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: مقدمة
تبحث ىذه الدراسة في واقع المغة العربية في الشبكة العنكبوتية في األردف، 
متخذة مف المؤسسات التعممية والتجارية والخدماتيو مجااًل لمدراسة، لتبّيف تمّثالت 

. المغة العربية في ىذه القطاعات مف خالؿ مواقعيا عمى الشبكة العنكبوتية
وتتفحص الدراسة موقع اليوية في ىذه المؤسسات، وتعالؽ المغة العربية مع ىذه 

 بناء الذات، وموقع المغة العربية ياليوية، ومدى انسجاـ فكر المؤسسة مع دورىا ؼ
يتطمب السماح - في عالمنا العربي-مف خطابيا، خاصة أف بناء مجتمع المعرفة 

لممستخدـ العربي بالوصوؿ إلى المعمومات العربية وغير العربية مف خالؿ استخداـ 
المغة العربية، ولعؿ التحدي األكبر كامف في أف المحتوى بالعربية عمى الشبكة 

مف المحتوى، فضاًل % 68، في حيف تشكؿ اإلنجميزية %1العنكبوتية ال يتجاوز 
 مميوف 11)عف أف مستعممي الشبكة العنكبوتية مف الناطقيف بالعربية ال يتجاوزوف 

. مف مجموع مستعممي الشبكة العنكبوتية في العالـ % 1.4، أي ما يعادؿ (نسمة

ما مف شؾ في أف لمتطور التقني، وظيور األدوات واآلليات التقنية دورًا ميمًا 
 إال ().في التفاعؿ الحضاري، والثقافي، واالجتماعي، واالقتصادي، والتقني، إلخ

البصمة الثقافية لمجتمع ما؛ إذ - أحياناً –أف ثمة تخوفًا عمى اليوية، فقد تختفي 
(  تاإلنترف)فعمى        " تضمر اليويات القومية أماـ موجة العولمة العاتية، 

                                                 

ـ  2008مف الدالئؿ عمى أىمية الشبكة العنكبوتية أف اإلحصائيات تشير إلى أنو في عاـ  .1
مميار  (600)تـّ إرساؿ مميار رسالة عبر البريد اإللكتروني، فضاًل عف احتواء الشبكة عمى 

: صفحة، انظر
، ورقة دور الخدمة االجتماعية في محاربة جرائم اإلنترنت واإلرهاب. الخزاعي، حسيف    - 

عمؿ قدمت في مؤتمر اإلرىاب في العصر الرقمي، جامعة الحسيف بف طالؿ، األردف، يوليو 
/2008  .
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نادرًا ما يكوف البمد الذي ينتمي إليو المرء ميمًا، فمجرد وجود المرء عمى اإلنترنت 
ف صفحتو الخاصة تمثؿ لو موطنو  الروحي  ()."يشّكؿ رابطًا ثقافيًا كبيرًا، وا 

قد يتحداف تارة، وقد يستقالف تارة ، وتطبيقي، نظري: وسيصوغ الدراسة إطاراف
المغة واليوية، وأىمية : أخرى، وسيتشكؿ اإلطار النظري مف مفردات عديدة منيا

المغة العربية في تشكيؿ الشخصية، والمغة القومية أوالمغة األـ، والمغة األجنبية، 
والمغة والثنائية، والمغة واالزدواجية، والسياسة المغوية ودورىا في بناء الذات، وما 

. ىي المغة المناسبة لمخطاب المعاصر

أما اإلطار العممي، فيو انفتاح عمى تجربة المؤسسات األردنية، وقياس دورىا 
الحضاري وقدرتيا عمى تمّثؿ األسس الحضارية التي صاغتيا، والتشريعات 

القانونية التي حّثت عمى أىمية المغة العربية في بناء المجتمع األردني، الذي 
. وصفو الدستور بأنو شعب مسمـ ذو حضارة عربية إسالمية

رؤية ُكّمية في المغة والهوية :  والًال 

 منذ منتصؼ القرف الماضي عف المغة وأىميتيا في صنع اليوية، ثكثر الحدي
ولعؿ الحديث يتنامى كمما كاف ىناؾ شعور بالتحدي الذي تواجيو المغة العربية، 

