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معالـ البحث  
التغيرات الكبرى في مطمع القرف الحادي والعشريف  

   العولمة ومخاطرىا عمى االقتصاد الوطني والسالـ االجتماعي
  تأثير العولمة منتشر في كؿ مجاؿ وبغير حدود 

  ثورة المعمومات أو التفجر المعرفي 

  الموقؼ العربي اليـو 

  عوامؿ التقدـ 

  ماذا عمينا أف نفعؿ ؟ 

  العمـ ىو الحؿ 

  تنمية الثروة البشرية 

  األىداؼ الكبرى لمعممية التعميمية 

.  ولكف , التغيير ىدفنا 
  التنفيذية   (كولف باوؿ)وخطة  (واشنطوف)تقرير

المغة وتكنولوجيا المعمومات  
   الموقؼ العربي   
   األبعاد المغوية لتحديات عصر المعمومات

o  األبعاد المغوية لمتحدي التربوي. 

o  األبعاد المغوية لمتحدي الثقافي  . 
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المغة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين  
الصراع بين الفصحى والعامية : أوال 

واتخاذ حروف غير عربية , االتجاه األول الداعي إلى اتخاذ العامية لغة قومية
.  لرسميا 

. الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة قومية  - أ
 .  الدعوة إلى رسـ العربية بحروؼ غير عربية - ب

والتقرٌب بٌنها وبٌن ، االتجاه الثانً الداعً إلى الحفاظ على الفصحى ورسمها

.  وتطوٌرها وفق نموذج لغوي غربً ، العامٌة

التقريب بيف العامية والفصحى   - أ
 إصالح رسـ العربية  - ب

, واالعتداد بتغير معجميا, االتجاه الثالث الداعي إلى الحفاظ عمى الفصحى
.  والتحكم في ىذا التغير وفق مخطط قومي, واإلبقاء عمى رسميا

العامية والفصحى  - أ
  الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة قومية دعوة استعمارية عنصرية .
  العامية ال تصمح ألف تكوف لغة قومية. 

  العامية عربية األصؿ. 

  التقريب في مجاؿ األلفاظ مقبوؿ وفي محاؿ التراكيب مرفوض. 

  صعوبة النحو العربي مبالغ فييا. 

  الفصحى الحديثة ىي الحؿ. 
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  الفصحى لغة القرآف والعروبة. 

أسباب فشؿ مشروع عبد العزيز فيمي التخاذ الحروؼ الالتينية لرسـ العربية - ب
 .

وتدني اإلحساس باالنتماء , ضعف الثقة بكفاية المغة العربية الفصحى: ثانيا 
. إلييا

من مظاىرىا المعاصرة  
واستخداـ لغة ىجيف في , تسمية المحاؿ والشركات بأسماء غير عربية - أ

.  التخاطب
نشاء جامعات أجنبية, انتشار المدارس التي تعمـ بالمغات األجنبية - ب  . وا 

. معالجة المغة العربية إلىا لمواجية التفجر المعموماتي: ثالثا 
  الموقؼ العربي الراىف مف تكنولوجيا المعمومات .
  كيؼ يمكف تضييؽ الفجوة المعرفية أو سدىا. 

 ب .التعاوف بيف المغوييف وعمماء اليندسة والحاسو . 

.  خاتمة المطاؼ 
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التغٌرات الكبرى فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن 

شيد العالـ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف وبداية القرف الحادي  
حداثًا جساما, والعشريف تغيرًا حاسما وتغيرات سريعة متالحقة قمبت الموازيف في , وا 

: والمتمثمة في ,  الموجة الثالثة–في إطار , شتي مجاالت الحياة رأسا عمى عقب
, والثورة المعموماتية الفائقة, والثورة التكنولوجية, وثورة االتصاالت , الثورة العممية 

, واالكتشافات اليائمة التي حدثت في نياية القرف الماضي وبداية األلفية الثالثة
  (1)"  وشطرت العالـ بفجوة حضارية وعممية عميقة

:  العولمة ومخاطرىا عمى االقتصاد الوطني والسالم االجتماعي 
 أصبح االقتصاد الحر في ظؿ العولمة ىو الصيغة األكثر شيوعًا لدى كؿ 

 في تكوينو – أساسًا –واقتصاد السوؽ . ومف ثـ ساد اقتصاد السوؽ, الشعوب
ألف آليات , وفمسفتو ال يولي مسوؤلية االجتماعية والصالح العاـ اىتمامًا كبيراً 

وعمى أحسف تقدير فإنو يولي مسئولية الصالح العاـ إلى , السوؽ ىي التي تحكمو
كما أنو ال يضع في قمة أولوياتو التخطيط الطويؿ , مؤسسات ليس ليا فعالية

.  المدى 
ألف , إنيا تسعى إلى تفكيؾ الدولة. ومف ىنا يبدو الخطر األعظـ لمعولمة

فال يوجد نشاط أكثر عداء , الكياف الوطني والمؤسسي لمدولة يعد عائقًا في وجييا
وال توجد أيديولوجية أضعؼ اىتمامًا بالوطنية , العتبارات الوطنية كالتجارة

.  وال يوجد تحد أكثر ضراوة لمحدود كالسوؽ , كالرأسمالية
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تأثير العولمة منتشر في كل مجال وبغير حدود  
إف العولمة في حقيقة األمر تزيد مف االعتماد المتبادؿ بيف سكاف العالـ 
, بصورة تؤدي إلى تداخؿ وتشابؾ االقتصاد وتمتد بتأثيرىا إلى باقي مجاالت الحياة

فما . فال تقؼ عند االقتصاد فحسب بؿ تتعداه إلى الثقافة والسياسة واالجتماع
فمـ تعد , يحدث في أي مكاف تتداعى تأثيراتو السمبية واإليجابية عمى باقي األماكف

.  (2)ىناؾ أحداث يقتصر تأثيرىا عمى مجتمعيا المحمي فحسب 
وفي ظؿ اتفاقية الجات وحرية التجارة تتعاظـ شفافية الحواجز ومسامية 

ألنو إذا كانت الحدود مسامية تسمح بانسياب , الحدود لكؿ ما ىو خير وشر
وحرية انتقاؿ األفراد فيي أيضا تسمح بما ىو , المعمومات وحرية انتقاؿ التجارة

.  غير ذلؾ مف عادات ومسائؿ ال تقرىا األخالؽ والتقاليد 
ومع , ويصاحب العولمة ويدعـ سيطرتيا ثورة في كؿ وسائؿ االتصاالت

ىذه الثورة بدأ الناس في كؿ مكاف في العالـ يتصموف ويشاىدوف ويتأثروف بما يقاؿ 
بؿ إنيا تسعى إلىو بكؿ , وبما يحدث وأصبحت المعمومات متوافرة لكؿ مف يطمبيا

.  وأصبحت الدوؿ وكأنيا قرى يجمعيا سياج واحد . الوسائؿ
:  ثورة المعمومات أو التفجر المعرفي 

والنظاـ الجديد , تشكؿ الدوؿ المتقدمة فيما بينيا ما يسمى بالنظاـ الجديد
:   المصري السابؽ ـحسيف بياء الديف وزير التعالي.  عمى حد ما يقرره د–

تمعب فيو التكنولوجيا , وبإنتاج كثيؼ المعرفة, نظاـ يتميز بالسرعة الفائقة
وتنتج األنظمة والمؤسسات االقتصادية , دورًا حاكمًا في تحديد مصير البشرية

ويمعب فيو الذكاء االصطناعي , واإلنتاجية أفكارًا ومبادئ ال سمعًا وآالٍت فحسب
  (3). دورًا كانت تقوـ بو المؤسسات واألنظمة الثابتة و الذكاء اإلنساني فقط 

بؿ يشير إلى ما يسميو مثمث الرعب الجديد والذي يتمثؿ في اليندسة 
 – كما يقوؿ –وىذه المنظومة , واإلنساف اآللي, الوراثية والتكنولوجيا فائقة الصغر
وتشكؿ في نفس الوقت أدوات وأسمحة الدمار , تمثؿ طاقات ىائمة لمبناء والتقدـ

.  الشامؿ 
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وباالنفجار المعرفي وبسيطرة التكنولوجيا تأثرت ثقافات بعض الشعوب 
ومف ثـ ظير التحمؿ األخالقي والتفكؾ األسري , وأفقدتيا ىويتيا في بعض األحياف

الخ وكاف مف نتيجتيا في أحياف أخرى انتشار نوع ... والتمرد والعنؼ والجريمة 
والتفكير األحادي االتجاه الذي ال يقيـ وزنا لممتغيرات العممية , مف التعصب الشديد

.  واألخالقية 
ىذا وتأثير العولمة بكؿ أدواتيا التكنولوجية عمى الشعوب األقؿ تقدما ونموا 

إذ يضاؼ إلى مخاطرىا التي تعاني منيا الشعوب المتقدمة آثار , بالغ الخطورة
أخرى تتمثؿ في كؿ صور التدخؿ في شؤونيا والسيطرة عمى قراراتيا بعيدا عف 

.  الحؽ والعدؿ 
يرفض كؿ , وىو سياسي منصؼ ولغوي شيير, وليذا كاف تشومسكي

القوة وحؽ التدخؿ المباشر : ويقوؿ , مظاىر الييمنة التي يفرضيا النظاـ الجديد
وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية , لؤلقوياء والعقالنية االقتصادية والشرعية الدولية

. وىو ما يطمؽ عميو ثنائية المعايير" لمضعفاء
:  الموقف العربي اليوم 

 إستراتيجية واضحة لمتعامؿ مع النظاـ – بكؿ أسؼ –ليس لدى العرب 
وال نممؾ القدرات المعرفية لممشاركة في , العالمي الجديد بكؿ ما يحممو مف تحديات

. وليس لدينا سياسة موحدة لمواجيتو. وضع قواعده والمساىمة في تطوره المتسارع
ولكي نمحؽ بالنظاـ العالمي البد أف نوفر ألنفسنا العوامؿ التي أوصمت العالـ 
المتقدـ إلى ما وصؿ إلىو مف سيطرة عمى االقتصاد العالمي والسياسة العالمية 

.   تتطور وتتجدد في كؿ لحظة أومف معارؼ وعمـو وتقنيات ال تفت
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عوامل التقدم  
لقد استطاع العالـ المتقدـ أف يتطور سريعا مف خالؿ تطبيؽ مجموعة مف 

القيـ واألساليب التي أصبحت في وقتنا الحاضر ركائز أساسية لمتطور والتقدـ 
المنافسة الشريفة , روح الفريؽ , اإلتقاف في العمؿ , االلتزاـ واإليماف بيدؼ: وىي
وسرعة , واتباع األسموب العممي, احتراـ العمؿ وتقديس العمـ واحتراـ التعميـ, 

وسرعة تطبيؽ االكتشافات العممية , واتِّباع األسموب العممي, تطبيؽ واحتراـ التعميـ 
... واالىتماـ بإنتاج البرمجيات , وتنمية الرصيد القومي المعرفي , في اإلنتاج

واحتراـ , وحؽ االختالؼ واحتراـ الرأي اآلخر , وتدعيـ الديمقراطية وحرية الرأي
  (4) ...... الوقت وفف إدارتو 

ماذا عمىنا أن نفعل ؟ 
البد أواًل أف نفكر في المستقبؿ بعقمية المستقبؿ ال بعقمية الماضي التي ما 

, العالـ مف حولنا يتغير وطرؽ التفكير تتطور. تزاؿ تسيطر عمى حياتنا وقراراتنا
. ومصادر القوة تشيد تحوالت غير مسبوقة 

لقد أصبح التغيير ضرورة تقتضييا متغيرات العصر والعالقات الدولية 
.  وشامال لكؿ مؤسسات المجتمع وىيئاتو ومكوناتو , الجديدة

العمم ىو الحل  
فالعمـ والمعرفة أصبحا , ووسيمتنا إلييا ىي العمـ, البد أف نكوف أقوياء
الرصيد : وفي ىذا يقوؿ الدكتور حسيف بياء الديف . يشكالف قوة العالـ الجديد 

ومؤشراتو ليست عدد المصانع وال . القومي المعرفي ىو المعيار الحقيقي لقوة األمـ
, البنوؾ وال األرصدة الموجودة في الخزائف فحسب بؿ في عدد العمماء والميندسيف

وعدد االكتشافات الدولية ,  عمى مستوى الدولةـومتوسط عدد سنوات التعالي
والقدرة عمى استيعاب , وعدد الدوريات العممية والبحوث العممية المنشورة, الجديدة
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العمـ يتقدـ في مجاالت . الخ... واستخداـ أجيزة الحاسوب , التكنولوجيا الجديدة
وتشكؿ تيديدا أكبر لمف , خطيرة جدا تشكؿ سبقًا كبيرًا لمف يممؾ ناحية ىذا العمـ

.  (5)يفتقد القدرة عمى الوصوؿ إلى ىذا العمـ 
ومع حاجتنا إلى التقدـ العممي لمحاؽ بالعصر ومواجية مشكالتو عمينا أف 

, نتنبو إلى أف أمامنا تحدي التقدـ بما يفرضو مف احتراـ التكنولوجيا المتقدمة
وأمامنا في الوقت نفسو حماية المجتمع مف , واكتشافيا واستعماليا وتطبيقيا

سيطرتيا ومف ثـ فعمينا أف نعمؽ جذور االنتماء بأوطاننا وبأىمينا والوالء إلى ثقافتنا 
.  وقيـ التراث الذي نعتز بيا حتى ال نكوف ضحية لتمؾ التكنولوجيا , الخاصة

تنمية الثروة البشرية   
ومف ثـ يجب النظر إليو عمى أنو , اإلنساف ىو صانع تقدمو أو تأخره

, وىو ىدفيا في الوقت نفسو, فيو أداتيا, عنصر أساسي في التنمية الدائمة
وتنميتو ليست مجرد تنمية تكنولوجية فحسب بؿ تنمية في المجاالت اإلنسانية 

وتعتمد ثروة األمـ عمى قيمة ... االجتماعية والثقافية والفنية واألخالقية : المختمفة 
ما تممكو مف الثروة البشرية ذات القدرات العالية في تحصيؿ العمـ واستخداـ 

. التكنولوجيا بؿ في اإلبداع فييما 
األىداف الكبرى لمعممية التعميمية  

يحدد الدكتور حسيف بياء الديف األىداؼ الكبرى لتطوير العممية التعميمية 
:  فيما يأتي 

وال جداؿ في وجوب الحفاظ عمى حؽ كؿ مواطف في : تكافؤ الفرص  -ٔ
. والقضاء قضاًء تامًا عمى األمية , التعميـ بكؿ مراحمو
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,  بحيث يشمؿ اإللزاـ كؿ األطفاؿ في سف التعميـ:التوسع في التعميم  -ٕ
وزيادة سنوات التعميـ لمفرد , وبحيث ُيقَضى عمى التسرب مف التعميـ نيائيا

 . وزيادة نصيب كؿ فرد في التعميـ الجامعي , 

 ويقتضي ىذا أف نعبئ قوتنا البشرية بال :التعميم لمتميز والتميز لمجميع  -ٖ
بحيث . وأف نرفع قدرتيا إلى أعمى مستوى مف الكفاءة والخبرة, استثناء

