية والق ات الرس ائق واالتفاق الت والوث والمراس
  الصادرة عن حكومة دولة اإلمارات باللغة العربية.

ة، اللغة العربية ھي لغ المادة الثالثة: ة التخاطب الرسمي ضمن الجھات الحكومي
  وبين الجھات الحكومية واألطراف األخرى ذات الصلة.

دمھا الجھات  المادة الرابعة: اللغة العربية ھي اللغة األساسية في الخدمات التي تق
د  ة عن اطقين بالعربي ر الن رى لغي ات أخ دمات بلغ ذه الخ ة ھ ع إتاح ة م الحكومي

  الحاجة.
ة: ادة الخامس ارات،  الم ة اإلم ي دول يم ف ي التعل ة عنصر أساسي ف ة العربي اللغ

ذل  ة أن تب ي الدول ة ف ات المعني ع الجھ يم وجمي ة والتعل ى وزارة التربي ويجب عل
درات  اء ق ة، وبن ة العربي م اللغ ارات تعلّ اليب ومھ وير أس دھا لتط ارى جھ قص

ى مدرسي العربية في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة بما يتطابق م ع أعل
دارس  زام الم ة لضمان الت ات المعني ة الجھ ه الحكوم ا توج ة، كم ايير العالمي المع
اطقين  اراتيين والن الب اإلم ين الط ة لتمك ة العربي ى اللغ التركيز عل ة ب الخاص

  بالعربية من امتالك أدوات لغتھم.
ة برئاسة  ة العربي ة أصدر المجلس االستشاري للغ ة العربي اق اللغ وتفعيالً لميث

ام وزي ة ع اءة  2013ر الثقاف دى كف يس م دة تق ارات موح راراً يقضي بوضع اختب ق
ع مؤسسات النشر  ة التنسيق م ر المجلس أھمي ا أق ة، كم تخدام العربي الطالب في اس
ذه  ل ھ ة. وك ارات الدول ي إم دوائر االقتصادية ف ديات وال ع البل الرقمي والتواصل م

  لھوية واألمن اللغوي.المبادرات لتمكين اللغة العربية والحفاظ على ا
 قانون حماية اللغة العربية في قطر: -8

ام مجلس الوزراء القطري في العاشر من شھر شباط أقره  ه 2017لع ، وورد في
مية ة الرس ات التعليمي مية والمؤسس ات الرس وزارات والمؤسس ى ال ب إل ي  الطل ف

ديات يم والبل ع مراحل التعل ا جمي ا يصدر عنھ ع م ة في جمي من  باستخدام العربي
أنظمة وتعليمات ووثائق ومعامالت ومراسالت وإعالنات، كما أنه يلزم مؤسسات 
التعليم العالي التي تشرف عليھا الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم 
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  والمعارف.
ة في  ة العربي إّن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد ملزمة تھدف إلى سيادة اللغ

  امالتھا.كل مؤسسات الدولة وتع
ر:  -9 ي الجزائ ة ف ة العربي تعمال اللغ يم اس انون تعم عبي ق س الش أصدر المجل

الوطني (البرلمان الجزائري) قانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر، 
يم  انون تعم د ق ولكن ھذا القانون جّمد بإصدار مرسوم تشريعي يقضي بتجمي

ي  ة ف ة العربي تعمال اللغ ام 4اس و) ع وز (يولي ور 1992 تم ت األم ، ومازال
 تترنح مكانھا.

ة  قانون مجمع اللغة العربية في القاھرة: - 10 ة اللغ انون خاص لحماي لم يصدر ق
ة في  ة العربي العربية في مصر، وإنما عّدلت الفقرة (ز) من قانون مجمع اللغ
ة  رارات مجمع اللغ ذ ق ة تنفي القاھرة، ويتضمن التعديل إلزام الجھات في الدول

اً العربية الر اً قانون ّد المجمع حالي ا. وأع امية إلى سالمة اللغة العربية وحمايتھ
 لحماية اللغة العربية تمھيداً لعرضه على البرلمان المصري العتماده.