الشعور المبالغ فيو بأىمية المغة األجنبية الناتج غالبًا عف " ومرّد ىذا التحدي
االنبيار بكؿ ما ىو أجنبي، والظف الزائؼ بأف التقدـ ال يأتي إال عف طريؽ إتقاف 

 بيا بيف العرب أنفسيـ، وغني عف الذكر أف ثالمغة األجنبية لمجميع، بؿ والتحد
ىذا الشعور يأتي مف اإلحساس باليزيمة النفسية التي يعاني منيا اإلنساف العربي 

                                                 

ترجمة عبد النور الخرافي، سمسمة عالـ المعرفة ، المجمس . المغة والهوية. جوزيؼ، جوف. 2
. 255، ص342الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، العدد 
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في ىذا العصر، واإلعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذي يمثؿ 
 ()."المنتصر الغالب

: هوية المغة ولغة الهوية- 1
 (والمغة أحد تمّثالتو)قد تكوف اليويات مستقرة في مجتمع ما، ولكف الخطاب 

يجاًبا، وال تكوف اليوية عندئذ موجودة إال بشكؿ مستقؿ عف  ىو الذي يبرزىا سمبًا أوا 
المتكمميف باسميا، وبذلؾ يعاد إنتاج اليوية؛ أي إنتاج ثقافة تعكس العالقة مع 

اآلخر، كما تعكس العالقة مع الذات، وىي عالقة يؤدي فييا التخّيؿ ميمة مركزية 
يتـّ مف خاللو تكويف رؤية لممجتمع تحرص عمى إخفاء الذاتية، والرجوع إلى 

عف التموث باآلخر، ابتغاء المحافظة - ما أمكف-األصؿ ذي النقاوة، واالبتعاد 
عمى طيارة المجتمع، فيو خطاب رؤية مشوبة بالتخّيؿ سرعاف ما يتحوؿ إلى 

. ممارسة ثقافية واجتماعية وسياسية، إلخ

واليوية بحسب ىذا الخطاب، تصبح مفيومًا مكتماًل، ولـ يتبؽ سوى البحث 
وىذا ما . (الحاضر)لتحقيؽ الوجود  (الماضي)عف صيغة التطابؽ مع المثاؿ 

يدعونا إلى التمييز بيف اليوية وخطاب اليوية، فإذا كانت اليوية حقيقة رمزية 
يعيشيا األفراد والمجتمعات، فإف الخطاب الُمنشأ عف اليوية ىو خطاب 

يتجو نحو اآلخر، بغية تأكيد الذات، ورفض تماىييا مع اآلخر  (أيديولوجي)
مف ىنا فإف . وتمثالتو، فُكنو الذات ال يتـ إال عف طريؽ اآلخر، ومف خاللو

في -ومف ميمة المجتمع ، خطاب اليوية يطرح نفسو بوصفو خصوصية
وبناء . وعمى اآلخر أال ييددىا أو يعمؿ عمى اختراقيا، أف يحافظ عمييا-صيرورتو

ويغدو خطاب اليوية الُبعد الّفعاؿ ، عميو تصبح اليوية الُبعد الصامت الساكف

                                                 

مكتبة العبيكاف،    : ، الرياض المغة العربية في عصر العولمة.الضبيب، أحمد بف محمد .3
 .16ـ، ص1،2001ط
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وبذلؾ تتمحور المغة لتصبح واسطة تجعؿ مف األمة مجتمعا متخّياًل، . المتحرؾ
. وتربط الفرد مع أبناء أّمتو ممف لـ يرىـ أو يقابميـ

ييتـ بكؿ تمؾ المميزات لممنطوقات التي يستعمميا "والبحث في ىوية المغة 
المستمع، بيدؼ قراءة حقائؽ عف المتكمـ، ويشمؿ ذلؾ األصوؿ الجغرافية 

، sexuality، والجنسية genderواالجتماعية، والمستوى التعميمي، والجنوسة 
، وعف اإف ما يعنيو ىذا ىو أنو كمما عزلنا المغة عف متكممييا ومؤوليو... والذكاء

السياؽ الذي يتكمـ فيو ىؤالء الناس ويؤولوف فيو ىذا المغة، أخفقنا في أف نقترب 
 ()."أكثر مف بعض جوانب حقيقتيا الجوىرية