إذ ال مجاؿ في ... يتوافر لمواطنينا ميزة تنافسية عمى المستوى العالمي 
 . عصر العولمة إال لممتميزيف والمبدعيف 

 بحيث نعمؿ عمى أف يعظـ النظاـ التعمىمي :تحقيق مبدأ الجودة الشاممة  -ٗ
والخروج مف المعايير , مف قدرة اإلنساف المشارؾ في عممية التنمية

 . المحمية إلى العالمية 

 ينبغي أف توفر السياسة التعميمية في المؤسسات :تنمية الطفولة المبكرة  -٘
الحكومية وفي غيرىا مف الجمعيات المعنية بالتعميـ الفرصة لتنمية 

رياضية أو , لغوية أو حسابية, معرفية أو تصورية : ذكاءات الطفؿ 
 . (6)الخ... موسيقية 

وبخصوص نوعية التعمىـ المنشود نجد أف التعمىـ بمعناه العصري ىو 
والتعميـ الذاتي . وتمكيف اإلنساف مف خبرات التعميـ الذاتي, التعميـ مدي الحياة

عمى القدرات الحياتية واالتصالية واإلبداعية التي , بجانب اإلطار المعرفي, يركز
تشكؿ قدرة اإلنساف الحياتية واالتصالية واإلبداعية التي تشكؿ قدرة اإلنساف عمى 

صناعة )وعمى اقتحاـ المجيوؿ وىو ما ُيسمَّى , وعمى االبتكار, حؿ المشاكؿ
بؿ ... الذي لـ يعد ظاىرة إحصائية أو صدفة سعيدة أو طفرة استثنائية  (التفوؽ

وعممية تنموية متكاممة , أصبحت صناعة مخططة واستثمارا عمميا لطاقات كامنة
. ىدفيا الطاقة البشرية بأكمميا , وطويمة األمد 
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وىكذا يبدو لنا أف اليدؼ األكبر مف تطوير الييكؿ التعميمي ىو أف نسمح 
وأف نعمميـ طريقة استخالص ,  ال بخزائنو فحسب–أبناءنا بمفاتيح العمـ 

وىذا ىو الخيار المطروح؛ إذ يتعيف عمينا , وطريقة تنظيميا وتوظيفيا, المعمومات
وليس بمنطؽ التعبئة وىو , وىو منطؽ الجودة الشاممة, أف نفكر بمنطؽ التنمية

لذلؾ البد مف إحداث ثورة في مفاىيـ وأطر التعميـ . منطؽ التغيير الكمي فقط
  (7). وبرامجو وأساليب أدائو

ولكن . التغٌٌر هدفنا

تبيف لنا مف الصفحات السابقة أف السياسة التعميمية لمعالـ العربي قد 
ولتنمية , تبمورت في خطة كاممة لتالحؽ التطورات العالمية التي جاءت بيا العولمة

.  القوى البشرية 
 مف سبتمبر وما 11بيد أف عاماًل جديدًا ظير عمى الساحة وىو أحداث 

صاحبيا مف نتائج دفعت أمريكا إلى سياسة محددة لمتدخؿ في العالـ العربي 
وضعتيا في . واإلسالمي لمواجية اإلرىاب الذي نسب إليو القياـ بيذه األحداث

والثاني يقترح خطة التنفيذ  (واشنطوف)تقرير : أحدىما يحدد السياسة , تقريريف
.  (تقرير كولف باوؿ)

  (واشنطن)تقرير 
كما يقوؿ الدكتور حامد عمار  - (واشنطوف)خالصة ما ورد في تقرير 

 لتغيير المناىج التعميمية في العالـ –أحد كبار عمماء التربية في العالـ العربي 
وتترسخ مف , أف كثيرا مما يرد في مناىجنا يولد الكراىية ألمريكا والغرب- العربي 

. اإلرىاب لكؿ ما ىو غير مسمـ مف الييود والمسيحييف’ خالؿ آثاره النفسية بذور
والعمؿ عمى ,  (وليذا يقتضي األمر أف ُيْقضى عمى تمؾ اآلثار النفسية السمبية
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إيجاد صيغة ممزمة لمتعاوف بيف الدوؿ العربية والواليات المتحدة إلجراء التغييرات 
 (.8)في مختمؼ مناىج التعميـ وعبر مختمؼ مراحمو 

وال يتسع المقاـ لتفصيؿ القوؿ في الفروض الفاسدة التي قاـ عمييا ىذا 
:  ولكف لنا عميو المالحظات المختصرة اآلتية . التقرير
إفَّ مظاىر الكراىية لمسياسة األمريكية ناتجة عف مواقفيا المتحيزة لمعدواف  -ٔ

فَّ الكراىية ال تقتصر . اإلسرائيمي القائـ والمستمر في فمسطيف المحتمة وا 
عمى العالـ العربي فحسب بؿ تتجاوزه إلى شعوب العالـ النامي بأسره 
وما , ألسباب موضوعية مف جراء ىيمنة السياسة األمريكية عمى االقتصاد

وما يعقبيا مف , تفرضو شروط السوؽ الجائرة الذي تتحكـ فيو أمريكا
وما يستتبع ىذه السياسة مف تنميط ثقافاتيا , زعزعة االقتصادات الوطنية

.  الخ ... الخاصة 
إف الواليات المتحدة التي تدعو إلى محاربة اإلرىاب تتغاضى عمدًا عف  -ٕ

وعما في مناىج التعميـ اإلسرائيمية مف كراىية , السموؾ اإلرىابي إلسرائيؿ
وتتجاوز عما يدعو إليو زعماؤىا مف تبني اإلرىاب , لمعرب والمسمميف
ال أتحرج مف التصريح بأنو ال : (إسحؽ شامير)يقوؿ . وتسويغو أخالقيا

األخالؽ وال التقاليد الييودية تنبذ اإلرىاب بوصفو وسيمة قتالية في مجرى 
وىكذا تمالئ الواليات المتحدة السياسة اإلرىابية إلسرائيؿ وتعد " الصراع 

 . إرىاب إسرائيؿ دفاعا وتعد دفاع الفمسطينييف عف وطنيـ إرىابًا 

إف التقرير الرسمي بأىداؼ التعميـ في المرحمة االبتدائية والثانوية بمصر  -ٖ
مثال ينص عمى ترسيخ اإليماف واالعتزاز لدى التمميذ بدينو وقيمو 

ونبذ .... وفي نفس الوقت يدعو إلى احتراـ عقائد اآلخريف ... السماوية 
 . (9)ويدعو إلى السالـ والمحبة , التعصب والتطرؼ
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التنفيذية   (كولن باول)خطة 
تكتفي السياسة األمريكية بتقريرىا السالؼ وعف دعوتيا إلى تغيير مناىج ال 

تعميـ الديف والتاريخ والمغة العربية في مدارسنا بؿ وضعت برامج تنفيذية محددة 
بأىداؼ معينة مع جداوؿ مخططة لمتنفيذ ال تسمح لمبالد العربية برفضيا أو 
. ( 10)االحتجاج عمييا بدعوى أف ذلؾ يعد تدخال في السيادة الوطنية ليذه الدولة 

ونمخص ىنا بعض مالمح الخطة التي اقترحيا واضعو التقرير فيما يتصؿ 
.  بالجوانب التعميمية 

إنشاء مدارس أمريكية في مختمؼ البمداف العربية في مختمؼ المراحؿ  -ٔ
.  تؤىؿ لاللتحاؽ بالجامعات األمريكية

االعتماد في المراحؿ األولى عمى الخبراء واألكاديمييف األمريكييف في  -ٕ
مع تطعيميا بأكبر عدد مف خبراء التعميـ في الدوؿ , إدارة ىذه المدارس

 . العربية 

تنظيـ عدد كبير مف الدورات التدريبية المشتركة لممعمميف والمعممات  -ٖ
 . ولممعنييف بالعممية التعميمية 

مف  (نوادي الحرية األمريكية)إنشاء نواد في داخؿ المدارس يطمؽ عمييا  -ٗ
 . خالليا تمارس التطبيقات وأسموب الحياة األمريكية األمثؿ 

ترجمة كتب أمريكية في كؿ المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية  -٘
لتكوف مراجع لممؤسسات التعميمية والجامعات مع ترجمة كتب أمريكية 

الذي يعكس قيـ المجتمع , مبسطة عف الحياة األمريكية واألدب األمريكي
األمريكي وتوزيعيا ليتـ إدخاليا في برامج المدارس الحكومية في ىذه 

.  الدوؿ 
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وىكذا يبدو مما ذكرناه مف مالمح الخطة التنفيذية أنيا تتجو إلى ربط أبناء 
ثـ إف ىؤالء المتثقفيف بالثقافة األمريكية البد , الدوؿ العربية بأنماط الثقافة األمريكية

.  أف يدخموا دائرة الضوء والمناصب السياسية في بالدىـ– كما جاء في التقرير –
إف إنتاج ىذه الصفوة بيذه الوسائؿ سوؼ يضمف ارتباطيـ العاطفي وترتيب 

أفكارىـ مع الواليات المتحدة األمريكية وتأييد السياسات األمريكية وتالفي خطر 
. اإلرىاب 

بكؿ وضوح وصراحة يسعى البرنامج إلى : يقوؿ الدكتور حامد عمار 
تنشئة أجياؿ عربية جديدة متأمركة عقاًل ووجدانًا وسموكًا وقيمًا؛ استالبًا واغتصابًا 

. (11)لكؿ ما ىو وطني أو قومي أو إسالمي 
 كما –ليس ىذا فحسب بؿ إف اإلجراءات التي يدعو إلييا التقرير تؤدي 

 إلى توفير الظروؼ الحاكمة لتسوية الصراع العربي –يقوؿ الدكتور عمار 
.  اإلسرائيمي لمصمحة إسرائيؿ بدعوى مقاومة العنؼ واإلرىاب في المنطقة 

وال يتسع الوقت في ىذه المحاضرة لمتعميؽ المفصؿ عمى ما جاء في 
:  الخطة التنفيذية واكتفي بالمالحظات اآلتية 

, إفَّ التقرير أغفؿ تماما الجانب العممي والتكنولوجي في مناىج التعميـ -ٔ
وما , وتوظيؼ الوسائط اإللكترونية لتطوير التعميـ في المدارس والجامعات

يمكف أف تقدمو الواليات المتحدة في ىذا الجانب مف برامج وأجيزة وخبرات 
  .

إفَّ تعريؼ الطالب بالفضائؿ األساسية لمديانات السماوية الثالث وعمى  -ٕ
وعمى تعريفيـ بتاريخ , الحوار المطموب بيف الحضارات المختمفة في العالـ

عادة النظر في األسموب الذي تصور بو , الثورات العالمية في العالـ وا 
العالقة قديما بيف المسمميف والغرب بحيث تسيـ في دعـ الحوار بيف 
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 كؿ ىذا ال بأس –أو غير ذلؾ مما تناثر في ثنايا التقرير ... الثقافات 
ولكننا ال نقبؿ االكتفاء بحصر التعميـ الديني في , وىو نافع وال شؾ, منو 

قصاء ما عداىا مف جوانب أخالقية , جانب الشعائر الدينية فحسب وا 
فكؿ ىذه الجوانب متكاممة في اإلسالـ وال يكوف المسمـ مسمما , وتعاممية 

وال نقبؿ أف نستبعد مف تاريخنا الحديث مراحؿ . إال باتباعيا جميعا 
كما نرفض , االستعمار التي عانت منو معظـ البالد العربية واإلسالمية

كؿ محاولة لتقميؿ دور الحضارة اإلسالمية في تاريخ العالـ لمصمحة 
 . الحضارة الغربية ودورىا في تحديث العالـ العربي واإلسالمي 

إفَّ السياسة التعميمية ال يمكف إال أف تكوف سياسة وطنية تممييا مصالح  -ٖ
تستفيد مف كؿ عوف وتأخذ بكؿ مساعدة , وتحكميا قيمو وأعرافو, الوطف

إف التغيير مطمب قومي ممح تتطمبو التحديات التي . في ىذا اإلطار
 كما –يواجييا العالـ العربي واإلسالمي في القرف الحادي والعشريف ولكف 

.   التغيير الذي تمميو مصالح الوطف وأمنو القومي–أوضحنا سمفا 
وأظنكـ معي في أف مناىجنا ينبغي أف تحافظ عمى خصوصية حضارتنا 

وأىمية التعاوف والتكامؿ التعميمي والثقافي بيف أقطار الوطف , العربية واإلسالمية
وعمى اإليماف بأف السالـ الذي نتطمع إليو . العربي رغـ كؿ الصعوبات واألزمات

ىو السالـ العادؿ والشامؿ المتمثؿ في تحرير األرض العربية كميا انطالقا مف أف 
ولكف ىذا ال يعفيني وال يعفيكـ مف مالحظة أف ما , األمف القومي العربي ال يتجزأ 

يحدث في العالـ العربي بالفعؿ وبخاصة في مجاؿ التعميـ الخاص كأنو ينفذ الخطة 
األمريكية بحذافيرىا وأمامي اآلف وأنا أكتب ىذه األوراؽ عشرات مف اإلعالنات 
التي تنشرىا الصحؼ المصرية باإلنجميزية عف مدارس أمريكية أو إنجميزية مف 
المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية تدرس المناىج األمريكية أو اإلنجميزية 

. وتؤىؿ لاللتحاؽ بالجامعات األمريكية واإلنجميزية 
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.  وسوؼ نعود إلى ىذا الموضوع في قادـ المحاضرة 

اللغة وتكنولوجٌا المعلومات 

تكنولوجيا المعمومات مف أىـ الوسائؿ الستيعاب العالـ مف حولنا بعد أف 
عجزت الوسائؿ التقميدية عف التصدي لتعقد ىذا العالـ بتشابكاتو العديدة ودينامياتو 

.  اليادرة 
الموقف العربي  

 التكنولوجية –إف قدرة مجتمعاتنا العربية عمى المحاؽ بركب الثورة المعرفية 
: متوقؼ عمى نجاحنا في أمريف نعمؿ فييما معا 

.  تأىيؿ المغة العربية لمطاوعة متطمبات معالجتيا آليًا  -ٔ
.  تسخير اآللة لمتعامؿ مع المغة العربية وخصائصيا النحوية والداللية  -ٕ

ف لـ نفعؿ فسوؼ ُيدفع بنا   إلى موقع – كما يقوؿ الدكتور نبيؿ عمى –وا 
  .(12)مترد عمى أرصفة الطرؽ السريعة لممعمومات 

:  والبد أف يستقر في ضمائرنا أمراف لمتعجيؿ بيذه التييئة المزدوجة 
 عمى –المغة العربية لغويًا وحاسوبيًا يمكف النظر إلييا بمغة الرياضيات أف  -ٔ

 .(13) وىذا يعني أنيا مطاوعة لمعالجتيا آليًا Supper setأنيا فئة عميا 

إنَّو في ظؿ العولمة وثورة المعمومات تتعرض العربية لحركة تيميش  -ٕ
ويشاركيا في ذلؾ معظـ لغات العالـ إال أنيا تواجو تحديات , نشطة