نا اآلن في  ة، ولس تلك ھي بعض إجراءات قامت بھا عدد من الحكومات العربي
سمي في بعض مجال الحصر، وإنما ھي إشارات إلى جھود أنجزت على الصعيد الر

  أقطار وطننا العربي.
  إجراءات أھلية -2

ات  ات والجھ ى الحكوم راً عل ة مقتص ة العربي ايا اللغ ام بقض ن االھتم م يك ل
ة  ة اللغ دھا لحماي الرسمية، وإنما اھتمت بھا جمعيات ولجان أھلية كان ثمة ھاجس عن

ي مجال الح ا ف نا ھن ه. ولس وطن العربي أو في مغرب ة إن في مشرق ال صر، العربي
ى  ا يجري عل ا نموذج لم ى أنھ ات عل ذه الجمعي وإنما سنكتفي باإلشارة إلى بعض ھ
ا.  ى سالمتھا وأمنھ ة، والحرص عل ة العربي ام باللغ الصعيد الشعبي في مجال االھتم

  ومن ھذه الجمعيات:
رب:  -1 ان الع ة لس ام جمعي ر ع ي مص أت ف ة نش ة أھلي ي منظم  ،1992وھ

  ».اللغة العربية جمعية لسان العرب لرعاية«وعنوانھا 
ة جمعية حماية اللغة العربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة -2 : وھي جمعي

وزاري ذي  القرار ال دة ب ة المتح ارات العربي ة اإلم ة جرى إشھارھا بدول أھلي
ى 1999سنة  559الرقم  م انتقلت إل ارة الشارقة، ث ا في إم ، واتخذت مقراً لھ

العتزاز باللغة العربية في نفوس أبنائھا، القصباء، وتمثلت أھدافھا في غرس ا
ث  مي، وح عبي والرس تويين الش ى المس ة عل ة العربي ة اللغ ة بأھمي والتوعي
ل  ة، والعم ة العربي تخدام اللغ ى اس ة والخاصة عل ات العام ات والمؤسس الھيئ

ا،  اطقين بھ ر الن ا، ولغي ة ألبنائھ المحاضرات وتنظيم على تيسير تعليم العربي
ا دوات وحلق كال والن ل األش ث بك ة ت البح وض باللغ اً للنھ ة إعالمي المعروف

وث  د أن استشرى التل ا، وذلك بع العربية وسيادتھا فصيحة في المجاالت كلھ
ي  ي، وبعضه أجنبي آسيوي، وبعضه اآلخر محل اللغوي، بعضه أجنبي غرب

 يرسل العنان للعامية.
فية، لجنة البحوث ولھذه الجمعية لجان متخصصة، وھذه اللجان ھي: اللجنة الثقا
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ة  يم، اللجن ة اإلدارةوالتنظ ة، لجن ات العام ة العالق ة، لجن ة اإلعالمي ات، اللجن والدراس
ي  ة ف ة العربي دقاء اللغ ة أص ة، لجن ة المالي ة، اللجن د والمتابع ة الرص ائية، لجن النس

  المدارس والمعاھد والجامعات.
بطباعة عدد  ، وقامت»العربية«أصدرت الجمعية مجلة متخصصة شھرياً باسم 

ى طباعة قصص  راً وشعراً، إضافة إل ا نث ة وعلومھ من الكتب المتخصصة بالعربي
ؤتمراً  ة م يم الجمعي ة. وتق ة والعربي ب المحلي ارض الكت ي مع اركة ف ال، والمش لألطف
ابقات  ة األم، وتجري مس وم اللغ سنوياً للغة العربية، وتقيم احتفاالً بمناسبة االحتفال بي

ا«ضع برامج ضمن تلفزية وإذاعية لو ا ھويتن رامج » لغتن ة ب في إذاعة الشارقة. وثم
ا بواسطة  اطقين بھ ر الن اليبھا للعرب ولغي ة وأس ة العربي ارات اللغ يم مھ أنجزتھا لتعل