وتكتسب المغة ىويتيا مف ماىيتيا وأىميتيا ووظيفتيا؛ فالمغة ليست حروفًا 
بؿ ىي حاضنة فكرية، وعامؿ ميـ في تجسيد خصائص األمة، ، وكممات فحسب

وحافظة لتاريخيا وداعمة الستمراريتيا، وتماسؾ مجتمعيا وأفرادىا، وأداة لنقؿ 
وتغدو . الوحدة والتجانس والتماسؾ: المعرفة والعمـ، وليا مقاصد ُكّمية متمثمة في

بذلؾ حمقة وصؿ ميمة بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ، لذلؾ تجدىا في حالة 
سيرورة وصيرورة، ال سيما إذا كاف ثمة وعي متناـٍ مع ىذه السيرورة والصيرورة، 

في - كذلؾ–وتبرز ىوية المغة . فمغة الوعي ال تتولد إال بالوعي بالمغة وبإمكانياتيا
عمى الرغـ مف أف المغة تتصرؼ بوصفيا قوة "قدرتيا عمى تشكيؿ الشخصية فػ 

مسؤولة عف عممية التنشئة االجتماعية، وقوة منّظمة، فإنيا تعتبر في الوقت ذاتو 
 (). "العامؿ المعروؼ المستقؿ األكثر فاعمية في نمو الشخصية الفردية

المغة التي تنتمي إلى مجتمع "والمغة أيقونة ميمة في تحديد الرؤية؛ إذ إف 
بشري معيف، والتي يتكمميا أبناؤه، ويفكروف بواسطتيا، ىي التي تنظـ تجربة ىذا 

                                                 

 .46، مرجع سابؽ، صالمغة والهوية. جوزيؼ .4
 .85المرجع السابؽ، ص  .5
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المجتمع، وىي التي تصوغ بالتالي عالمو وواقعو الحقيقي، فكؿ لغة تنطوي عمى 
 ()."رؤية خاصة لمعالـ

إف أي مصطمح أو مفيـو يختزف في طياتو دفقًا ثقافيًا واسعًا، ويكوف 
والمغة قادرة . مشحونًا بيذه األبعاد الثقافية، ليكّوف بصمة ثقافية تميزه عف غيره

عمى ممارسة ىذا االستيعاب، بؿ وتجاوزه إلى رؤى تمثؿ خطاب المغة وخطاب 
االنتماء - بصيغة أو بأخرى-اليوية، لتتشكؿ آنذاؾ اليوية الثقافية، التي تعني 

 ().إلى جماعة لغوية محمية أو اقممية أو وطنية بما ليا مف قيـ متميزة
ىوية كؿ "وألف اليوية صيغة ثقافية، والمغة ُتعّد ركنًا مف أركاف الثقافة، فػ

 إذ يشعر المرء باألمف واالطمئناف في كنؼ لغتو، ()" مجتمع تتأسس عمى لغتو؛
فإنو يجد موطنًا روحيًا في لغتو ، فإذا حـر اإلنساف مف موطنو عمى األرض"

سوؼ تصبح قوة - ليذا السبب-والتي ، القومية التي يحسيا دائمًا وأبدًا بكؿ حواسو
 ومف ىنا نجد ىذا ()."حقيقية تمكنو يومًا مف الحصوؿ عمى موطف عمى األرض

ألنيا تكوف بمثابة الدـ " والثقافة؛ إذ غدت أقونمًا مف أقانيميا؛ ةالتماثؿ بيف المغ
داخؿ الجسد الحي، فيي تحمؿ كؿ خصائص مجتمع ما إلى كؿ فرد مف أفراده، 
وىي بمثابة شبكة تواصؿ وقنوات نقؿ لمتراث والمعرفة الوافدة إلى الذات، والناقمة 

                                                 

: تنسب المقولة إلى إدورد سابير، انظرىا في. 6
 تشريف 528، العدد مجمة العربيالقيمة واليوية، : المغة العربية. بركة، بساـ    - 

.  84ـ، ص 2002الثاني،
، 1986 كانوف األوؿ 8انظر ىذا التعريؼ في قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  .7