إضافية نتيجة الحممة الضارية التي تشنيا العولمة ضد اإلسالـ ومف ثـ 
.  ضد العربية المرتبطة بو 



 147 

وفي ىذا الخصوص يحذرنا أحد كبار المتخصصيف في تكنولوجيا 
عمينا أف ندرؾ مدى خطورة اتساع الفجوة المغوية التي تفصؿ : المعمومات قائال 

, تنظيرًا وتعميمًا واستخداما وتوثيقا: حاليا بيف المغة العربية ولغات العالـ المتقدمة 
يقصد مف المغة اإلنجميزية  ]وعمينا أف نتصدى لميجمة الشرسة عمى التنوع المغوي 

فما أسيؿ أف  [التي تحتكر تكنولوجيا المعمومات في كؿ ما سبؽ مف مجاالت 
يصبح ذلؾ مدخال لميجـو عمى التنوع العقائدي ذاتو وبخاصة أف عقيدتنا ترتبط 

  . (14)بالمغة ارتباطًا وثيقًا  
. األبعاد المغوية لتحديات عصر المعمومات 

تكنولوجيا المعمومات ليا عالقة وثيقة بالتحديات السياسية واالقتصادية 
والتربوية والثقافية وسوؼ نقتصر ىنا عمى البعديف التربوي والثقافي لعالقتيما 

.  الوثيقة بيذه المحاضرة 
األبعاد المغوية لمتحدي التربوي  

 ىي –التربية بصفتيا متغيرا تابعا لمتحوؿ المجتمعي أو محركًا أوليًا لو 
بناء عمى ذلؾ , بحكـ دورىا وطبيعتيا َأكثر جوانب المجتمع عرضة لمتغيير

فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عمييا عصر المعمومات ستحدث بالضرورة ىزات 
فمسفتيا وسياستيا ودورىا ومؤسساتيا ومناىجيا : عنيفة في منظومة التربية 

.  وأساليبيا 
 
 

: ومف أىـ تمؾ التحديات 
. تضخـ المادة التعميمية  -ٔ
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 .تنمية القدرة اإلبداعية  -ٕ

 .زيادة القدرة عمى التواصؿ  -ٖ

 .سرعة إنضاج الصغار  -ٗ

 . (15)مداومة التعميـ مدي الحياة  -٘
فالمغة األـ عمى وجو القطع تساعد , وكؿ ىذه التحديات ليا أبعاد لغوية ىامة

وتزداد أىميتيا , عمى زيادة معدؿ االستيعاب ورسوخ المفاىيـ في ذىف المتعمميف
وتنمية القدرة اإلبداعية ألطفالنا البد أف ينطمؽ مف . مع تضخـ المادة التعميمية

.  استيعاب أطفالنا لممعارؼ والمفاىيـ وترسيخيا في أذىانيـ بمغتيـ األـ 
ولمداومة عممية التعميـ يمجأ المتعمـ إلى البرامج التعميمية باستخداـ الكمبيوتر 

وفي غياب المدرس أو عنصر التواصؿ الشفيي المباشر , وما شابيو مف وسائؿ
.  ولف تكوف تمؾ المغة إال لغة األـ , يحتاج اإلنساف إلى لغة أكثر قوة وتأثيراً 
وىكذا الحاؿ في بقية التحديات  

األبعاد المغوية لمتحدي الثقافي  
لـ تعد الثقافة في مجتمع المعمومات نوعًا مف الكماليات االجتماعية بؿ باتت 

ووجدانًا , ووعيًا أكثر نضوجاً , ضرورة أساسية في عصر يتطمب عقاًل أكثر قدرة
.  أشد صالبة 

 
 

:  ومن تحديات العصر 
. الغزو الثقافي  -ٔ
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 . االحتكاؾ الثقافي -ٕ

 .تنوع الثقافة العممية  -ٖ

 . زيادة أىمية وحدة المجتمع وتماسكو -ٗ

 .ضرورة استرداد ثقة اإلنساف العربي في ذاتو ومؤسساتو  -٘

 . تسارع حركة التغير االجتماعي وتشعبو  -ٙ

 (16). التصدي لفكر اإلرىاب والثقافات المضادة -ٚ
فالمغة ىي الدرع الواقي أماـ ,  وال شؾ في دور المغة في مواجية ىذه التحديات

 – أو ُتمقى إلينا –فبيا نواجو فيض المعمومات التي نتمقاىا , جحافؿ الغزو الثقافي
. ونكشؼ عف مواضع الزلؿ فيو, وننفي خبثو, فنستبقي مف ىذا الكـ اليائؿ طيبو

.  وىي أمور كميا تتطمب وعيًا عاليًا ال يتولد إال مف خالؿ المغة األـ 
, كما أفَّ نشر الثقافة العممية في عصر المعمومات يحتاج إلى بذؿ جيد لغوي

والى توافر جياز مصطمحي في كؿ العمـو بحيث يحمؿ , إلى لغة طيعة ومبسطة
.  إلى صغارنا وكبارنا ثقافة العصر العممية 

فَّ استرداد ثقة المواطف العربي بمغتو ىي نقطة البداية في استرداد ثقتو  ىذا وا 
وعمى , البد أف يؤمف بقدرة لغتو عمى تمبية مطالب العصر, في ذاتو وفي مؤسساتو

.  مواجية االحتكاؾ بالمغات األخرى في مجتمع المعمومات 
 .  وىكذا أيضا الحاؿ مع التحديات األخرى 
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اللغة العربٌة وتحدٌات القرن الحادي والعشرٌن 

 تتعرض المغة العربية في القرف الحادي والعشريف لتحديات ال تقؿ في 
بعض ىذه , خطورتيا وعنفيا عما تتعرض لو مف تحديات سياسية واقتصادية

التحديات نشأ مع ظيور النيضة العربية في منتصؼ القرف التاسع عشر واستمر 
وبعضيا مف آثار النصؼ الثاني مف القرف العشريف ومطمع القرف , حتى اليوـ

.  وىذه معالجة ألىـ ىذه التحديات , الحادي والعشريف
الصراع بٌن الفصحى والعامٌة  : أوال 

:  اتخذ الجدؿ حوؿ ىذه القضية االتجاىات اآلتية 
 يدعو إلى اتخاذ العامية لغة قومية محؿ الفصحى واتخاذ حروؼ :االتجاه األول 

.  غير عربية لرسميا
والتقريب ,  يدعو إلى الحفاظ عمى الفصحى واإلبقاء عمى رسميا:االتجاه الثاني 

.  وتطويرىا وفؽ نموذج لغوي غربي , بينيا وبيف العامية
واالعتداد بتغير معجميا , يدعو إلى الحفاظ عمى الفصحى: االتجاه الثالث 

. والتحكـ في ىذا التغير وفؽ مخطط قومي , واإلبقاء عمى رسميا
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واتخاذ حروف ، االتجاه األول الداعً إلى اتخاذ العامٌة لغة قومٌة 

غٌر عربٌة لرسمها  

الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة قومية  - أ
الرائد لكؿ ما كتب عف العامية المصرية مف  (وليمـ سبيتا) يعد الدكتور 

قواعد العربية العامية في )ـ ألؼ كتابا باأللمانية عف 1880األجانب ففي سنة 
والشكوى مف , مف ىذا الكتاب خرجت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية. (مصر

تمؾ الحروؼ , واتخاذ الحروؼ الالتينية لكتابة العامية, صعوبة العربية الفصحى
 .  (17)التي نودي باستخداميا فيما بعد لكتابة العربية الفصحى 

أف االختالؼ الواسع بيف لغة الحديث والكتابة ال يمكف معو  (سبيتا)يرى 
إذ كيؼ يمكف في فترة التعميـ االبتدائي القصير أف , مطمقا التفكير في ثقافة شعبية

! يحصؿ المرء عمى حتى نصؼ معرفة بمغة صعبة جدا كالمغة العربية الفصحى 
بينما يعاني الشباب في المدارس الثانوية عذاب دراستيا خالؿ سنوات عدة دوف أف 

أضؼ إلى ذلؾ طريقة الكتابة ... يصموا إلى شيء الميـ إال نتائج ال ترضي بتاتا 
العقيمة؛ أي بحروؼ اليجاء المعقدة التي يقع عمييا أكبر قسط مف المـو في كؿ 

.  ىذا 
وحاؿ المصرييف اليـو : وفي مدي الخالؼ بيف الفصحى والعامية يقوؿ 

ليس غريبا عف حاؿ اإليطالييف واليونانييف في عصر النيضة؛ وليذا يعجب مف 
إجبار الطالب عمى الكتابة بمغة ىي مف الغرابة بالنسبة إلى الجيؿ الحالي مف 

. (18)المصرييف مثؿ غرابة المغة الالتينية بالنسبة إلى اإليطالييف 
وتتوالى كتابات األجانب وبخاصة مف اإلنجميز الذيف يعمموف في أجيزة 

و , 1890 (كارؿ فولرز)الدولة المصرية في أثناء االحتالؿ في الدعوة إلى العامية 
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 , 1893 (وليـ كوكس) و 1901 (سمدف مور)و, 1926 (فيموت)و  (باوؿ)
.  وسنعرض ألفكار األخيريف ألىمية ما كتباه في ىذا الخصوص , 1926

 كما ىو الشأف مع كؿ – ويعني بيا –أف العامية المصرية  (ولمور)يرى 
 لغة جديدة ليا طابعيا –األجانب الذيف كتبوا عف العامية المصرية عامية القاىرة 

تختمؼ عف الفصحى تماـ االختالؼ سواء في تراكيبيا النحوية أـ في , الخاص
وأنيا ترتبط بفروع المغات السامية أكثر مف ارتباطيا بمغة القرآف ولغة , مفرداتيا

.  األدب العربي القديـ 
المصرييف مف أف معارضتيـ اتخاذ العامية لغة أدبية سوؼ  (ولمور)ويحذر 

فإذا لـ تتخذ العامية وحدىا لغة لمبالد في األغراض المدنية : يعرضيـ لخطر عظيـ 
ذا لـ تتخذ طريقة مبسطة لمكتابة , التي ليست ليا صبغة دينية عمى األقؿ يعني )وا 

فإف لغة الحديث ولغة األدب ستنقرضاف وستحؿ محميما لغة  (اتخاذ الحروؼ الالتينية
 . (19)أجنبية نتيجة لزيادة االتصاؿ باألمـ األوروبية 

ميندس الري اإلنجميزي الذي كاف يعمؿ بمصر  (ويميـ ولكوكس)ألقي 
لـ لـ توجد قوة االختراع لدى                      )ـ بعنواف 1893محاضرة عاـ 

.  (20) (المصرييف اآلف ؟

أف أىـ عائؽ يمنع المصرييف مف  (ولكوكس)وفي ىذه المحاضرة زعـ 
وأنيـ لو ألفوا وكتبوا , االختراع ىو أنيـ يؤلفوف ويكتبوف بالمغة العربية الفصحى
.  بالعامية ألعاف ذلؾ عمى إيجاد ممكة االبتكار وتنميتيا 

سوريا ومصر وشماؿ )رسالة بعنواف  (ولكوكس) نشر 1926وفي عاـ 
زعـ فييا أف المغة التي يتكمميا الناس  (أفريقيا ومالطة تتكمـ المغة البونية ال العربية

وزعـ أف المغة البونية , في ىذه األقطار ىي المغة الكنعانية أو الفينيقية أو البونية
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وأنيا انحدرت , التي ىي أساس لغة الحديث عندنا ال صمة ليا بالعربية الفصحى
.  (21)إلينا مف اليكسوس الذيف أقاموا في مصر نحو خمسمائة سنة 

أف المغة المصرية التي ىي بونية األصؿ : ويدلؿ عمى ذلؾ بأدلة منيا 
أنا )تنفرد بخصائص ال توجد في العربية الفصحى مثؿ طريقة النفي المزدوج 

نما جاءتنا مف اليكسوس  (ماعممتش .  فيذه الطريقة ال يعرفيا العرب وا 
وعمى ذلؾ : المصرييف المتمسكيف بالعربية الفصحى (ولكوكس)يياجـ 

فمصر تدفع غالبا بتبديد ثروتيا القومية لقاء ما يقدمو المغروروف المتظاىروف 
يعمموف  (يعني الفصحى )وىو خدمة لغة معينة , بغزارة العمـ واألساتذة مف ثمف

.  لصالحيا وحدىا 
لغة مصطنعة يتعمميا المصري : أما المغة العربية الفصحى فيي في رأيو 

, إف وصمت إلى الرأس التصؿ أبدا إلى القمب, كمغة أجنبية ثقيمة في كؿ شيء
دراستيا نوع مف السخرة العقمية حالت بيف , تقؼ عقبة في سبيؿ تقدـ المصرييف

وموتيا محقؽ كما ماتت , دراستيا مضيعة لموقت... المصرييف وبيف االبتكار 
.  (22)الالتينية 

فإف , عشت في مصر أربعيف سنة فمـ أجد فييا مصريا يفكر تفكير حرا
قوة المصرييف الذىنية يستنفدىا عمى الدواـ جيدىـ في أف يترجموا ما يقرأونو بالمغة 

ثـ ىـ عند الكتابة يترجموف ما فيموه بيذه , الفصحى إلى المغة المصرية المألوفة
.  المغة إلى المغة الفصحى

عف العربية الفصحى تكمـ عف العرب  (ويمكوكس )وبالروح التي تكمـ بيا 
عندما أراد أف يبيف أف تأثيرىـ في  (ويقصد القبائؿ العربية المستوطنة في مصر  )

... المغة المصرية كاف قميال جدا؛ ألف الحياة في مصر الزراعية لـ تكف تروؽ ليـ 
  (23)الخ ... قطاع طرؽ جبناء , فيؤالء الناس في نظره كسالى قتمة لصوص 
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:  وفي مستقبل مصر يقول 
,  سنة تخمصت إنجمترا مف المغة الالتينية األكاديمية نيائيا400منذ 

... ونيضت األمة كما ينيض رجؿ قوي بعد سبات , واستخدمت لغتيا القومية 
 (العامية)ومصر ستتخمص بدورىا مف لغتيا العربية وستستخدـ لغتيا القومية 

.   (24)وستنيض جميعيا كما ينيض الرجؿ القوي بعد سبات 
ولكي , عمى اتخاذ العامية لغة لكؿ المصرييف (ولكوكس)ولكي يشجع 

يدلؿ عمى قدرتيا عمى التعبير األدبي والعممي ترجـ إلييا قطعا مف مسرحية ىنري 
.  لشكسبير , الرابع ومف مسرحية ىاممت 

وفي ىذه الترجمات لـ تسعفو العامية في : نفوسة زكريا عنيا . وتقوؿ د
. نقؿ أفكار شكسبير مما اضطره إلى استعارة كممات وجمؿ مف العربية الفصحى

ووجدنا العامية أيضا مشوبة بميجتو األجنبية مما يدؿ عمى عدـ استقرارىا وتغيرىا 
ىذا إلى ما أحدثتو العامية مف تشويو لجو ىذه الروايات , مف نطؽ إلى نطؽ