  الحاسوب.
ر:  -3 ي مص ة ف ة العربي اة اللغ ة حم ام جمعي ت ع ى 2000تأسس ل عل ، وتعم

ي ا ا ف ا وجمالياتھ ة وميزاتھ ة العربي ف بخصائص اللغ ي التعري داع األدب إلب
ة  المة اللغ ى س ور عل ل غي ة لك وية الجمعي نح عض ي. وتم ري والعلم والفك
ة  ة. وتسعى الجمعي العربية متحمس لتدعيم مكانتھا في مصر واألقطار العربي

 إلى إبالغ ثالث رسائل ھي:
ال  -1 اھر اإلھم ل مظ م ك ا رغ ين بقيمتھ ا، ويق ة وبمنزلتھ ة العربي زاز باللغ اعت

  وعناصر التحديات.
 اب مرير لما يحدث من أھلھا من ھجر ومجافاة.عت -2
الة  -3 الً، رس ة وأم تقبل ثق ى المس عين على الماضي تذكرة وذكرى، وأخرى عل

 تقول: بقدر االعتزاز باللغة، بقدر اليقين من تجاوز كل الصعاب والعقبات.
  أما آلية عمل الجمعية فتتمثل في اآلتي:

  ريق الندوات المنتظمة.االتصال المباشر بالجماھير قدر اإلمكان عن ط -1
 الحرص على المشاركة في المناسبات الثقافية. -2
 االتصال المستمر بالمؤسسات والجمعيات المعنية بالتربية والثقافة. -3
 االتصال الدائم بأجھزة اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة. -4
ذ أو  -5 ول التالمي ا لعق وى الكتب المدرسية ومدى مالءمتھ رأي في محت إبداء ال

 طلبة في المراحل العمرية المختلفة.ال
 اإلسھام في كتابة البحوث الھادفة إلى خدمة اللغة العربية والثقافة العربية. -6
ا  -7 و لغتن ة نح الة الجمعي اً لرس وح دعم الت بوض ي الصحف والمج ر ف النش

 العربية.
ة فصلية  -8 ة إلصدار مجل المضي قدماً في اتخاذ الخطوات واإلجراءات اإلداري

 تعكس عليھا نشاطاتھا وإبداعاتھا اللغوية.لجمعية لتكون مرآة ل
ة  -9 موعة والمرئي وات المس ت)، والقن ابكة (اإلنترن ى الش ة عل ذ مھم تح نواف ف

 لإلسھام في تحقيق أھداف الجمعية.
  ومن إنجازات الجمعية:

  أسبوعيات طاھر أبو زيد: برنامج أسبوعي على إذاعة البرنامج العام. -1
 رب: برنامج يومي يبث من صوت العرب.لسان العرب من إذاعة صوت الع -2
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 ذكريات إذاعة: برنامج يومي على شبكة الشرق األوسط. -3
 تلفزي أسبوعي على القنوات التعليمية.محكمة النقد: برنامج  -4
امج  -5 ى موجات الشرق األوسط: برن العربي الفصيح عل برنامج أبجد ھوز وب

 إذاعي.
 عرب.برنامج شعري يومي: برنامج إذاعي على موجات صوت ال -6
 لغة العرب: برنامج يومي على شبكة صوت العرب. -7

وم، وھي  ة المصرية لتعريب العل ة أيضاً الجمعي ة مصر العربي ي جمھوري وف
  جمعية أھلية تخدم اللغة العربية إلى جانب جمعية حماة اللغة العربية.

 جمعية فعل أمر في لبنان: -4
ادرة من ناشطين في الم ان بمب دني في تأسست جمعية فعل أمر في لبن جتمع الم

ل)  اب في شھر نيسان (أبري ة للكت روت عاصمة عالمي لبنان تزامناً مع إعالن بي
  ، وھي جمعية ثقافية تھدف إلى:2009عام 

ديم  -1 ة من خالل تق ا العربي ا ولغتن نشر الوعي الثقافي بھدف الحفاظ على ثقافتن
  األرضية المناسبة الستحداث إنتاج ثقافي معاصر.