 عقدًا عالميًا لمتنمية الثقافية تحت رعاية األمـ المتحدة 1997 حتى 1988الذي عّد الفترة مف 
. واليونسكو

ـ ،     1997 لمنشر والتوزيع ،ددار الحصا: ، دمشؽإعادة إنتاج الهوية. حيدر، أحمد .8
.  136ص

 .72ـ، ص1992، 1، دار الثقافة العربية، ط عمم المغة االجتماعي. كماؿ،  بشر .9
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مف الذات إلى اآلخر، فال جـر أف يعتصـ كؿ مجتمع بيويتو الثقافية مف خالؿ 
 ()."تنشئتو بمغتو

 ولميوية لغٌة وتجّؿ  وتمّثٌؿ نتممسو، وقد تكوف لممجتمع الواحد ىويات 
متعددة، وقد تكوف في الوقت نفسو متناقضة، وىذا نابع مف تنوع خطاب اليوية، 

كما أسمفنا، فيتمثؿ عندنا خطاب اليوية الشخصية، وخطاب اليوية الُمعبَّر 
عنيا، أي ماىية األنا مف خالؿ الذات، وماىية األنا مف خالؿ اآلخر، وبيف 

اليوية الُمعّبر عنيا، بوصفيا مفيومًا موحدًا، تقدـ ثقاًل "الماىيتيف ُبعد كبير، فػ 
موازيًا لميوية الشخصية، ومفيدًا إلزاحة ىذه اليوية مف مكانيا الذي يتمتع 

أي مف أنا في تصور اآلخر، تفتقر إلى : بامتياز فريد، واليوية الُمعّبر عنيا
مؤّوؿ مميز، بؿ إف ليا مؤّواًل مجردًا مف االمتياز عمى نحو فريد ىو الذات، 
نني آخر شخص مرجح يعرؼ ماىيتو في تصور اآلخريف، وىو قد يطابؽ  وا 

/  تعيؽ  رأييـتصوري لماىيتي أو يخالفو؛ ألف مسألة مف أكوف في متخيالتو
  ()."تصوري

وقد يحدث انسجاـ بيف المغة واليوية، فتغدو لغة اليوية ُمشَبعة بيوية المغة، 
فصحيح ، وتصبح ىوية المغة عالمة بارزة ليذه المغة، وكمتاىما سيدتاف ومسودتاف

أف اإلنساف ىو الذي يصنع المغة، إال أنو أسير ليا وال يخرج عف قوانينيا، والمغة 
سبيؿ المرء إلى معرفتو لذاتو ومحيطو، وىي في الوقت نفسو تفرض عمى المرء "

قيودًا تمنعو مف تخطييا، فإذا أراد شخص أف يعّبر عف مكنوناتو، أو أف يتواصؿ 
مع إخوانو، أو أف يعي ما يجيش في نفسو، فإنو يستعمؿ في ذلؾ ما تُقّدـ المغُة 

                                                 

، ضمف أعماؿ العولمة واليوية موضوع الدورة  ي منظور لمستقبل الهوية. الكتاني، محمد. 10
 .81ـ، ص1997مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية، أيار : ـ، الرباط1997األولى لسنة 

.  119، مرجع سابؽ، ص والهويةةالمغ. جوزيؼ .11
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 (). "إليو مف مفردات وتراكيب، وىو يبقى في ذلؾ أسير ىذه المفردات والتراكيب
واليوية ىي التي تنقؿ المغة مف مرحمة القوة إلى الفعؿ؛ أي مف حروؼ وكممات 

. وجمؿ إلى تعبير عف الذات تجاه الذات، والذات تجاه اآلخر

 (): إف ثمة ارتباطًا وثيقًا بيف المغة واليوية يقوـ عمى ثالث حجج ىي

وتتمثؿ في االرتباط الفطري والوعي القومي والشخصية : الحجة األساس -أ 
 . الجماعية

فالمغة ذاكرة تتعامؿ مع النصوص التراثية الحضارية لصياغة : حجة التأسيس -ب 
أصوؿ الذاكرة الحضارية، وفقو المغة، وعمميات التجديد واإلحياء التراثي، 