.  التاريخية التي تعد مف روائع شكسبير 
ويزداد اقتراب ىذا األسموب مف الفصحى في المواقؼ التي تتطمب النصح 

 . (25)وتعرض نظرات عامة في الحياة وفي الناس 
لـ يتقيد في  (ولكوكس)وبمقارنة النص العامي بالنص الفصيح نجد أف 

كاف يحذؼ بعض الجمؿ أو يقدـ بعضا عمى بعض , ترجمتو بالنص األصمي
كؿ ذلؾ ليسيؿ عمى نفسو استخداـ . وأحيانا يكتفي بتصوير المعنى تصويرا إجمالياً 

العامية ويرغميا عمى نقؿ ىذه الروائع األدبية وأنو اضطر رغـ ذلؾ إلى االستعانة 
.  بالعربية الفصحى

.   وكذلؾ ترجـ أجزاء مف الكتاب المقدس في عيديو القديـ والجديد 
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وما قيؿ عف ترجمتو لبعض نصوص مف روايات شكسبير يقاؿ ىنا تقوؿ 
وفي ىذه الترجمة وجدت العامية قمقة في موضعيا لسمو المعاني التي : نفوسة . د

كما أنيا لـ تقو بمفردىا عمى التعبير عف تمؾ , تعبر عنيا والتي تحاوؿ تشويييا 
المعاني فمجأت إلى الفصحى تستمد منيا العوف شأنيا في كؿ المواضيع الرفيعة 

  (26). التي أرغمت عمى معالجتيا
            (ولمور)ويتمقؼ الدعوة مف المصرييف سالمة موسى ربيب 

:  يقوؿ . في إطار ما يسميو بتجديد األدب العربي , وينادي بما نادياف (ولكوكس)و

في وقتنا الحاضر في مصر واألقطار العربية يجب أف يكوف األدب " 
وندعو إلى الحياة العصرية أي ... كفاحا نحارب بو رواسب القروف المظممة 

إذ نحف عمى يقيف بأنو إذا كانت الشمس تشرؽ مف الشرؽ فإف , حضارة أوروبا 
 . (27)" النور يأتي إلينا مف الغرب

المغة الفصحى والمغة ) يكتب مقالة في المقتطؼ بعنواف 1926وفي عاـ 
وىمـو السير : يقوؿ في مستيميا ( ولكوكس)يعمؽ فييا عمى آراء  (العامية

فيو يقيـ في مصر ويفكر في مصالح , مصرية أكثر مما ىي إنجميزية (ولكوكس)
وىو يشاركو , فيما كتبو عف العامية المصرية (ولكوكس)ثـ يعمؽ عمى آراء , مصر

ولست : وفي القضية األولي يقوؿ . في الحمؿ عمى الفصحى وعمى القومية العربية
.  أحمؿ عمى المغة الفصحى إال لسببيف 

عجزىا عف تأدية أغراضنا األدبية أو : صعوبة تعمميا وثانيا : أوليما 
.  العممية 

أما مف حيث الصعوبة فإنو يكفي أف نقوؿ إننا نتعمميا كما نتعمـ لغة 
وأننا ميما تعنينا وتوخينا , وأف أحسف كتابنا يخطئ فييا مئات األخطاء, أجنبية

ثـ ... الصحة فإننا لعدـ إشرابنا روحيا وبعدنا عف قياسيا ال نزاؿ نرتكب اليفوات فييا 



 156 

إف المغة العربية ال تخدـ األدب المصري وال تنيض ... ىي أيضا ال تؤدي أغراضنا 
فيو ال يزكو , ألف األدب ىو مجيود األمة  وثمرة ذكائيا وابف تربتيا ووليد بيئتيا, بو 

 . (28)بأية حاؿ إال إذا كانت أداتو لغة ىذه البيئة التي نبت فييا 

:  وفي القضية الثانية يقوؿ 
ومما يمكف أف يحمؿ عمى المغة الفصحى أيضا أنيا تبعثر وطنيتنا " 

يشرب ’فالمتعمؽ في المغة الفصحى , المصرية وتجعميا شائعة في القومية العربية
يشرب الروح المصرية ويدرس ’روح العرب ويعجب بأبطاؿ بغداد بدال مف أف 

تاريخ مصر؛ فنظره متجو أبدا نحو الشرؽ وثقافتو كميا عربية شرقية مع أننا في 
  (29)" كثير مف األحياف نحتاج إلى االتجاه إلى الغرب

: يقوؿ , وإلصالح حاؿ العربية يدعو إلى التقريب بيف العامية والفصحى
ولست أشؾ في أف المغة العامية تفضؿ المغة الفصحى وتؤدي أغراضنا األدبية 

ولكننا لـ نبمغ بعد الطور الذي يمكننا أف نطفر ىذه الطفرة إال أف ىذا . أكثر منيا
.  ال ينبغي أف يمنعنا مف إيجاد تسوية بيف الفصحى والعامية 

:  وأوجو التسوية في اعتقادي ىي 
.  إلغاء األلؼ والنوف مف المثنى والواو والنوف مف جمع المذكر السالـ  -ٔ
 .إلغاء التصغير  -ٕ

 . إلغاء جمع التكسير كمو واالكتفاء باأللؼ والتاء لغير المذكر السالـ -ٖ

 .إلغاء األعراب بتسكيف آخر الكممات  -ٗ

 .   استعماؿ جميع األلفاظ العامية مثؿ حمار بدال مف مكاري -٘

عدـ ترجمة األلفاظ األوروبية واالكتفاء بتعريبيا كأف نقوؿ بسكميت بدال  -ٙ
.  (30)مف دراجة  
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وسالمة موسى إلى العامية في أكثر  (ولكوكس)و (سبيتا)وتمضي دعوة 
 .  (حاضر الثقافة في مصر): في كتابو  (بيومي قنديؿ)صورىا تطرفا عند 

المغة ... وليس لغة واحدة وثقافة واحدة , في مصر لغتاف وثقافتاف: يقوؿ 
والمغة  (بكسر الداؿ)األولى ىي المغة العربية الفصحى الوافدة والرسمية المضطيدة 
يقصد العامية )الثانية ىي المغة القومية التي يكتسبيا الطفؿ خالؿ طفولتو 

والمصرية الحامية تصطرعاف مثمما تصطرع ,  السامية–والمغتاف العربية  (المصرية
الثقافة العربية السامية والثقافة المصرية األفريقية وال : الثقافتاف المتاف تحمالنيا 

فكؿ ثقافة مف , ويطمئنوف إلى ادعائيـ (المتعمموف المصريوف) كما يدعي فتتعايشا
ىاتيف الثقافتيف تقدـ وجية نظر مستقمة عف األخرى ومغايرة لمعالـ واإلنساف والمرأة 

.  (31)والمجتمع والوطف 
المغة المصري )ويبيف بيومي قنديؿ لماذا ينتصر لمثقافة المصرية و 

:  ويقوؿ,  (الحديثة
إنيا الثقافة التي تنحدر إلى مف جدودي المصرييف القدماء الذيف بنوا  -ٔ

ثقافتي القومية , أعظـ حضارة في الشرؽ األوسط القديـ عف طريؽ التواتر
وتممس شغاؼ , التي أتقنيا تماـ اإلتقاف دوف معاناة مف خالؿ االكتساب

.  دوف حاجة إلى تعمـ أبجديتيا ... وجداني 
إنيا أرقي وأكثر إنسانية وتسامحًا وقبواًل لآلخر وأكثر عقالنية وأغنى  -ٕ

 . (32)باألساطير وأقوي تعبيرًا مف الثقافة العربية السامية 
ويبدو تعصبو وعنصريتو واضحيف حيف يقرر أف الثقافة السائدة في مصر 

ىذا الطابع األجنبي أي العربي ىو ثقافة : ويقوؿ , بأسرىا ذات طابع أجنبي 
العرب الذيف احتموا بالد المصرييف وفرضوا عمييـ الجزية والخراج وكافة ألواف 

.  التسخير والعبودية واإلذالؿ كافة 
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ويوجو نقده العنيؼ إلى الفصحى التي ال تستحؽ اسـ التفضيؿ الذي 
.  ويقرر أنيا مستحيمة التعمـ , توصؼ بو

فيذه المغة العربية الفصحى التي يصؿ عدد قواعد , أما في مصر : يقوؿ 
مالئيا إلى ما يزيد عمى  مقابؿ ألؼ ,  ألؼ قاعدة رياضية 12نحوىا وصرفيا وا 

.  (33) ليست صعبة فقط بؿ مستحيمة –قاعدة لمغة اإلنجميزية 
وعمى أية حالة فإنو يرى أف المغة العربية الفصحى لغة أجنبية يحتاج 

وأنيا لغة بالغة الصعوبة ال يستطيع , الطفؿ المصري أف يتعمـ مياراتيا المختمفة 
.   أف يعبر بيا عف نفسو – ميما أنفؽ مف سني عمره –أحد 

وىو ينكر الطابع اإلسالمي لمثقافة المصرية ويشير في وجوه مف يخالفو 
إف تحويؿ انتمائنا مف القومي : مزاعمو العنصرية عمـ الفتنة الطائفية يقوؿ 

ىو أوؿ طمقة تطمؽ لحرب طائفية تبدأ كي ال  (اإلسالمي)إلى الديني  (المصري)
 . (34)" تنتيي 

وكأنيا لـ تتغمغؿ في حياة , وكأف الثقافة اإلسالمية بنت الحاضر فحسب 
.  المصرييف جميعا مسمميف وغير مسمميف 

إلى  (المغة المصري الحديث)وتتطور دعوتو إلى العامية والتي يسمييا 
الدعوة إلى كتابتيا بالحروؼ القبطية ليستكمؿ صورة الثقافة المصرية الحاضرة 

.  والتي ينفرد بتشكيميا مف العامية المصرية الحامية لغويا وثقافيا 
. وسوؼ نتحدث عف ىذا الجانب فيما بعد 

 
الدعوة إلى رسم العربية بحروف غير عربية  - ب
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اقترنت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة قومية لممصرييف بدعوة أخرى إلى 
اتخاذ الالتينية رسما ليا لنفس األسباب التي أعمنيا دعاتيا مف األجانب ومف 

.  اتبعيـ مف المصريف كسالمة موسى وعبد العزيز فيمي 
وبياف , ونظرًا النشغاؿ دعاة العامية بيذه القضية رأينا عرض موقفيـ فييا

االعتراض عمىو مما أدى إلى القضاء عمى الفكرة قضاء تاما واإلبقاء عمى الرسـ 
.  العربي 

وال يتسع المقاـ لعرض المقترحات الخاصة بإصالح الرسـ العربي ونحيؿ 
القارئ إلى ما كتبو محمود تيمور وشوقي أميف وما اقترحو مجمع المغة في 

 ونكتفي لتحديد أبعاد ىذه القضية بما كتبو عبد العزيز فيمي وبيومي (35)إصالحو 
.  قنديؿ 

:  يشير عبد العزيز فيمي إلى مشكمة الرسـ ووجو الخطر فييا قائال 
ىذا الرسـ ىو أىـ أسباب مرض العربية وأنو الكارثة الحائقة بنا في لغتنا " 

ألنو رسـ ال يتيسر معو قراءتيا قراءة مسترسمة , بؿ يعده مف أسباب تأخر الشرقييف
مضبوطة حتى لخير المتعمميف وذلؾ لخموه مف حروؼ الحركات والمد والشدة 

ويرى أف استخداـ عالمات التشكيؿ منفصمة عف الحروؼ مجمبة لكثير  (والتنويف
" .  مف األضرار 

اتخاذ الحروؼ الالتينية وما فييا : وغاية العمؿ في حؿ ىذا المشكؿ ىو 
.  مف حروؼ الحركات بدؿ حروفنا 

وأوالىا بالذكر ىنا أنيا تؤدي جميع , وأفاض في الحديث عف مزايا طريقتو 
وأنيا توجب . نغمات الحروؼ العربية وبحرؼ واحد ال يشترؾ غيره معو في أدائيا

كتابة كؿ كممة قائمة بذاتيا مستوفية صورتيا المغوية وفي كؿ ذلؾ تسييؿ لمتعميـ 
  (36). والتعمـ 

:  وتتمخص طريقتو في الرسـ فيما يأتي 
= االستعانة بالحروؼ الالتينية لتحؿ محؿ ما يناظرىا في العربية مثؿ ب  -ٔ

b      ,  ت =t ....     الخ  .
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أما الحروؼ التي ليس ليا نظير  في الحروؼ الالتينية فقد أبقى عمييا  -ٕ
 . الخ ... برسميا العربي ع و غ 

وأحدث تعديال في بعض حروؼ الالتينية لتصمح لبعض حروؼ العربية  -ٖ
.  الخ   .... d= ذ  , t= ث : مثؿ 

ولـ يغب عنو فشؿ . ويجيء بيومي قنديؿ فيدفع بقضية الرسـ إلى المجيوؿ 
ويرى أف , المحاوالت التي سبقتو التخاذ الحروؼ الالتينية لتحؿ محؿ الحروؼ العربية

ويثني عمى فريؽ المصمحيف الذيف , الفجوة بيف المغة المنطوقة والمكتوبة فاغرة شدقييا
امتازوا بالصدؽ مع النفس واإلخالص لوطنيـ والشجاعة في الرأي باستخداـ الحروؼ 

 . (37)الالتينية بدؿ الحروؼ العربية النبطية 
وفي سائر : ويقوؿ في دعوتو اتخاذ الحروؼ القبطية بدؿ الحروؼ العربية 

 الدعوة إلى الكتابة – وال ينبغي أف يظف بي ذلؾ –األحواؿ ال أراني أتييب 
وبتحديد أدؽ اعتماد النسؽ األبجدي القبطي في وضع أبجدية , بالحروؼ القبطية

كما ... فمثؿ ىذه األبجدية ىي التي تستطيع وصمنا بالعصر الذي نحياه , جديدة
. ( 38)تصمنا بجذورنا األعمؽ كمصرييف حامييف 

ويبدو أنو يدرؾ استحالة اتخاذ الحروؼ القبطية؛ إذ لـ يقؿ لنا شيئا عنيا 
أي المغة )وكيؼ يكوف استعماليا؛ ومف ثـ انتقؿ إلى مقترح آخر لكتابة العامية

بحروؼ عربية ولكف بفصؿ الضمائر والحروؼ واألدوات عف  (المصري الحديثة
ما )األسماء واألفعاؿ أي كتابتيا كتابة مورفيمية ينفرد فييا كؿ مورفيـ بكممة فتكتب 

 .  (39)( ... ما أعرؼ ش) ىكذا  (أعرفش
االتجاه الثانً الداعً إلى الحفاظ على الفصحى ورسمها والتقرٌب 

بٌنها وبٌن العامٌة وتطوٌرها وفق نموذج لغوى غربى 

ظير بإزاء الدعوة إلى العامية بديال عف الفصحى ورسميا بحروؼ غير 
لى التقريب , عربية دعوة أخرى إلى الحفاظ عمى الفصحى وعمى رسميا العربي وا 
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لى دراستيا دراسة وصفية لمتعرؼ عمى صفاتيا لتحقيؽ , بينيا وبيف العامية وا 
.  التقريب المنشود 