ى تعرف اإلسھام في بناء مج -2 تمع عربي شبابي فاعل من خالل تشجيعه عل
 ثقافته ومھمتھا، وإنتاجه بھا.

 العمل على نشر الثقافة العربية، وجعلھا في متناول الجميع. -3
اريخ  راث والت ة والت ة اللغ ى أھمي واء عل ليط األض ى تس ة عل ل الجمعي وتعم

ى التحرك العربي، وقد اختارت اسمھا من صلب القواعد العربية (فعل أمر) داعي ة إل
ا تعمل  لمواجھة العولمة، وھيمنة ثقافة واحدة على العالم، وتھميش الھوية العربية. كم
ة  ق بأھمي ا يتعل على استحداث وعي ثقافي عند جيل الناشئة والشباب، وخصوصاً فيم

  اللغة وارتباطھا المباشر بالھوية واإلنتاج اإلبداعي الثقافي.
ا م ة في إطالق عملھ المي حول وتنطلق الجمعي ؤتمر الع ررات الم حق «ن مق

ى أن »الشعوب بالحفاظ على لغتھا األم ، ومن تقرير اليونسكو الذي تضمن اإلشارة إل
ة،  اللغة العربية تعتبر من اللغات المھددة نظراً لعدم تطورھا، وسيطرة اللغات األجنبي

  وخاصة اإلنجليزية على المؤسسات التربوية في البلدان العربية.
ور، ومن شعار إحدى قامت ال جمعية بتنفيذ حمالت عدة لتوعية الشباب والجمھ

ا  رب«حمالتھ ن الغ رد م رق بت ن الش ك م و »بحكي ر ھ عار آخ ا«، وش ن لغتن ، »نح
ً «وشعار    الخ.»...تخدمنا كل يوم فلنخدمھا يوما

  قانون اللغة العربية في الدول العربية والدول اإلسالمية:
ذي وضعه المجلس ا ى قسمين وھو القانون ال ة، ويشتمل عل ة العربي دولي للغ ل

دول  ة في ال ة العربي أولھما قانون اللغة العربية في الدول العربية، وثانيھما قانون اللغ
  اإلسالمية. وفيما يلي فكرة عن مضمون كل قسم.

ة: -1 دول العربي ة  قانون اللغة العربية في ال ى سبعة فصول، وثم ويشتمل عل
ادة، وفي واألسباب الموجبة للقانون  ضعت قبل الفصول التي شملت ثالثاً وعشرين م

وان  ات«الفصل األول ذي العن ة » تعريف ة، اللغ ة العربي انون اللغ ي: ق واد ھ ع م أرب
  ، مسؤولية التعريب.»اللغة الوطنية«والسيادة، اللغة العربية 
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ة«وفي الفصل الثاني ذي العنوان  ة » واجبات الدول يم اللغ واد ھي: تعل خمس م
ات، العربي وانين والسياس ة، الق ة العربي ة واللغ ة والصناعات، الوظيف ة العربي ة، اللغ

  مجامع اللغة العربية.
وان  ث ذي العن ل الثال ي الفص ة«وف ة والوطني ات العربي ب  الھيئ للتعري

ة ة »والترجم ة الوطني ة، والھيئ ب والترجم ة للتعري ة العربي ا: الھيئ ان ھم ان اثنت مادت
  للتعريب والترجمة.