.  وأدواره في صياغة شخصية األمة وأصوؿ ىويتيا

المغة مفيـو ثقافي وفكري وحضاري، يؤصؿ معاني : حجة التأصيؿ والتفعيؿ -ج 
القدرة عمى المواجية والممانعة الحضارية مف جانب، وترّشح مداخؿ الفاعمية 

 .الحضارية وأصوليا مف جانب آخر

 

                                                 

، مستغانـ، الجزائر، مجمة حوليات التراثالمغة العربية وعالقتيا باليوية، . كرمة، الشريؼ .12
 .41ـ، ص2006 ،6العدد 

:  انظرىا في  .13
، ضمف كتاب المغة واليوية وحوار  والهوية والسياسةةالمغ. عبد الفتاح، سيؼ الديف    - 

شراؼ نادية محمود مصطفى وسيؼ الديف عبد الفتاح، جامعة القاىرة،  الحضارات، إعداد وا 
 .41ـ، ص2006
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 المغة والهوية ارتباط فطري ووعي قومي: الحجة األساس

 

توضح لنا الحجج السابقة ميمة المغة وماىيتيا ودورىا في البناء الحضاري؛ إذ 
تنبو عف كونيا أداة تواصؿ صوتي وصرفي ومعجمي وداللي، لتغدو أداة وعي 

أو األنموذج وأداة لمحفر المعرفي، ومّحفز لمعودة  (الماضي)ونقؿ لخطاب اليوية 
فضاًل عف دورىا الحيوي في تكويف الرؤية وتفعيؿ الساكف المتحرؾ في ، إلى الذات

الذات العربية، أي استفزاز الذات العربية نحو التكامؿ لتكوف قادرة عمى المواجية 
 باالستيعا: وعمى المثقافة، وبذلؾ تحقؽ المغة مع اليوية ضرورتيف حضاريتيف ىما

.  والتجاوز

وقد يحدث شرخ وحالة فصاـ نكد بيف المغة واليوية، وىو ما يمثؿ فسخ 
اليوية؛ أي حدوث قطيعة مع المغة في سياقات تقطع الذات عف المساف، ومف ثـ 

ىي حالة تحاوؿ تغريب المساف بالمعنى الواسع، وفسخ اليوية يؤدي إلى قطيعة مع 
لى قطع الذات عف العالقات الفطرية ومجاالتيا الحيوية، وما مف شؾ  األصؿ وا 
في أف حالة الفصاـ تؤدي إلى انسالخ اإلنساف عف ذاتو وذاكرتو، ضمف محور 

يحاوؿ محو الذاكرة الحضارية، وقطع النفس عف ذاكرتيا التراثية، لتتشكؿ في وعي 
وال وعي أبناء المغة أف لغتيـ سبب رئيس في تخمفيـ وفقدانيـ فاعميتيـ 

النص التراثي وفقو المغة : حجة التأسيس 
 وعمميات التجديد واإلحياء 

 

الثقافة العربية بيف : حجة التأصيؿ والتفعيؿ
 الفف والمعنوي والتكامؿ القومي ومجاؿ المغة 
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 فينشأ جيؿ ال يستطيع صوغ ذاتو وشخصيتو، وال يقدر عمى رسـ ().الحضارية
فيو ابف اليوية والحضارة والجغرافيا والزماف، ولكنو يستعير لسانًا ، حدود االنتماء

منزلة اليوية،  (تفوؽ)آخر غير قادر عمى إعادة تشكيمو؛ إذ إف المساف في منزلة 
والذات ترغب ىذا المساف، والمساف يأبى ذلؾ، فتحدث عندئذ حالة المسخ التي تمثؿ 

صيغة موحشة لمذات، التي تشعر باالغتراب، فال ىي ابنة المساف، وال ىي ابنة 
.  اليوية

وىذا ما نالحظو في مساحات واسعة مف الشبكة العنكبوتية؛ إذ تنتج لغة 
، فقد نجد كتابة الكممات ةىجينة تصوغ ذاتيا مف قطع فسيفسائية غير منسجـ

، وقد (assalaamo 3laikom)  أو( marhaba ): بالحروؼ اإلنجميزية مثؿ
فضاًل عف كثير مف سفؾ  (الشات)تكتب الكممات اإلنجميزية بحروؼ عربية مثؿ 