التقريب بين العامية والفصحى  - أ
كاف سالمة موسى مف الذيف دعوا إلى التقريب بيف الفصحى والعامية 

حيف أدرؾ أف العامية في عصره ال يمكنيا أف تحؿ محؿ الفصحى لمتعبير , مرحميا
بينيما وحدد مجاؿ التسوية  (التسوية)وليذا دعا إلى ما يسميو , عف العمـو واآلداب

.   كما اتضح فيما سمؼ مف صفحات –
وظيرت الدعوة إلى التقريب في إطار حركة التمصير التي تزعميا أحمد 

. لطفي السيد 
حركة التمصير  

ظيرت حركة التمصير بظيور القومية المصرية في أواخر القرف التاسع 
 .  1919وبمغت أشدىا بعد ثورة , عشر

وكانت جيود كثير مف دعاتيا موجية إلى تحديد آماؿ الوطف لمصر 
.  وحدىا والعمؿ عمى حفظ مشخصاتيا بإبراز الطابع المميز ليا 

وقد بمغ التعصب لممصرية غاية مذمومة بعداء لمعربية واإلسالـ عند 
.  سالمة موسى قديما وبيومي قنديؿ حديثا 

 
تمصير المغة العربية  

دعا أحمد لطفي السيد داعية القومية المصرية األوؿ أو منشئ الوطنية 
ودعوتو إلى التمصير .  إلى تمصير المغة العربية– كما كانوا يسمونو –الحديثة 

:  اتخذت اتجاىيف 
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قبوؿ األسماء األجنبية الخاصة بالمستحدثات المستخدمة في المغة : األوؿ 
الخ وال يرى فائدة مف استحداث كممات ... اليومية مثؿ البسكميت واألوتوموبيؿ 

, ومع ذلؾ فإنو يشترط لقبوليا أف تجري عمى أوزاف العرب, عربية تحؿ محميا
.  وتجري عمييا أحكاـ اإلعراب فتصبح عربية بالزماف 

فيردوف ما تشوه منيا إلى , احتضاف المفردات العامية العربية: الثاني 
.  وما لـ يشوه يستعمؿ عمى حالو , أصمو العربي ويستعممونو صحيحا

لباسيا لباس  وفي استعماؿ مفردات العامة وتراكيبيـ إحياء لمغة الكالـ وا 
.  الفصاحة 

وىكذا يتضح أف أحمد لطفي السيد ال يريد إماتة المغة العربية الفصحى 
نما يريد – كما فيـ بعض الكتاب ال سيما سالمة موسى –ليأخذ بزماـ العامية   وا 

وينزؿ بالضروري مف لغة الكتابة إلى , أف يرفع لغة العامة إلى االستعماؿ الكتابي
ونتحدث , وبذلؾ يمكننا أف نكتب الكتاب مفيوما, ميداف التخاطب والتعامؿ

 . (40)" األحاديث عربية صحيحة بالزماف 
وقد أثمرت دعوة التقريب أو التمصير ثمرات طيبة فظيرت معاجـ لمعامية 

 . (41)وبحوث عممية في دراسة العامية  , المفصحة
.  ونكتفي ىنا بالدراسة القيمة التي كتبيا المجمعي محمد فريد أبو حديد 

خصائص العامية  
نادى محمد فريد أبو حديد بوجوب العمؿ عمى التقريب بيف الفصحى 

أما وسيمتو في ىذا التقريب فيي أف نتأمؿ في حياة ىذه العامية ونحاوؿ . والعامية
األولى أنيا تساعد عمى : تحديد خصائصيا ألف في حاؿ ىذه العامية فائدتيف 

تصحيح العامية وردىا إلى الفصحى والثانية أننا قد نجد عند حصر خصائص 
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العامية أف فييا ما يساعد عمى تطوير الفصحى نحو ما ىو أسمى مع االحتفاظ 
  (42)وبذلؾ نكسب كسبا مزدوجا , بسالمتيا

ولذلؾ قامت دراستو الضافية عمى إحصاء خصائص العامية المتعمقة 
.  باأللفاظ والقواعد واألسموب 

وخالصة ما قالو في األلفاظ العامية أف أكثر األلفاظ العامية ِإّما صحيحة 
ّما صحيحة في ليجات العرب, قرشية ما محرفة تحريفا قريبا يقصد بو , وا  وا 

.  التسييؿ 
ومما استخمصو مف خصائص العامية يقرر أنيا ليست مجرد مسخ أو 

ذ شذ , تشويو لمعربية بؿ قد كادت تصير لغة قائمة بذاتيا وليا قواعدىا وأصوليا وا 
 . (43)" عنيا شاذ عد ذلؾ خروجا عمى طريقة مقررة 

ويصرح محمد فريد أبو حديد بيدفو مف بحثو بأف تكوف لغة الكتابة والحياة 
ويدعـ تقديره بأف التفاىـ , وليدة تصحيح العامية وترقيتيا لتكوف أقرب إلى الفصحى

 . (44)ممكف في سيولة بيف المثقؼ وغير المثقؼ بمغة بسيطة سميمة  

:  منيج في تجديد النحو العربي 
اكتفى أغمب دعاة التقريب والتفصيح الذيف تحدثنا عنيـ بمعالجة الكممات 

المعربة والكممات العامية ذات األصوؿ العربية وىي جوانب معجمية ال تخؿ 
.  بالنظاـ النحوي لمفصحى

ورأينا أف سالمة موسى حيف تحدث عف التسوية بيف المغتيف اقترح مسائؿ 
.  نحوية ليذه التسوية 

وقد سمؾ الشيخ أميف الخولي ىذا المسمؾ لمعالجة صعوبة قواعد النحو 
وفي , وىو يري أف صعوبة النحو ليست شكمية بؿ في بناء المغة نفسيا وفي سعتيا



 164 

 يجب أف يكوف مف المغة – مف ثـ – عنده –أشياء أخرى مف طبيعتيا والحؿ 
أي عمى األصوؿ التي اعتمدىا النحاة : العربية ذاتيا ال بشيء خارج عف نظاميا 

.  أنفسيـ حيف استقرؤوا أساليبيا ووضعوا قواعدىا 
فنختار , ومف تمؾ األصوؿ اختيار ما ىو بسبب مف لغة الحياة واالستعماؿ

: وبيذا التقريب ... " ما لو أصؿ عربي مما في عاميتنا مف مظاىر اإلعراب 
سيكوف الوجو المختار عمى ىذا النحو قريبا مف أنفسنا سيال ال حدة فيو وال إعنات 

 .(45)  
: ومف المسائؿ التي اقترح إجراءىا في قواعد النحو التي تدرس لمطالب 

لزاـ المثني الياء في , إلزاـ األسماء الخمسة الواو كالشائع في العامية المصرية وا 
لزاـ جمع المذكر الياء في جميع أحوالو, كؿ أحوالو ونصب جمع المؤنث , وا 
ومسائؿ أخري عمى النحو السابؽ مما يشيع في عاميتنا المصرية ... بالفتحة 

 .  (46)ويجاري بعض الميجات القديمة أو القراءات  
لتحيا المغة العربية ويسقط سيبويو   

ونجيء إلى آخر محاوالت التقريب وىي محاولة الشوباشي في كتابو 
.  (لتحيا المغة العربية ويسقط سيبويو)

فيو يدعو إلى الحفاظ عمى المغة , ومف عنواف كتابو نتبيف موضوعو وىدفو
ومع ىذا فإف لو رأيا , العربية الفصحى وتطويرىا ويؤمف بدورىا في حياتنا المعاصرة

في قواعد العربية أقرب ما يكوف إلى آراء سالمة موسى في التسوية بيف الفصحى 
.  والعامية 

العرب مصابون بالشيروفرينيا  
ف  كؿ عربي متعمـ يتعامؿ في حياتو اليومية بمغتيف مختمفتيف حتى وا 

إف الفارؽ بيف الفصحى ... جمعتيما مفردات عديدة وبعض القواعد العامية 
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ف كاف ليا أصؿ واحد مثؿ , والميجات يكاد يوازي الفارؽ بيف لغات مختمفة : وا 
 . (47)" الفرنسية واإليطالية واألسبانية عمى سبيؿ المثاؿ

ويكمؼ العقؿ العربي إرىاقًا ذىنيًا يحط مف , إف ىذا الوضع غير طبيعي 
 ال يفكر – كما ىو معروؼ –وألف اإلنساف , كما يشتت ممكاتو الفكرية , قدراتو

نما مف خالؿ كممات تتشكؿ في عقمو؛ فإف العربي ميدد بانفصاـ , بطريقة مجردة وا 
ىؿ يفكر بالفصحى أـ بالعامية ؟ وأيا كانت اإلجابة فمف المؤكد أف : في التفكير 

. ( 48)" ىناؾ تشويشا في عقمو ال يساعده عمى الوضوح الذىني 
لغة الصحافة ودورىا في التقريب بين الفصحى والعامية  

إف التقريب بيف الفصحى والميجات ىي السبيؿ الوحيد إليجاد تطوير " 
وقد لعبت الصحافة ىذا الدور المحوري ... منطقي ومقبوؿ مف الجميع لمغة الضاد 

:  في التقريب يقوؿ 
لعبت الصحافة دورا محوريا في إيجاد لغة مبسطة تفيميا شرائح متعددة 

وُيجمع الكثير مف المثقفيف ومحبي العربية أف الصحافة فتحت , مف أبناء الشعب
الباب أماـ الحؿ األمثؿ لمشكمة الشيزوفرينيا التي تواجو كؿ عربي قادر عمى 

   (49)" القراءة والكتابة 
ىذا والتطوير الذي يدعو إليو الشوباشي يستند إلى مبدأ ال خالؼ عميو 

:  بيف االتجاىات المحافظة يقوؿ 
الذي يجب االتفاؽ عميو قبؿ الخوض في عممية التطوير ىو ضرورة 

فمف الالـز أف يكوف ىدؼ , الحفاظ عمى المغة الفصحى وعدـ استبداؿ الميجات بيا
التطوير لغة وسط بدأت تظير مف خالؿ لغة الصحافة وبخاصة مف بداية القرف 

ويجب السير في ىذا االتجاه ومحاولة إيجاد صيغة تعتبر قاسما مشتركا , العشريف
.  أعظـ بيف الميجات العربية 
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:  ويبيف كيؼ يكوف التطوير قائال 
لكف دوف نسؼ األسس , المطموب ىو العمؿ عمى تطوير المغة بجرأة 

... والحفاظ عمى الشكؿ والقواعد األساسية التي وضعيا السمؼ , التي قامت عمييا
بحيث إف مف يتعمـ العربية بعد التطوير يكوف قادرا عمى فيـ ما كتب قبؿ إجراء 

وأف يظؿ العرب بعد مئات السنيف قادريف عمى قراءة القرآف ... عممية التطوير 
" . وفيـ التراث كما يفيمونو اليـو 

:  ثـ يتحدث عف أىـ المشكالت التي تحوؿ دوف ىذا الحؿ السعيد 
.  إف المعاني النحوية مف الفاعميف والمفعوليف وغيرىما يحدده اإلعراب  -ٔ
القواعد الخاصة باستخداـ األرقاـ معقدة بحيث ال يتمكف أحد مف  -ٕ

 . استعماليا استعماال مطابقا لمقواعد 

وىذه المشكمة مف توابع المشكمة األولى , الخطأ في إعراب المفعوؿ بو  -ٖ
ويفترض ليا حال دعا إلييا سالمة موسى وغيره وىو . الخاصة باإلعراب 

وأرى أنو مف األقرب إلى المنطؽ أف : يقوؿ , تسكيف أواخر الكممات 
بدال مف رأيت رجال طويال , رأيت رجؿ طويؿ يأكؿ خبز : نقوؿ مثال 
ثـ يسأؿ متعجبا ىؿ يؤدي ىذا لمقارئ أو المستعمؿ أي , يأكؿ خبزا 

 . التباس في المعنى ؟

ويرى أف غالبية لغات العالـ قد انقرض منيا المثنى , مشكمة المثنى  -ٗ
ال فائدة منو إال زيادة تعقيد : وىو في رأيو ... واكتفي بالمفرد والجمع 

 . المغة 

وىو ما تخمصت منو المغات , جمع المؤنت وتصريؼ الفعؿ معو -٘
 . المعاصرة
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.  (50)وثمة مشكالت أخري ال يتسع لذكرىا المقاـ 
, ومف ىذا العرض الموجز نستخمص أنو يدعو إلى إىماؿ اإلعراب

الخ وسنعود إلى .... والى إىماؿ المثنى وجمع المؤنث , وتسكيف أواخر الكممات 
.  ىذا الحؿ في قابؿ البحث 

وفي نياية كتابو يحذرنا مف عبارة تتردد عمى ألسنة وأقالـ بعض 
 (كؿ لغات العالـ قابمة لمتطور إال لغتنا )وىي , المتخصصيف في المغة العربية

:  ويسأؿ لماذا ؟ ألنيا لغة القرآف ويعمؽ قائال 
مف مصمحتنا كمسمميف حريصيف عمى ديننا وتراثنا أف نقـو بتطوير " 

وال يمكف أف تظؿ العربية ممتنعة عف أي ... شامؿ لممنظومة المغوية العربية 
فيذه النظرة التي تستثني العربي مف ممارسة . تحديث كغيرىا مف دوؿ العالـ 

التجارب الناجحة في العالـ ىي أىـ أسباب تخمؼ العالـ العربي عف ركب الحضارة 
 . (51)" العالمية 

:  إصالح رسم العربية - ب
كاف أحمد لطفي السيد مف أسبؽ الداعيف إلى تيسير الكتابة العربية فاقترح 

 الداللة بالحروؼ عمى الحركات عمى أف تدخؿ ىذه الحروؼ عمى بنية 1899سنة 
ويثبت التنويف ورسمو بالكتابة فتكتب  (ضارابا)مثال ىكذا  (ضرب)الكممة فتكتب 

ولـ يجد ىذا االقتراح قبوال ؛ ألنو . إلى آخر ما اقترحو  ... (ساعدوف)ىكذا  (سعد)
يخمؽ لنا رسما يختمؼ في كثير مف الوجوه عف رسمنا الحالي فيقطع بذلؾ الصمة 

 (52)وألنو يمزمنا إثبات حركات ال تدعو الحاجة إلى إثباتيا  , بيف ماضينا وحاضرنا
 .
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واكتفى الشوباشي ببياف أف قواعد الكتابة العربية ال تمـز برسـ الحركات 
ويعتمد في بيانيا عمى بقية عناصر الجممة وعمى حس , القصيرة عمى السواكف

  . (53) القارئ 

، واالعتداد بتغٌر معجمها، االتجاه الثالث الداعً إلى الحفاظ على الفصحى

.  والتحكم فً هذا التغٌر وفق مخطط قومً ، واإلبقاء على رسمها

.  العامية والفصحى - أ
 رأينا أف دعاة العامية يحتجوف باحتجاجات عديدة لمترويج لدعوتيـ ولمتدليؿ 

ف اختمفوا في التعبير عنيا , عمييا .  وا 
 فيـ متفقوف عمى أف االختالؼ بيف الفصحى والعامية واسع جدا كاالختالؼ 