ي ال وان وف ع ذي العن ل الراب ة«فص ب والترجم ا: » التعري ان ھم ان اثنت مادت
ادة واحدة ھي  ى م التعريب، والترجمة، في حين أن الفصل الخامس ال يشتمل إال عل

  ».نطاق التعريب«مجاالت التعريب، وعنوان الفصل 
وان  ادس ذي العن ل الس ي الفص ات «وف ة واللھج ة واألجنبي ات المحلي ي اللغ ف

  ث مواد ھي: اللغة المحلية، اللغة األجنبية، اللھجات العامية.ثال» العامية
ذا القسم فھو  ة«أما الفصل السابع واألخير من ھ ام مختلف ى »أحك ، ويشتمل عل

تثمار  ة، االس ام والبيئ ست مواد ھي: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا، المظھر الع
  انون اللغة العربية، العمل بالقانون.في اللغة العربية، إصالح اللغة العربية، مخالفة ق

المية: -2 دول اإلس ي ال ة ف ة العربي انون اللغ ة فصول،  ق ى خمس تمل عل ويش
ة  وان وثم ي الفصل األول ذي العن م. وف ة القس ي بداي ة ف باب الموجب » تعريف«األس

اني ذي  دين. وفي الفصل الث مادتان اثنتان ھما: قانون اللغة العربية، اللغة العربية وال
وان ا ة«لعن ات الدول ة » واجب ة، اللغ اتير الوطني ة والدس ة العربي واد ھي: اللغ ع م أرب

  العربية لغة ثانية، سن القوانين، الھيئة الوطنية.
وان  ث ذي العن ي الفصل الثال ز والمؤسسات«وف د والمراك دارس والمعاھ » الم

  لتأليف.ثالث مواد ھي: إعداد المعلمين والمعلمات، األقسام التخصصية، النشر وا
وان  ع ذي العن ي الفصل الراب ية«وف اھج والخطط الدراس ان » المن ان اثنت مادت
  ھما: المناھج الدراسية، التقويم المستمر.

ه  ر فعنوان امس واألخي ا الفصل الخ ات«أم واد »العقوب الث م ى ث تمل عل ، ويش
  عربية.ھي: االعتداء على اللغة العربية، المخالفات والعقوبات، العمل وقانون اللغة ال

ره،  انون وأق امين العرب درس مشروع الق اد المح ى أن اتح ارة إل وتجدر اإلش
رقم  اً ذا ال ن كتاب د زي اريخ  189وأرسل األمين العام لالتحاد المحامي عمر محم والت

دكتور  29/7/2013 تاذ ال باعتماده إلى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية األس
ن موسى، و ي: علي بن عبد هللا ب ا يل انون ورد م ديم الق دولي «في تق يسر المجلس ال

للغة العربية أن يضع ھذا القانون تحت تصرف القادة العرب والمسلمين والمسؤولين 
ين  انونيين والمعني وأصحاب وصناع القرار واإلداريين والمشرعين والمخططين والق

ه في وضع سياسات ل اد علي ه، واالعتم ى باللغة العربية لالستفادة من ة تحافظ عل غوي
ليم،  ا بشكل س ى تعليمھ اللغة العربية أساساً للھوية والثوابت والمرجعيات، والعمل عل
ا من  انون أسوة بغيرھ وة الق وفرض التعليم والعمل والتعامل بھا في بلداننا العربية بق
ة  ع، والمؤسسات الحكومي رد والمجتم لغات العالم في الدول المتقدمة على مستوى الف

انون واألھلي ة الوطنية والعربية واإلسالمية مع مراعاة االستفادة القصوى وفق ھذا الق
  من اللغات األجنبية بما يحقق المصالح العامة والخاصة.
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 ً   متطلبات توفير األمن اللغوي العربي -خامسا
  

إّن توفير األمن اللغوي على نطاق الساحة العربية ال يكون بالنيات الحسنة، وال 
ات وك ي بالتمني ديات الت ّد للتح ع ح ة لوض ة القانوني ا بالحماي يات، وإنم رة التوص ث

رھم،  اخرون بلسان غي ذين يتف ا ال ين من أبنائھ دائھا والمتفلت تتعرض لھا اللغة من أع
  ويتنكرون للغتھم.