.  دـ المساف واليوية، مما يدؽ ناقوس الخطر تجاه المساف واليوية
:  (القوة والفعل)جدلية المغة والتواصل - 2

:  إف الغاية التقميدية لمغة تتمثؿ في أمريف
ويتـ ذلؾ مف خالؿ التواصؿ مع اآلخر  : التواصؿ - أ
أي أف نتمثؿ الكوف في عقولنا، كي نستطيع تصنيؼ األشياء : التمثُّؿ - ب

 . وتمييزىا مف خالؿ ما توفره لنا المغة

بمدى انتشار أحد ىذيف المفيوميف - في جانب مف جوانبيا-وتقاس قوة المغة 
لغة تواصؿ أو تمثُّؿ، وكـ  (األـ)فكـ نسبة الذيف يستعمموف المغة ، في المجتمع

نسبة الذيف يستعمموف المغة الثانية لغة تواصؿ أو تمثُّؿ؟ وفي أي مجاالت الحياة 
تختار الذات إحدى الوظيفتيف؟ والنتيجة ستعطي إيحاء ميمًا حوؿ قدرة المغة عمى 

                                                 

انظر موقع المدرسة األمريكية ، ما يمثؿ ىذا التوجو المدارس األجنبية في البمداف العربية . 14
 . إلخ، كذلؾ موقع مدارس المونتسوري، الحديثة عمى  الشبكة العنكبوتية 
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صوغ الذات، وقدرة الذات عمى تمثُّؿ المغة ضمف عالقة جدلية مركبة وصعبة في 
.   لممجتمعـبنيتيا الداخمية، إال أنيا واضحة المعاؿ

نظرا لكونيا تحقيقًا صوتيًا "صحيح أف وظيفة التواصؿ مف أىـ وظائؼ المغة 
تكّونت الجماعات " وبفضميا ()."لميؿ اإلنساف إلى رؤية الواقع بطريقة رمزية

 إال أف ثمة فارقًا بيف ()."اإلنسانية، فتاريخ البشرية منذ بدايتو يفترض وجود المغة
المغة والتواصؿ، فعمى الرغـ مف أىمية وظيفة التواصؿ وحيويتيا وضرورتيا، إال 
أنيا ال تمنح المغة خصوصية؛ إذ إنيا متحققة بيف الكائنات األخرى بالقدر الذي 
تحتاجو، وبيذا فالتواصؿ ال يأخذ دوره الفعمي والجوىري، إال إذا تعالؽ مع الفكر، 

ليشكال ىوية واضحة قادرة عمى تحقيؽ االنسجاـ بيف الماضي والحاضر 
أّدى - بمعناه البسيط-ولعؿ االقتصار عمى دور المغة في التوصيؿ . والمستقبؿ

إلى خمؿ واضح في فيـ مقصدية المغة، وعّدىا أداة لتوصيؿ المعنى فحسب، 
غاضيف الطرؼ عف األخطاء والركاكة؛ إذ ال يؤثر ىذا في وصوؿ المعنى 

.  واستيعابو
حدى وظائفيا  يساعدنا عمى إحداث  (التوصيؿ)وىذا الفرؽ بيف المغة وا 

االتساؽ بيف القوة والفعؿ؛ فالقوة شيء كامف في ذاتنا فيو ممارسة داخمية، وربما 
أما الفعؿ فيو نمط الممارسة الخارجية الذي يمثؿ ، (الكفاية): نستطيع أف نصفو بػ

، (األداء): حبؿ الوصؿ بيف الذات واآلخر، والداخؿ والخارج، ونستطيع أف نصفو بػ
مف أف المغة "ولعؿ الفرؽ بيف القوة والفعؿ ظاىر في عالـ المغة، فعمى الرغـ 

العربية قطعت شوطًا كبيرًا في التطور باتجاه أف تكوف الفصحى المغة العممية 
لمحياة اليومية، فإنو مف الصعب القوؿ بأف العربية الفصحى ُتعّد لغة الحديث 

االقتصادي والسياسي والتعاقدي، فمف المالحظ : اليومية، أي لغة التعامؿ اليومي
أننا نفكر تجاريًا ونحسب ماليًا بالعامية، ولكف حيف يتطمب األمر توثيقًا خطيًا، 