وينبني عمى ذلؾ , ومف ثـ فالفصحى والعامية لغتاف مختمفاف, بيف الالتينية واإليطالية
أما العامية , ألنيا بالنسبة لمف يتعمميا لغة أجنبية مصطنعة, صعوبة تعمـ الفصحى

.  فال تحتاج إلى تعمـ ألنيا المغة التي يكتسبيا الطفؿ مف أمو 

 أف الفصحى عائؽ يمنع – بسبب ىذا االختالؼ – واستنتج بعضيـ 
بؿ . ألنو يتحدث بمغة ويكتب بمغة أخري, المصرييف مف التفكير المنظـ المسترسؿ

.  عائقا يمنع المصرييف مف االختراع والتفكير الحر  (ولكوكس)عدىا 
وفي التدليؿ عمى مسافة الخالؼ الواسع بيف الفصحى والعامية واعتبارىما 

أف العامية ترتبط بفروع المغة السامية أكثر مف ارتباطيا بمغة  (ولمور)لغتيف يدعي 
 (بوني)أف أصؿ العامية  (ولكوكس)ويزعـ . القرآف الكريـ ولغة األدب العربي

ويتطرؼ بيومي قنديؿ . ينحدر مف اليكسوس الذيف حكموا مصر مف خمسمائة عاـ
.  ويؤكد أف أصميا مصري حامي ال عربي سامي 
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ولمتدليؿ عمى قدرة العامية عمى أف تكوف لغة أدبية لممصرييف ترجـ 
وبضعة نصوص , إلييا بضعة نصوص مف بعض أعماؿ شكسبير (ولكوكس)

. أخري مف العيد القديـ والعيد الجديد
وفي الوجو الثقافي لمدعوة رأينا أف بعض أنصارىا يدعو إلى القومية 

وأنيا تؤدي أغراضنا , ويرى أف العامية تعبر عف الثقافة المصرية القومية, المصرية
بؿ يدعي أحدىـ أنيا تعبر عف ثقافة الجدود الذيف بنوا , األدبية أكثر مف الفصحى

وىي ثقافة أكثر إنسانية وتسامحًا مف الثقافة , أعظـ حضارة إنسانية عرفيا التاريخ
.  العربية 

وىي , ويفسر بعضيـ رفضيـ لمفصحى ألنيا توجينا وجية الثقافة العربية
ثقافة المحتميف الذيف أذلوا المصرييف وفرضوا ,  ثقافة أجنبية– عند بيومي قنديؿ –

عمى حيف ينبغي , ويرفضيا سالمة موسى ألنيا توجينا نحو الشرؽ. عمييـ الجزية
.  إلى النور , عمينا أف نتوجو إلى الغرب

أف تتخمص  (ولكوكس)وفي مستقبؿ الصراع بيف العامية والفصحى يتوقع 
ويحذر . (العامية)وسوؼ تستخدـ لغتيا القومية , مصر مف لغتيا العربية الفصحى

فسوؼ تنقرض المغتاف , مف أنو إذا لـ تتخذ العامية وحدىا لغة لمبالد (ولمور)
. وستحؿ محميما لغة أجنبية لزيادة االتصاؿ باألمـ األوروبية

.      وبعد قرف مف الزماف ندعوكـ لتقدير الموقؼ تقديرًا موضوعيًا 
وكونوا , ناقش دعاة ىذا االتجاه ىذه االحتجاجات وردوىا عمى أصحابيا

:  ليـ موقفا متميزا تكشفو المالحظات اآلتية 
 

الدعوة إلى العامية دعوة استعمارية عنصرية  
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انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة قومية مف دعاوى استعمارية 
لقد رأينا أف الدعوة انبثقت مف كتابات األجانب المقيميف بمصر في , وعنصرية

ال سيما , وال تخفى أغراضيـ االستعمارية مف تمؾ الدعوة, أثناء االحتالؿ البريطاني
وأنيا اقترنت بالقضاء عمى الفصحى واإلزراء بالقومية العربية وبالتراث العربي 

.  واإلسالمي
وقد تبعيـ في ذلؾ كتاب مصريوف ال تخفي أغراضيـ أيضا في مماألة 
االستعمار البريطاني والدعوة لمحضارة الغربية ونبذ الثقافة العربية والدعوة إلى 

.  قومية مصرية عنصرية
العامية ال تصمح ألن تكون لغة قومية  

يؤكد أنصار ىذا االتجاه أف العامية ال تصمح ألف تكوف لغة قومية 
:  لممصرييف ألسباب منيا 

ولـ , إف العامية لـ تستطع حتى اآلف أف تتسامى إلى آفاؽ الفكر العميا -
يظير بعد فييا أمثاؿ النوابغ الذيف أنتجوا روائعيـ بمغاتيـ الحديثة الدارجة 

اإليطالي الذي كتب بعامية التينية أصبحت فيما بعد المغة  (دانتي)مثؿ 
.  اإليطالية 
ف العامية  كما ,  ما تزاؿ شفيية ليس ليا رسـ إمالئي مقرر– حتى اآلف –وا 

.  أنيا لـ تستخدـ قبال لغة لمعمـو لفقر معجميا ومحدودية بنيتيا التركيبية 
الفاشمة في ترجمة بعض أعماؿ  (ولكوكس)ويستشيدوف عمى ذلؾ بمحاولة 

.  شكسبير وبعض نصوص العيديف القديـ والجديد 
ف الفارؽ بيف العامية والفصحى قد بولغ في تقديره - فمـ يبمغ شيئا يقرب , وا 

فمازاؿ التفاىـ , مف الفارؽ بيف بعض المغات األوروبية الدارجة والالتينية
.  ممكنا في سيولة بيف المثقؼ وغير المثقؼ بمغة سميمة بسيطة فصحى 
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بؿ إف البحوث الحديثة في عمـ المغة االجتماعي والتي تسجؿ الواقع المغوي في 
مصر وعالقتو بالثقافة المعاصرة وبالتحوالت الحضارية في المجتمع المصري تؤكد 

فثمة عامية لؤلمييف , أف العامية المصرية مثال ليست عامية واحدة بؿ عاميات
وأف عامية األمييف تتالشى مف االستعماؿ , وعامية لممتنوريف وعامية لممثقفيف

وأف عامية المتنوريف , نتيجة زيادة التأثر بالحضارة الحديثة وبانتشار التعميـ
وأف االنتقاؿ مف عامية إلى أخري أو , والمثقفيف تقترباف جدا مف الفصحى الحديثة

)مف العامية إلى الفصحى ميسور لكثير مف الناس نزوال وصعودا وفقا لممواقؼ 
 54  . )

ىدف التقريب بين العامية والفصحى  
ال خالؼ بيف أصحاب االتجاه الثاني والثالث في أف اليدؼ مف التقريب ىو 

إف , أو كما يقوؿ أحدىـ. أف نكتب الكتاب مفيوما وأف نتحدث الحديث صحيحا
وأف يظؿ العرب بعد مئات , مف يتعمـ العربية اآلف يكوف قادرا عمى فيـ ما يكتب

.  السنيف قادريف عمى قراءة القرآف وفيـ التراث كما يفيمونو اليـو 
العامية عربية األصل  

 –وأفَّ ألفاظيا , ثمة اتفاؽ أيضا بيف االتجاىيف عمى أف العامية أصميا عربي
ما صحيحة في ليجة مف ليجات –كما قاؿ أبو حديد   إما صحيحة قرشية وا 

ما محرفة تحريفا قريبا يقصد بو التسييؿ, العرب باإلضافة إلى ما قد بقي في , وا 
معجميا مف ألفاظ قديمة العيد مف آثار المغات التي كانت تستخدـ قبؿ الفتح 

. ( 55 )كالقبطية في مصر والسريانية في الشاـ, اإلسالمي
التقريب في مجال األلفاظ مقبول وفي مجال التراكيب مرفوض  

فال ضير مف . وثمة اتفاؽ أيضا عمى التقريب بينيما في مجاؿ األلفاظ
وببعض , االعتداد ببعض األلفاظ المعربة التي شاعت وساغت وال معدؿ عنيا
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وبخاصة ما يتردد فيما يكتبو األدباء , العامي الذائع وال فصيح يرادفو ويؤدي معناه
وكثير مف ىذا كاف يقـو بو المجمعي محمود تيمور فيما كاف . ويصقمو االستعماؿ

وما يعرض عمى لجنة , يقدمو إلى مجمع المغة العربية كؿ عاـ مف ألفاظ الحضارة
. (56)األلفاظ واألساليب وتقره مف ألفاظ العامة 

  بيد أف بعض مقترحات التقريب التي دعا إلييا بعض أصحاب االتجاه الثاني 
فيما يتصؿ بالبنية الصرفية والتركيبية لمغة يستحيؿ تطبيقيا مع الحفاظ عمى النظاـ 

مثؿ تسكيف أواخر الكممات الذي يؤدي في النياية إلى القضاء , التركيبي لمفصحى
وىذا يمثؿ تناقضا صارخا في إدعاء . عمى اإلعراب وىو أكبر صفات الفصحى

بعض أنصار التقريب مف المحافظة عمى الفصحى وعدـ المساس بقواعدىا 
.  األساسية

صعوبة نحو العربية  
 تغيرات – كما رأينا سمفا –وفي قضية النحو وصعوبتو اقترح سالمة موسى 

واالستغناء عف بعض , تسكيف أواخر الكممات: شاممة في نحو الفصحى مثؿ 
الخ وبكؿ أسؼ جاراه في دعوتو بعض أنصار االتجاه الثاني ... قواعد اإلعراب 

والمقترحات التي اقترحوىا تستبعد . مثؿ أنيس فريحة بمبناف والشوباشي مف مصر
.  مف المغة العربية أوضح خصائصيا 

ولـ يتنبو ىؤالء إلى أف القواعد ليست مف األمور التي تخترع أو تفترض أو 
فنظاـ اإلعراب الذي يقوـ عميو نحو العربية لـ , تقترح بؿ تنشأ مف المغة نفسيا

والمغة العربية منذ أقدـ , يصنعو النحاة بؿ اكتشفوه مف استقرائيـ لكالـ العرب
وال يستقيـ إال بإعرابو , فالشعر العربي معرب, عصورىا المعروفة لنا قائمة عميو

.  والقرآف الكريـ وصؿ إلينا معربا وال يفيـ إال بإعرابو ... 
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وما عممو النحاة ىو أنيـ استخمصوا مف الشعر العربي والقرآف القواعد التي 
وظموا ... وكاف ىدفيـ مف ذلؾ الحفاظ عمى القرآف الكريـ . تضبط العربية

فالقواعد ىي جوىر المغة وأي محاولة . حريصيف عمى ىذا اليدؼ حتى يومنا ىذا
.  لتغييرىا تؤدي إلى ىدـ المغة ونقض دعائميا 

وقد أدى ما صنعو النحاة واستمروا عميو إلى المحافظة عمى القرآف حقًا والى 
.  الحفاظ عمى التراث العربي مف الفنوف والعمـو بحيث يقرأ اليـو وينتفع بو 

:  المبالغة في تصوير صعوبة النحو العربي 
وليست المغة العربية وحدىا التي تنتظميا قواعد فكؿ المغات اإلنسانية ليا 

وال تكوف مفيومة ومصورة لفكرىا ومقاصدىا إال بيذه , نظاميا في تأليؼ كالميا
.  القواعد 

ولعؿ ما ضخـ مشكمة النحو ومبالغة مف تعرضوا ليا مف األجانب بالنقد أنيـ 
 يصعب – بحكـ لغاتيـ األولي –لـ يأخذوا العربية اكتسابا بؿ تعمموىا تعمما وىـ 

واإلعراب وال شؾ ىو مشكمة المتعمـ الذي ال إعراب . عمييـ ما ال يوافقيا مف قواعد
في لغتو وفي اإلنجميزية مثال قواعد يصعب عمى غير مف اكتسبيا تعمميا تعمما 

.  كافيا 
وماداـ اليدؼ مف , ومف ثـ فما داـ الحفاظ عمى المغة العربية ىدفا متفقا عميو

وعمى قراءة التراث العربي وفيمو , الحفاظ عمييا أف نتمكف مف قراءة القرآف وفيمو
فال مجاؿ لتغيرات شاممة في بنية القواعد , اليـو وفي المستقبؿ القريب والبعيد

.  المستخمصة مف المغة 
وعمى سبيؿ المثاؿ يبدو , والمغة ىي الحكـ فيما يعمـ مف قواعد أو ال يعمـ

ويعد . اقتراح إلغاء المثنى مثال غريبا ماداـ في المغة التي ندعو لمحفاظ عمييا مثني
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ولدعوى المحافظة عمى المغة , اقتراح االستغناء عنو مناقضا لمواقع مف ناحية
.  وعمى قراءة القرآف وفيمو مف ناحية أخرى , العربية

الفصحى الحديثة ىي الحل  
بيد أف ىذا ال يعني أبدا أف المغة العربية قد تجمدت في شكميا القديـ 

فالذي يتتبع تاريخيا يدرؾ أنيا كانت دائما تتغير وتتطور في ألفاظيا , والموروث
صحيح أف القرآف الكريـ خمع عمييا نوعا مف الثبات جعؿ . وفي أساليب تعبيرىا

, فبفضمو احتفظت العربية بصورة تكاد تكوف مستقرة مدة كبيرة, تطورىا محدودا
وأتاح ذلؾ الحفاظ عمى تراثيا الثقافي عبر القروف ممكا لنا حتى اليـو سيؿ التناوؿ 

.  قريب المأخذ 
والفصحى الحديثة أو المعاصرة ىي الفصحى التي صاغيا األدباء والعمماء 

وىي , منذ منتصؼ القرف التاسع عشر حتى اليوـ... الصحافيوف والمغويوف 
, تستخدـ في التعميـ وفي العمـ وفي األدب وفي الصحافة, فصحى مكتوبة غالبا

وىي المغة الرسمية المشتركة في العالـ العربي ونقوؿ إنيا فصحى ألنيا معربة ال 
وىي معاصرة ألنيا تغيرت , تجافي القواعد المعروفة لمفصحى في كتب النحو

وىي شكؿ لغوي , تغيرات تركيبية وأسموبية وداللية اقتضتيا دواعي الحياة المعاصرة
ومف ثـ فال , ويتفاوت مستعمموه في إتقانو تفاوتا ظاىرا, مختار يتعممو العربي تعمما

.  أحد يكتسبيا في بيئتو أو يستعمميا في شئوف الحياة العامة 
 لغة – بإذف اهلل وبجيود المخمصيف مف األدباء والعمماء والمغوييف –وىي 
, بانتشار التعميـ, والمسافة التي تفصميا عف العامية تضيؽ شيئا فشيئا, المستقبؿ 

.  وزيادة الوعي والثقة بيا
:  وىذه المغة تتصؼ بصفتيف ظاىرتيف 
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ونعني بالمرونة توافر ذخيرة مف الكممات تيسر لمف ,  إنيا مرنة :األولي 
.  يستخدميا أف يعبر عما يريد بطرؽ متعددة 