ق األسى  ولنقلھا بكل صراحة وشفافية إن واقعنا اللغوي يدعو إلى األسف وعمي
ا ألننا فقدنا البوصلة في الوقت ا لذي نھضت المجتمعات في مشرق األرض ومغاربھ

ا األم.  ى بلغتھ م معن ا، وال نعل ي أقطارن تقلون ف ا مس دعي أنن رب فن ن الع ا نح أم
اتير  االستقالل إذا كانت اللغة األجنبية تحل محل لغتھم التي تنص على استعمالھا دس

ين  دولھم، ومن يلِق نظرة على واقع اللغة العربية في الدول العربية يجد أن ثمة بوناً ب
ؤاً  ة تلك ع، وأن ثم ى أرض الواق ق عل ا يطب اتير، وم ه الدس نص علي ا ت ذ م ي تنفي ف

ة بالتعريب في  دوات، وأن التوصيات المتعلق ؤتمرات والن التوصيات المنبثقة عن الم
ة، وأن  ستينيات القرن الماضي ما تزال تتكرر، ونحن في العقد الثاني من األلفية الثالث

اً  ا، ثمة عزوف ة التي سبقت اإلشارة إليھ ة العربي ة اللغ وانين حماي واد ق عن تطبيق م
داء وتوانياً عن تنفيذ التعريب، ولقد دعا  وزراء التعليم العالي، ووزراء الصحة، وعم

ات  كليات الطب في الوطن العربي في مؤتمرھم الذي عقد في دمشق في مطلع ثمانيني
ام القرن الماضي إلى تدريس العلوم الصحية ب اللغة العربية، وأن ينجز ذلك كلياً في ع

رى أن 2000 ة ن ة الثالث ن األلفي اني م د الث ي العق ن أوالء ف ا نح وم ، وھ دريس العل ت
ي، وفي أغلب  وطن العرب الصحية يجري باللغة األجنبية في الجامعات الخاصة في ال

ان أول ق ال ك رارات الجامعات الحكومية في الوقت نفسه. وفي تونس على سبيل المث
نة  ة س ة التعليمي د المنظوم يم  1958توحي ب التعل ل لتعري ى العم راحة عل نص ص ي

  بمختلف مراحله خالل عشر سنوات.
د  ه بع ة أن ة العربي المي للغ وم الع بة الي ونس بمناس ان ت ي بي اء ف وفمبر  7وج ن

ة في  1987 ه جل األطراف السياسية الفاعل ذي وقَّعت علي وطني ال اق ال وضع الميث
ه البالد آن ذاك، وينص صراحة على أن ھوية الشعب عربية إسالمية متميزة، وورد في
النص  ل «ب ة التعام ون لغ ى تك ة حت ة العربي دعم اللغ دعوة ل ة م ة الوطني إن المجموع

ة  وير اللغ ى تط عي إل تم الس ب حضاري، ويتح ب مطل يم، وإن التعري واإلدارة والتعل
ا) الوطنية واالرتقاء بھا حتى تنھض بكفاية واقتدار  ة (التكنولوجي م والتقان بقضايا العل

  والفكر المعاصر خلقاً وإبداعاً.
ي  و  5وف ة  1993يولي ة للنصوص القانوني ل الصيغة العربي انون يجع صدر ق

يم  ى تعم نص عل ل، وي ي الشرح والتأوي ازع ف د كل تن د عن ة المرجع الوحي والترتيبي
ى  ام، وعل ة استعمال اللغة العربية في اإلدارة والمحيط الع ة العربي ة باللغ إدراج العناي

ي المراسالت  ة ف ة أجنبي تعمال أي لغ ى حظر اس ل اإلدارة، وعل ضمن مخطط تأھي
  الموجھة إلى التونسيين.