                                                 

.  82، مرجع سابؽ، صالقيمة والهوية: بركة، المغة العربية  .15
 .35، مرجع سابؽ، ص بالهويةالمغة العربية وعالقتهاكرمة، . 16
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ـّ االتفاؽ عميو، وكثيرًا ما نستعيف بمترجميف؛ ألننا ال نستطيع الكتابة  نترجـ ما ت
 ()."بالعربية الفصحى

المغة التي يتعمميا الطالب "ونجد ىذا الفصاـ النكد في كؿ مناحي الحياة؛ فػ 
وما يسمعو مف معمـ ... العربي ىي غير المغة التي يسمعيا في البيت أو الطريؽ

العربية غير الذي يسمعو مف معمـ الجغرافيا، بؿ إف معمـ المغة العربية يعممو أشياء 
مضاّد ليا في البيت  (الفصؿ)كؿ شيء حوؿ العربية في... ويستخدـ أشياء غيرىا

فينيمر ، والمدرسة والشارع، وكأنما ىناؾ ىذه القربة المقطوعة، تمؤل مف أعالىا
  ()."الماء مف جوانبيا المتيرئة والممزقة

، (لغة الصؼ أو المحاضرة)وقد يكوف مف أسباب ىذا الفصاـ بيف المغة الوقتية
تؤخذ تمقينًا، في  (الوقتية)أف المغة القومية (التعايش مع المجتمع واألسرة)ولغة الحياة

قوالب صّماء دوف أف يكوف ليا أثر في استثارة ذائقة المتمقي، وجعمو معايشًا ليا، 
ُتجيد الُمعمـ تمقينًا والتمميذ "ومحاورًا إياىا، وصديقًا ليا، فالمغة التي نتعمميا اليوـ 
 ()."حفظًا، دوف أف تكسبو ذوؽ العربية ومنطقيا وبيانيا

, الثنائية, (األم)المغة القومية: مثمث المغة)االنتماء واالرتماء - 3
:  (االزدواجية

التي تؤرؽ العامميف ،  إلى المغة واليوية مف القضايا الشائكةءتعد قضية االنتما
في حقؿ السياسة المغوية أو التخطيط المغوي في أي زماف ومكاف؛  إذ تتمحور 
ىذه القضية حوؿ موقع الفرد وموقفو مف ىويتو، واألسس المعرفية واالجتماعية 

                                                 

، االزدواجية في المغة العربيةتمثيؿ المعرفة عند ثنائيي المغة، ضمف ندوة . التؿ، شادية .17
 .21ـ، ص1987مجمع المغة األردني، نيساف 

، المجمد المجمة العربية لمدراسات المغويةقضايا المغة العربية المعاصرة، . فيصؿ، شكري .18
.  24ـ، ص1983الثاني، العدد األوؿ، 

 .187ـ، ص1969دار المعارؼ، : ، مصرلغتنا والحياة. عبد الرحمف، عائشة .19
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التي صاغ منيا شخصيتو، وعالقتو مع اآلخر بمعينو كمو، فيا ىو ابف حـز 
المغة "األندلسي يرى أف العالقة بيف ارتقاء المغة وارتقاء األمة عالقة وطيدة؛ إذ إف 

فإنما يقّيد لغة ... يسقط أكثرىا ويبطؿ بسقوط دولة أىميا ودخوؿ غيرىـ عمييـ
 وىذه نظرة عميقة مف ."األمة عموميا وأخبارىا قوُة دولتيا ونشاط أىميا وفراغيـ

ورفعة المغة . ابف حـز في الربط بيف المغة ومكانتيا، ودور األمة في سمو المغة
مبنية عمى وحدة لغة الخطاب، والتكامؿ القومي، والحؽ في تقرير المصير؛ 

فالوحدة المغوية تصنع إرادة واحدة عمى النطاؽ الدولي، وىي تتعامؿ مع الداخؿ 
فتنشئ تكاماًل قوميًا، وتتعامؿ مع الخارج فتنشئ وحدة نظامية ذات إرادة واحدة، 