التعبير ونعني بالمواءمة دقة ,  إنيا موائمة لمتطمبات التعبير العصري:الثانية 
وجودة التوصيؿ وقوة التأثير فمف حيث المفردات ثري معجميا ثراء ظاىرا باالشتقاؽ 

وبالمدلوالت الجديدة التي أضيفت إلى , مف جذورىا المسجمة في المعجمات القديمة
وأوضح مثؿ عمى ذلؾ توسعيا . وبطرؽ أخرى عديدة, ألفاظيا الشائعة في االستعماؿ

مثؿ حيد وسيس وصوت , في التعدية بالتضعيؼ مف جذور لـ يسبؽ االشتقاؽ منيا
حياء صيغ كانت نادرة االستعماؿ مثؿ ...  مثؿ  (فوعؿ)عقمف وعممف و  (فعمف)الخ وا 
 . (57) الخ... وعورب , حوسب : 

وخالفت أصميا مف , ومف حيث الجمؿ تنوع استخداـ الجمؿ فييا تنوعًا مثيراً 
, فنجد تطورات كثيرة في نظـ عناصرىا تقديما وتأخيرا, حيث التركيب بعض خالؼ

الخ بؿ وجدنا توسعا في استخداـ بعض األسماء ... ذكرا وحذفا , فصال ووصال
مثال  (أي)واألدوات في مواضع أو وظائؼ لـ تكف تستعمؿ فييا مف قبؿ كاستعماؿ 

 ... (لـ يقرأ حتى الصحيفة)في قولنا  (حتى)واستعماؿ  (اشتر أي كتاب)في قولنا 
الخ كما نجد استخدامات جديدة لـ نعيدىا في موروثنا الثقافي وطرقا جديدة لمربط 

ومف أوضح ذلؾ ما نراه مف تنوع التراكيب النحوية الدالة , لـ تكف معروفة مف قبؿ
: انظر مثال قولنا . عمى الزمف والتي أصبحت بيا مكافئة لمغات األجنبية المعاصرة

, وكاف ومازاؿ يفعؿ , وكاف يفعؿ , وقد كاف فعؿ , وكاف قد فعؿ , وقد فعؿ , فعؿ
. الخ .. وال ولف يفعؿ وكاف ومازاؿ وسيظؿ يفعؿ, ولـ لف يفعؿ 

ومف يتفحص الجمؿ المركبة الشائعة في الفصحى اليـو يحس أنيا صيغت 
: تفحص مثال كيؼ تستخدـ , عمى ىذا النحو لتكافئ أمثاليا مف المغات األجنبية

 .  (58)الخ ... عندما ولما وحينما وبينما وماداـ وكمما 
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:  الفصحى لغة القرآن والعروبة 
ننيي ىذا الجزء مف األوراؽ بحقيقة تتردد عمى األلسنة واألقالـ الرافضة 

يعني  (المغة الباسمة)يقوؿ الدكتور فتحي جمعة في , لمعامية والداعية إلى الفصحى
, وىي في الوقت نفسو لغة العروبة, إف الفصحى ىي لغة كتاب اهلل: العربية 

عمى , وجامعة ما بيف العرب ووسيمة المسمميف في كؿ مكاف إلى اإلسالـ والقرآف
وال صمة ما بيف , إذ ال وحدة ليا, حيف أف العامية دعوة لمشعوبية ونداء باإلقميمية

  . (59)" أنواعيا المتعددة حتى في اإلقميـ الواحد 
أسباب فشل مشروع عبد العزيز فيمي التخاذ الحروف الالتينية لرسم - ب

.  العربية 
ونقده , أثار مشروع عبد العزيز فيمي ثورة عارمة بيف المجمعييف وبيف المثقفيف

:  ومما قالوه , أعضاء المجمع نقدا  دقيقا مفصال
وال يمنع أف ... إفَّ االقتراح يتجو إلى تيسير القراءة دوف تيسير الكتابة  -ٔ

ترسـ الكممة الواحدة عمى عدة صور متباينة عمى حسب اختالؼ الكاتبيف 
 . في العمـ بصحة الوزف والصيغة واإلعراب 

: يقوؿ . ويشير العقاد إلى تكامؿ قواعد العربية واعتماد بعضيا عمى بعض
قراءة العربية قراءة مضبوطة ال تأتي بغير تصحيح العمـ بيذه القواعد قبؿ كتابتيا 

وسبيؿ ذلؾ أف نختصر القواعد النحوية والصرفية حتى يحيط أوساط , وقراءتيا
 " . الناس بالقدر الكافي منيا لمقاربة الصواب المستطاع 

ألف األمـ التي كتبت , ليس صحيحا أف رسـ الكتابة العربية عمة تأخر العرب -ٕ
بالعربية كانت أقوى وأرفع يوـ كانت كتابتيا أعسر وأقرب إلى المبس 

 . واالختالط لقمة الشكؿ واإلعجاـ 
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يـو لغات يتكمميا مئات المالييف مف أقوي األمـ وال اؿوفي المغات الشائعة 
فالمغة اإلنجميزية مثال حافمة بالكممات . يستغني أبناؤىا بالرسـ عف ضبط السماع 

كما أنيا حافمة بالشواذ , وتنطؽ عمى وجو وتكتب عمى وجوه, التي يختمؼ نطقيا
 . في صيغ الماضي والمفعوؿ ومشتقات أخرى 

سوؼ يؤدي ىذا المشروع إلى انقطاع سمؼ األمة العربية وخمفيا وحرماف  -ٖ
الخمؼ مف تمؾ المكتبة الثمينة التي تركيا أسالفيـ وفييا ثمرات عقوليـ 

, وتواريخ أياميـ ودواويف شعرائيـ وبنات أفكار كتابيـ, ونتائج بحوثيـ
 . ووصؼ أحواليـ في مجتمعاتيـ بجميع ألوانيا ومعايشيـ وحضارتيـ 

ومف تعديؿ في , المشروع خميط مضطرب مف الحروؼ العربية والالتينية -ٗ
ومف ثـ فإف رسمنا العربي أولي وأجدر مع االقتصاد ... بعض حروؼ 

 . في الشكؿ واالقتصار عمى الضروري الحتـ 

ويعوزه حكومة استبدادية غاشمة تفرضو عمى , المشروع غير قابؿ لمتنفيذ -٘
ويؤدي إلى شقاؽ في األمة العربية في وقت تتحفز فيو لمشروع , الناس

 . التوحيد 

إفَّ الحروؼ العربية برسميا وأشكاليا أداة موفية بجميع الغرض المطموب  -ٙ
وىي التعبير عف مخارج الحروؼ الموجودة في المغة العربية وأنيا , منيا

 إذا أضيفت إلىيا العالقات المألوفة – مف جية أداء الوظيفة –ال تقؿ 
 (60) عف الحروؼ الالتينية  –المسماة بالشكؿ عند الضرورة ألمف المبس 

   .
ومع رفض أصحاب االتجاه الثالث لمحاولة عبد العزيز فيمي لـ يغمقوا الباب 

وتييئتو لممعالجة , عمى أية محاولة إلصالح الرسـ العربي وتيسير اإلمالء
 .      الحاسوبية ما لـ تؤد إلى قطعية بيف القارئ العربي وتراثو العربية 
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وتدنً اإلحساس باالنتماء ، ضعف الثقة بكفاٌة اللغة العربٌة الفصحى : ثانٌا 

إلٌها 
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ومن مظاىرىا المعاصرة  
تسمية  المحاؿ والشركات بأسماء غير عربية واستخداـ لغة ىجيف في التخاطب - أ
 .

وىي ظاىرة تنتشر في كؿ أنحاء العالـ العربي وبيف كؿ الطبقات وفي كؿ 
وفي ىذه . وال يرجى أف تتوقؼ في الظروؼ الحاضرة. المناطؽ مف المدف والقرى

ال يشرؼ أي : فيي ىويدي الصحفي المصري : الظاىرة بتجمياتيا المختمفة يقوؿ 
ثـ , وطني في مصر أو غير مصر أف يطوؼ بالشوارع الرئيسية في عاصمة بمده

يكتشؼ أف أغمب الفتات المحالت الكبرى إما مكتوبة بالحروؼ الالتينية أو مف 
.  كممات إنجميزية مكتوبة بحروؼ عربية 

 وىو شعور مييف يتمبس المرء ال ريب حيف يمحظ ذلؾ التسابؽ المدىش 
, بيف رجاؿ األعماؿ في انتقاء الكممات والمفردات اإلنجميزية عناويف لمشروعاتيـ

األمر الذي أشاع بيف الناس انطباعا يائسا مفاده أنؾ لكي تصبح رجؿ أعماؿ أو 
تنسمخ مف جمدؾ  عميؾ أف, أو تحقؽ لسمعتؾ ربحا مضمونا , مينيا محترما 

. وتتنكر لمغة بالدؾ وتنتحؿ اسما غريبا لمشروعؾ تقدـ نفسؾ بو إلى المجتمع 
 ويعجب مف سكوت المسؤوليف عف اإلعالـ وعف الثقافة عف ىذه الظاىرة 

وعمى سبيؿ المثاؿ الحظ مثال ما يتردد عمى ألسنة المذيعيف والمذيعات مف ألفاظ 
والحظ مثال بعض األنشطة التي تقـو بيا وزارة الثقافة تحت , أجنبية ال حاجة إلييا

وىي أنشطة كاف يمكف أف .. اليناجر والسيمبوزيـو والبينإلى والترينإلى : عنواف 
تقدـ لمناس بأسماء عربية توصؿ إلييا المضموف بينما تحتـر لغة المجتمع وىويتو 

(61) . 
ويعدىا مف  (االستعجاـ)ويطمؽ أحد المغوييف عمى ىذه الظاىرة مصطمح 

ومع تقديرنا لتفسيره ليا ال . مظاىر االنيزاـ النفسي والشعور بالدونية الحضارية
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مع انتشار محاؿ األغذية واألشربة , ينبغي إىماؿ العامؿ االقتصادي في ظيورىا
ذات سطوة وانتشار مثؿ ىارديز , التي تمتمكيا شركات كبرى متعددة الجنسية

.  الخ ... وماكدونالد وتكا 
 (العربميزية)وثمة مظير آخر ليذه الظاىرة وىو ما يسميو فيي ىويدي 

وىي لغة ىجيف مف العربية واإلنجميزية تشيع عمى ألسنة الشباب في مدارسيـ 
وىي نزعة إلى التعالي , ونوادييـ بؿ في قاعات الدرس في المدارس والجامعات

.  والى التظاىر بالثقافة العصرية , عمى عامة الناس
نشاء جامعات أجنبية, انتشار المدارس التي تعمم بالمغات األجنبية: ب  , وا 

. وأقسام بكميات التجارة والحقوق تعمم بالمغات األجنبية 
وىي قضية معقدة الجوانب ومف ثـ ينبغي معالجتيا مف جوانبيا المختمفة 

وعمى سبيؿ المثاؿ فإف الزيادة السكانية , وعدـ االكتفاء بجانب واحد منيا فحسب
الكبيرة تفرض عمى الدولة أعباء مالية ضخمة ال تستطيع تحمميا لتحقيؽ السياسة 

التعميمية القاضية بتوسيع القاعدة التعميمية بحيث تتوافر فرصة التعميـ اإللزامي لكؿ 
عطاء فرص أكبر في مؤسسات التعميـ , األطفاؿ مع ضماف الجودة الشاممة  وا 

. الجامعي 
وفي ظؿ ىذه الظروؼ المعاصرة واالتجاه إلى الخصخصة والحاجة إلى 
تعميـ متميز تنافسي بدأت الدولة تشجع المشاركة المجتمعية في تمويؿ العممية 

نشاء الجامعات الخاصة واألجنبية , التعميمية .  بتشجيع التعميـ الخاص وا 
 التغاضي عف اآلثار االجتماعية والنفسية – عمى أية حاؿ –كما ال ينبغي 

.  والمغوية لمتعميـ بالمغات األجنبية 
أف ىذه - : "  كما يقوؿ الدكتور فتحي جمعة –فمف آثارىا الضارة 

المدارس تربة خصبة الستنبات مشاعر االستعالء والتميز الطبقي لدي أصحابيا 
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وىي مشاعر تؤدي إلى رغبة خفية في االنسالخ مف , وطالبيا والراغبيف فييا
حساس مخبوء بعدـ االنتماء إلى المجتمع , األمة   (62)" وا 

وال شؾ كذلؾ في أف ىذا النوع مف التعميـ الذي يكمؼ قاصديو كمفة 
ويوفر ظروفا تعميمية أفضؿ بالقياس إلى التعميـ العاـ المتدني سوؼ يشكؿ , باىظة

صفوة اجتماعية بحكـ دخوليا العالية وتعمميا المتميز سوؼ تكوف فرصتيا في 
والقيادية بخاصة أكبر؛ مما ييدد السالـ , المنافسة عمى تولي الوظائؼ بعامة

.   إلى ثورة اجتماعية حتما – في ظؿ البطالة والكساد –االجتماعي وينذر 
وىي , وال يفوتني أف أربط ىذه الظاىرة باالستعمار قديما وبالعولمة حديثا

مف غير شؾ كانت فكرة استعمارية محضة غرسيا المحتؿ األجنبي في أرضنا 
وتتبناىا وتكرسيا العولمة المعاصرة وال يخفي غرضيا عند ىؤالء , وثبتيا في عقولنا

ومف ترويج ثقافة العولمة , وىؤالء مف عزلنا عف تراثنا القومي وثقافتنا الخاصة
.  وتحقيؽ مصالحيا 

وتؤكد البحوث المغوية والتربوية أف التعميـ بمغة األـ التي مف خالليا 
وييسر ,  يرسخ ما يحصمو التمميذ بيا–تكتسب المفاىيـ والتصورات وأنماط السموؾ 

وأف التعميـ بمغة ثانية يؤدي إلى اضطرابات في تحصيؿ المعرفة , عميو اكتسابيا
.  أوال وفي استخداميا ثانية 

ونحف اآلف بقسـ عمـ , وال يتسع المقاـ ىنا لعالج ىذا الموضوع الخطير
المغة نعد لمؤتمر عاـ مف المغوييف وعمماء االجتماع والنفس لدراسة آثار التعميـ 

.  بالمغات األجنبية في العالـ العربي 
كما تؤكد التقارير الخاصة باستخداـ المغات األجنبية في الكميات الجامعية 

.  أنيا ال توفر دائما فيما أوضح واستيعابا أعمؽ مما يوفره استخداـ المغة األـ 
.  ويقرر الدكتور عبد الحافظ حممي ذلؾ قائال 
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لقد ثبت عندي فيما يشبو التجربة العممية المقصودة أنو عندما درست 
مقررًا جامعيًا معينًا لمجموعتيف مف الطالب متكافئيف عمى وجو العموـ تمقتو 

. إحداىما بالعربية واألخرى باإلنجميزية كانت حصيمة طالب المجموعة األولي أكبر
 . (63)" وفيميـ لمموضوع أتـ وأعمؽ في وقت أقصر وبجيد أقؿ 

وتشير تقارير التنمية البشرية لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمدوؿ التي تحتؿ 
ومف ثـ , موقع الصدارة ولمدوؿ المرشحة لمصدارة أف استعماؿ المغة القومية في التعميـ