نة  ي س ف اإلدارات  1994وف ى مختل ا إل ى أوامرھ وزارة األول درت ال أص
اورة  ب والمح ة التخاط ة لغ ة بتنقي زة اإلعالمي يات لألجھ انون وتوص ق الق بتطبي

  شيط من األلفاظ األجنبية.والتن
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تلك ھي إجراءات اتخذتھا الدولة على المستوى القانوني النظري، فما واقع حال 
  اللغة العربية في ضوئھا؟

ع مستويات استعمالھا  إنّ  ا واقع حال اللغة العربية في جمي وأوجه التعامل معھ
وانين، ويھ ام الدستور والق افى وأحك اذ، ويتن ع مريض وش و واق ا، فھ ة، وبھ دد الھوي

  ويعيق كل مسار للتطور والنھوض الوطني والقومي.
اً  وتتجلى أعراض ھذا الواقع في مختلف الميادين تعليماً وإعالماً واستعماالً عام
ة  ة اللغوي ي الممارس عفاً ف توياته ض ع مس ي جمي ھد ف التعليم يش اً، ف اً ومحيط وإداري

ين. وما ين وبعض المعلم ه تخاطباً وإنتاجاً عند المتعلم درس في ة ت واد العلمي زالت الم
ة ال تمت  ة ملوث ة ھجين باللغة الفرنسية، ويعتمد المجال اإلعالمي بمختلف أنواعه لغ
إلى العربية بصلة حتى في القنوات العمومية، ولغة الشارع التونسي في المدن خاصة 
يصعب إدراجھا ضمن الخطاب العربي، وأصبح المحيط الحضري على ھيئة يصعب 

ات معھا اإل ات المحال ومعلق ى الفت حساس بالسير في شوارع بلد عربي إذا نظرت إل
  اإلعالنات...

وھذه الحال يشھدھا المرء في الدول العربية كافة، وإن كانت تختلف عناصرھا 
ذه الحال في ومكوناتھا من حيث الدرجة والمستوى، ويتساءل: أيكون الحل لتجاوز  ھ

  ربية أو اعتماد العامية والھجين اللغوي بديالً عنھا ؟اعتماد اللغة األجنبية بدالً من الع
ة وال  ة األجنبي اريخ ال بواسطة اللغ والواقع لن يفلح العرب في كسب رھان الت
ابعين  وا ت ة لظل ك باألجنبي وا ذل و أرادوا أن يفعل ة، ول ة العام اتھم المحلي ائط لھج بوس

و شاؤوا أ وعين، ول ة طول الدھر ولعجزوا أن يصيروا يوماً متب وا ذلك بالعامي ن يفعل
ون لھجاتھم جراً ليصعدوا بھا إلى مرتبة األداء لتراكم عليھم التخلف عقوداً ريثما يجرّ 

فى، فاللغة ليست وعاء، وال اللغات أوعية، والوھم يوحي إلى ھؤالء أنك الذھني المص
اذا سيفعل  ا م بأي لغة تستطيع أن تصنع حضارة، ونسأل: من الذي بوسعه أن يقول لن

وا ا ا الحاسوبية إذا تخل لعرب بالثورة الرقمية، وبفضائھا االفتراضي، وبكل منظوماتھ
ة أو  ة األجنبي طة اللغ ة بواس ة العالي ون التقني وا يتحسس حى، وراح تھم الفص ن لغ ع
رع  م ن ة الحاسوب إن نحن ل بواسطة العامية؟ كيف نربي الناشئة منذ البداية على ثقاف

  والراسخة؟ مھارته باللغة القومية الناضجة
ة  ادم للمعرف ى االقتصاد الخ ئ عل ة، ويتك د التنمي ذي ينش ة ال ع المعرف إّن مجتم
ة. ومن حظ  ة القومي رة اللغ ذراً خارج دائ والمستثمر لھا في الوقت نفسه سيظل متع
وطين  ة، وإن ت ورة المعرفي العرب أن لھم لغة قومية لھا جاھزية تؤھلھا الحتضان الث

ة العلم وما ينجم عنه من تق ة القومي نيات أمر مستحيل استحالة قاطعة خارج دائرة اللغ
ذ  ى األخ بيل إل ن س ة.وليس م ن الھوي ر ع ي المعبّ وعي الجمع ي ال ى ف ز األعل الرم

ّرق، وتؤّص ل وال تستأصل، بأسباب التنمية إال باالعتماد على لغة قومية تجمع وال تف
   )18( .وتستزرع وال تجتث

أى  ة الفصيحة وما دامت كل الصيحات التي تن د نغمعن استعمال العربي ات تع
نشاز وتبقى الفصيحة ھي الغالبة والمنتصرة، إال أن حمايتھا والحفاظ عليھا واالرتقاء 
ة  اذ اإلجراءات اآلتي ه اتخ بھا إلى مدارج القوة والسيرورة واالنتشار يستلزم ذلك كل

                                                 
  مرجع سابق. - الھوية العربية واألمن اللغوي - الدكتور عبد السالم المسدي )18(
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  تحقيقاً لألمن اللغوي:
ا بكل جد تطبيق قوانين حماية اللغة العربية -1 ة في األقطار التي صدرت فيھ ي

ي  رين ف ام اآلخ دوة أم ؤولون ق ام والمس ون الحك ى أن يك ة عل وانين للحماي ق
ة االلتزام بالعربية السليمة، ومثاالً  في تطبيق القانون، وأن تسعى الدول العربي

ا يجري في دول  وانين أسوة بم ذه الق ى وضع ھ التي ال قانون للحماية فيھا إل
ه في العالم، ولنتذكر  أن قانون حماية اللغة الفرنسية صدر أمر رئاسي بتطبيق

ام  ارس (آذار) ع ن م ث م له األول: 1995الثال ي فص اء ف ة  نّ إ«، وج لغ
ي  وھري ف ركن الج ي ال ية، وھ ة الفرنس ي اللغ تور ھ اً للدس ة طبق الجمھوري
ادالت والمصالح  يم والعمل والمب السيادة الفرنسية وفي تراثھا، وھي لغة التعل

 ».ثم ھي الصلة الفضلى بين الدول المكّونة للمجموعة الفرانكفونيةومية، العم
وتطرق القانون إلى إجراءات زجرية فيما يتعلق بالتھاون في استعمال اللغة في 

  الحياة العامة، والسيما في مجال اإلعالم واإلعالنات.
ذ  إذا كان المسار األول في تحقيق األمن اللغوي يتطلب: التوعية اللغوية -2 تنفي

قانون حماية اللغة، فإن المسار الثاني الذي ال يقل أھمية عن المسار األول ھو 
ان  ة وإيم ى قناع وا عل ي يكون ة ك اء األم ول أبن ي عق وي ف وعي اللغ وفير ال ت
ة.  ا الثقافي ة وذاتيتھ ة األم ى ھوي اظ عل ا في الحف ة، ودورھ بأھمية اللغة القومي

ة  فإذا تسلح أبناء األمة بالوعي الحضاري واإلرادة الكاملة والمتحررة والرامي
ات  ى المكون اداً عل ره نحو األفضل اعتم ع وتغيي ود الواق إلى االنطالق من قي
يم  اء التنظ ون بن ى أن يك ا، عل ارض معھ دم  التع ة وع ية لألم ة األساس الثقافي
اه  ي االتج دمھا ف ى تق ل عل ة، ويعم ات الثقافي ين المكون ه ينسق ب ّول علي المع

يم الصحيح، ويحف ذا التنظ م ھ ى أن يتس رب، عل ة للغ ود والتبعي ن الجم ا م ظھ
ق  و تحقي ه نح يم يتوج ذا التنظ ة، وھ ين العناصر الثقافي ل ب مول والتكام بالش

 األمن الثقافي العربي وحاملته اللغة.
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 بية في الحاضر العربي.أزمة اللغة العر -مؤسسة الفكر العربي - 10
دراسات لغوية اجتماعية نفسية  -قضايا ألسنية تطبيقية -الدكتور ميشال زكريا - 11

 .1993الطبعة األولى  -بيروت -دار العلم للماليين -مع مقارنة تراثية
 
  