. (64) في مختمؼ مناشط المجتمع يساعد في دفع المجتمع إلى األماـ 
ولعمى أنبة ىنا إلى أف الدولة ال ينبغي أف تتخمى عف دورىا في قومية 

وفي , وترشيد التوسع في إنشاء المدارس والجامعات األجنبية, المؤسسات العممية
اإلشراؼ عمييا وفي فرض نسبة مئوية مف مصاريؼ ىذه المدارس أو الجامعات 
لخدمة التعميـ العامة أو فرض  منح دراسية مجانية لمف يرغب في االلتحاؽ مف 

.  خريجي المدارس العامة وليس لديو القدرة عمى تكاليفيا الباىظة 
العناية بتعميم المغات األجنبية  

ال ينبغي أف يفيـ مما قمناه مف حديث عف التعميـ بالمغات األجنبية أننا 
نعارض تعميـ لغة أجنبية في التعميـ العاـ أو في التعميـ الجامعي بؿ ينبغي أف 

يوضع في االعتبار أف تعميـ لغة أجنبية أصبح ىذه األياـ ضرورة عممية لتحقيؽ 
التنمية البشرية بعامة وتحقيؽ السياسة التعميمية الرامية إلى االنطالؽ إلى المشاركة 

وتؤكد البحوث الحديثة أف الوقت المناسب لبداية , الفعالة في عصر المعمومات
ومرحمة رياض األطفاؿ عمى , عمى أىوف الفروض, التعميـ ىو المرحمة االبتدائية

وأف تعمـ لغة أجنبية في تمؾ المرحمة لف يؤثر سمبيا عمى تعمـ , أفضؿ الفروض
وفي تكويف شخصية الطفؿ العممية فيما , بؿ سيكوف مفيدا في تعمميا, المغة األولى

 .  (65)بعد 
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معالجة اللغة العربٌة آلٌاً لمواجهة التفجر المعلوماتً  : ثالثا 

مع بزوغ عصر المعمومات تعاظـ الدور الذي تمعبو القوى الرمزية وعمى 
وباتت المغة في أمس , رأسيا المغة في صياغة شكؿ المجتمع اإلنساني الحديث

"  الحاجة إلى منظور جديد يعيد النظر في جميع جوانب المنظومة المغوية 
وبفضؿ , أصبحت الثقافة محور عممية التنمية في مجتمع المعمومات

ومف ثـ أصبحت , المتغيرات المعموماتية أصبحت المغة محور منظومة الثقافة
وبخاصة أف . معالجة المغة آليا بوساطة الكمبيوتر ىي محور تكنولوجيا المعمومات

المغة ىي المنيؿ الطبيعي الذي تستقي منو ىذه التكنولوجيا أسس ذكائيا 
. (66)" االصطناعي واألفكار المحورية بمغات البرمجة 

الموقف العربي الراىن من تكنولوجيا المعمومات  
جاءت تكنولوجيا المعمومات لتضيؼ إلى أزمات العربية بعدا فنيا متعمقا " 

وال يخفى عمى أحد أف وضعنا المغوي , بمعالجة المغة العربية آليًا بواسطة الكمبيوتر
الراىف ينذر بفجوة لغوية تفصؿ بيننا وبيف كثير مف األمـ التي تولي لغاتيا أقصى 

 شرطا أساسيا لمحصوؿ عمى عضوية نادي – أي المغة –درجات االىتماـ بصفتيا 
 . (67" )المعمومات العالمي 

.  كيف يمكن تضييق الفجوة المعرفية أو سدىا 

لقد أصبحت معالجة المغات الطبيعية آليا بواسطة الكمبيوتر أحد المقومات 
وعمـ المغة الحديث قد دخؿ في ... األساسية في تصميـ معمارية نظـ المعمومات 

فقد قاـ عمى النموذج الرياضي لمنحو , مصاؼ العمـو الدقيقة مف المدخؿ السميـ
التوليدي والذي يتميز بقابمية عالية لممعالجة اآللية ومف ثـ لمتطبيؽ اليندسي 

.  العممي 
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وذلؾ لسبب بسيط ىو كثرة , والمغة العربية أحوج مف غيرىا إلى اليندسة
وال شؾ في أف اليندسة بأساليبيا العممية . الفجوات في تنظيرنا المغوي الراىف

ف لـ نفعؿ ذلؾ فسيطوؿ . واألمبريقية تستطيع سد جزء مف ىذا الفراغ التنظيري وا 
وىو مجاؿ يتطمب ... الوقت انتظارًا الكتماؿ األسس النظرية لمعالجة العربية آليًا 

.  مشاركة فعالة وتعاونًا كاماًل بيف عمماء المغة والميندسيف وعمماء الكمبيوتر 
.  التعاون بين المغويين وعمماء اليندسة والحاسوب 
استحداث مشروعات بحثية . في ىذا المجاؿ يقترح أحد أساتذة اليندسة

مشتركة بيف تخصصات متعددة يشارؾ فييا عمماء المغة إلى جانب عمماء اليندسة 
والمعموماتية والذكاء االصطناعي والشبكات العصبية لمقياـ بأبحاث خالقة حوؿ 

, استحداث وسائؿ متقدمة لمفيرسة والتمخيص والبحث: معالجة المغة آليًا مثؿ 
 (68)" واستخداـ أدوات الذكاء االصطناعي في تحميؿ النصوص العربية وفيميا آليًا 

 .
.  الترجمة اآللية 

ومف أىـ القضايا التي تحتاج إلى تركيز البحث العممي الجاد قضية 
الترجمة اآللية مف المغات األخرى إلى المغة العربية لسد الفجوة العممية الناتجة عف 

وتسيـ الترجمة اآللية . تضخـ اإلنتاج العالمي الثقافي بالقياس إلى نظيره العربي
.  إسياما فعاال في تضييؽ ىذه الفجوة بشكؿ كبير وفي زمف قياسي 
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 خاتمة المطاف  

  إف استشراؼ المستقبؿ ىو الطريؽ المستقيـ لمواجية تحديات القرف الحادي
والتخطيط المغوي والتربوي ضروري لمواجية مشكالت حياتنا , والعشريف

.  المغوية والتربوية 
 والثورة المعموماتية , والثورة التكنولوجية , وثورة االتصاالت, الثورة العممية

والتي , وغيرىا مما يجتاح العالـ اليـو بغير عائؽ وال حد... الفائقة السرعة 
سوؼ تؤثر عمى حياتنا تأثيرات , تممكيا وتوجييا قوى عظمى مسيطرة

وسوؼ تفضي إلى التدخؿ في شؤوننا والسيطرة عمى قراراتنا ما لـ , عظيمة
 . نستفد مف آثارىا اإليجابية ونتجنب مخاطرىا المدمرة 

  سياسة استراتيجية عربية لمواجية النظاـ – بكؿ أسؼ –ليس لدينا 
إال بسموؾ , العالمي الجديد ولف ننجح في مجاراة التقدـ العممي المعاصر 

والمعيار الحقيقي لتقدـ األمـ ىو ما . الطريؽ الذي سمكتو األمـ المتقدمة
 . فمنعمؿ عمى تكويف ىذا الرصيد وتنميتو, لدييا مف رصيد قومي معرفي

 وىو عنصر أساسي في التنمية, اإلنساف ىو صانع تقدمو وتأخره ,
, وسياستنا التعميمية ينبغي أف تيدؼ إلى التنمية البشرية الشاممة الدائمة

, وبالتعميـ المتميز لمجميع, والتوسع في التعميـ, والتي تتحدد بتكافؤ الفرص
واليدؼ األكبر مف . وتنمية الطفولة المبكرة, وتحقيؽ مبدأ الجودة الشاممة

سياستنا التعميمية ىو أف نسمح أبناءنا بمفاتيح العمـ وبمناىج البحث العممي 
 . ال بخزائنو فحسب 

  ال يخفى أف ىدؼ الواليات المتحدة األمريكية مف تغيير مناىج التعميـ في
 ىو تنشئة أجياؿ –العالـ العربي واإلسالمي بدعوى محاربة اإلرىاب 
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عربية جديدة متأمركة عقال ووجدانا وسموكا وقيما ؛ استالبا لكؿ ما ىو 
 . وطني أو قومي إسالمي 

وال يمكف أف تكوف سياستنا التعميمية إال سياسة وطنية نابعة مف مصالح 
.  وعمى السالـ االجتماعي والعدؿ بيف كؿ فئاتو , محافظة عمى قيمو , الوطف 

وبكؿ أسؼ ما يجري اآلف في الدوؿ العربية في المجاؿ التعميمي والثقافي 
 . وكأنو يحقؽ أىداؼ المخطط األمريكي خطوة خطوة 

 إف االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات ىي طريقنا إلى التقدـ العممي  ,
ويتطمب ذلؾ العمؿ المخمص الدؤوب عمى تييئة المغة العربية لمتطمبات 

وتسخير التكنولوجيا لمتعامؿ معيا بخصائصيا الصرفية , معالجتيا آلياً 
ومما ييسر ذلؾ ما تؤكده التجارب مف أف المغة العربية . والنحوية والداللية

وال يمكف . لغويًا وحاسوبيًا مف فئة رياضية مطاوعة لممعالجة اآللية 
ألنيا , لغة األـ , مواجية التحديات التربوية والثقافية إال بمغتنا القومية 
كما أفَّ نشر الثقافة , تساعد عمى زيادة معدؿ االستيعاب وترسيخ المفاىيـ 
مع توافر إلية عربية , العممية وتطويرىا لف يكوف إال بمغة مبسطة ميسورة

 . لجياز مصطمحي عربي في كؿ العمـو 

  تتعرض حياتنا المغوية المعاصرة والمستقبمية إلى تحديات خطيرة لعؿ
 : أىميا 

وثمة محاوالت جارية اآلف في التعامؿ مع . الصراع بيف الفصحى والعامية -ٔ
المغة المصرية والمغة السورية , العاميات في العالـ العربي عمى أنيا لغات

.  والمغة المغربية مما يعصؼ بوحدة األمة العربية وبمصالحيا القومية 
 . ضعؼ الثقة بكفاية المغة العربية وتدني اإلحساس باالنتماء إلييا  -ٕ

 . معالجة المغة العربية آليًا لمواجية التفجر المعموماتي  -ٖ
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  والجدؿ حوؿ الفصحى والعامية يتخذ اتجاىات ثالثة منذ بداية عصر
وسوؼ يستمر محتدمًا , النيضة الحديثة في منتصؼ القرف التاسع عشر

 . في المستقبؿ القريب 

واتخاذ , االتجاه األوؿ يدعو إلى اتخاذ العامية لغة قومية محؿ الفصحى
 . حروؼ غير عربية لرسميا 

والتقريب , واالتجاه الثاني يدعو إلى الحفاظ عمى الفصحى واإلبقاء عمى رسميا
. بينيا وبيف العامية وفؽ نموذج لغوي غربي 

واالتجاه الثالث يدعو إلى الحفاظ عمى الفصحى واالعتداد بتغير معجميا 
وتطوره لمالءمة العصر التكنولوجي وفؽ , واإلبقاء عمى رسميا, وبعض أساليبيا

.  مخطط لغوي قومي 
,  وىذا االتجاه ىو أكثر االتجاىات تعبيرًا عف الرأي العاـ في العالـ العربي بأسره
وأقربيا إلى معالجة مشكالت حياتنا المغوية بحيث تكوف لغتنا وافية بمتطمبات 

.  الحياة المعاصرة والمستقبؿ 
.  ومن أىم مالمح ىذا االتجاه 

  مقاومة الدعوة إلى العامية التخاذىا لغة قومية ؛ ألنيا دعوة استعمارية
وألف العامية ال تصمح , عنصرية تيدؼ إلى تمزيؽ وحدة العالـ العربي 

ولتعددىا في , ألف تكوف لغة قومية لفقر معجميا ومحدودية بنائيا التركيبي
 .  أقطار العالـ العربي 

  التقريب بيف العامية والفصحى باالعتداد ببعض األلفاظ العامية الشائعة
 . بيف األدباء والعمماء وببعض األلفاظ المعربة المحتاج إلييا 
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  تبسيط قواعد النحو والصرؼ واالستغناء عما فييا مف فضوؿ وتبني طرؽ
 . ولمالءمتيا لممعالجة اآللية , جديدة إلحساف تعميميا

 بظيور لغة فصحي , االعتراؼ بالتغير المغوي الحادث في المغة العربية
وىي . عصرية مشتركة لمعالـ العربي صاغيا األدباء والعمماء والصحافيوف

 . مالئمة لمتطمبات حياتنا المعاصرة , لغة غنية بمفرداتيا وبأساليبيا

  الحفاظ عمى المغة العربية ألنيا لغة القرآف الكريـ ولغة العروبة والجامعة
وألنيا التي يعدىا العالـ . ما بيف العرب والمحققة لمصالحيـ القومية 

 .وعالمة ثقافتيـ , ورمز استقالليـ, العربي لغتيـ القومية ومظير ىويتيـ

  إف مظاىر ضعؼ الثقة بكفاية المغة العربية في التعبير عف حياتنا
المعاصرة وتدني اإلحساس باالنتماء إلييا ييدد السالـ االجتماعي بيف 

ف انتشار , وييدـ الدعامة الكبرى في توحدىـ ثقافيا, أبناء الوطف الواحد وا 
وقد يولد , التعميـ بالمغات األجنبية يذكي الصراع الطبقي في المجتمع

 . صفوة خاضعة لقوى غير وطنية 

 التقدـ العممي الذي نسعى إليو لف يتحقؽ إال بمغتنا القومية في األساس ,
ألف تعمميا ضرورة وطنية , وىذا التوجو ال يمنع مف تعمـ المغات األجنبية 

كما أنيا مف دواعي التنمية البشرية , لمالحقة التقدـ العممي والمساىمة فيو 
 . الشاممة 

  إف معالجة المغة العربية آليًا أصبح مطمبا ممحا في عصر التفجر
المعموماتي ولف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ تعاوف فعاؿ بيف عمماء 

الحاسوب وخبراء المعمومات والذكاء االصطناعي والمغوييف في استحداث 
مشروعات بحثية مشتركة تعالج المشكالت الناتجة عف المعالجة اإللية 

واستخداـ , واستحداث وسائؿ متقدمة لمفيرسة والتمخيص والبحث, لمعربية
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, آليات الذكاء االصطناعي في تحميؿ النصوص العربية وفيميا آليا
وتطوير اآلليات المتوافرة وتحسبنيا في الترجمة اإللية وغير ذلؾ مف 

 . موضوعات مشتركة 

  وعمى سبيؿ التمثيؿ فحسب نحف في حاجة إلى تييئة العربية صرفيا
وتخميص معارفنا المغوية عف النظاـ , ونحويا ودالليًا لمعالجتيا آليًا 

الصرفي والنحوي والداللي مف كؿ فضوؿ والتخفؼ مف صرامة القواعد أو 
الضوابط لمصمحة المعالجة اإللية خشية أف نقع في المحظور وينصرؼ 

.  عمماؤنا عف المحاولة أو يعالجوىا معالجة خاطئة 
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