 ().تممؾ حؽ تقرير المصير (أّمة)ومف ثـ تستحؽ ىذه الوحدة النظامية أف تكوف 

وتحدث ابف خمدوف عف ىوية األمة، وتفحص عالقة األمة المغموبة بالغالبة، 
وفّسر مظاىر االستالب الثقافي واالستتباع الفكري؛ إذ تتقمص األمة المغموبة 

المعنوية والمادية، : شخصية الغالبة، وتحاوؿ التماىي معيا في مناحي الحياة كميا
 بالغالب في ِشعاره وزّيو وِنحمتو وسائر ءالمغموب مولع أبدًا باالقتدا: "فيو يقوؿ

، والسبب في ذلؾ أف النفس أبدًا تعتقد في مف غمبيا وانقادت إليو، أحوالو وعوائده
إما لنظره بالكماؿ بما وفر عندىا مف تعظيمو، أو لما تغالط بو مف أف انقيادىا 

ليس لغمب طبيعي، إنما ىو لكماؿ الغالب، فإذا غالطت بذلؾ واّتصؿ ليا اعتقادّا، 
فانتحمت جميع مذاىب الغالب وتشبيت بو، وذلؾ ىو االقتداء، أو لما تراه، واهلل 

نما ىو بما أنحمتو مف  اعمـ مف أف غمب الغالب ليا ليس بعصبية وال قوة بأس، وا 

                                                 

، عمي بف أحمد .20 ، 1، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، طاإلحكام في  صول األحكام. ابف حـز
 .32، ص1ـ، ج1983دار اآلفاؽ الجديدة، : بيروت

 .39، مرجع سابؽ، صالمغة والهوية السياسية. عبد الفتاح، سيؼ الديف: انظر .21
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ولذلؾ ترى المغموب يتشبو بالغالب في ممبسو ومركبو وسالحو ... العوائد والمذاىب
 ()."في اتخاذىا وأشكاليا وفي سائر أحوالو
، َتبرُز المعالجة المغوية مظيرًا ميمًا مف ءوفي الحديث عف تجميات االنتما

. مظاىر الشعور باالنتماء، أو اتباع سنف الثقافة الدخمية أو الثقافات األخرى
 األـ، ةلماذا المغ:وستحاوؿ الدراسة أف تتحدث عف ىذه المعالجة في محورييف ىما 

.  والثنائية واالزدواجية
: لماذا المغة األم -  

وقد . مف شعور بالتفسخ ما بيف الماضي والحاضر- أحياناً –تعاني الذات 
يدفع ىذا الشعور تمؾ الذات إلى محاولة إعادة تشكيؿ اليوية التي تمنحيا صفة 

االنسجاـ، مما يدفع الذات إلى االحتماء بالمغة األـّ شكاًل مف أشكاؿ اليوية؛ إذ ُيعّد 
ىذا األمر غريزة يشعر بيا المرء باالطمئناف، ويستطيع مف خالليا أف يبّث 

إف المغة : "وفي ذلؾ يقوؿ ساطع الحصري. ىمومو، وينقؿ أفكاره وعاداتو وتقاليده
سواء قمنا إنيا خمقت دفعة واحدة مف قبؿ اهلل، أـ ذىبنا إلى أنيا تكونت تدريجيًا 

ىي التي تخمؽ - في الحالة الراىنة-بعمؿ العقؿ، فال يمكف أف نشؾ في أنيا 
العقؿ، أو عمى األقؿ تؤثر في التفكير تأثيرًا عميقًا، وتسدده وتوّجيو توجييًا خاصًا، 

فالمغة القومية تعتبر بمثابة الوعاء الذي تتشكؿ بو، وتحفظ فيو، وتنتقؿ بواسطتو 
إف لغة اآلباء واألجداد مخزف لكؿ ما لمشعب مف ذخائر الفكر . أفكار الشعب

والتقاليد والتاريخ والفمسفة والديف، فقمب الشعب ينبض في لغتو وروحو، وتكمف في 
 ()."بقاء ىذه المغة

مالذ نفسي - كما الحظنا-فوائد عديدة، فيي  (القومية)وفي استعماؿ المغة األـ 
:  فيي، لمذات، وُمَنِمية لمشعور القومي، ومخزف لمفكر، وليا كذلؾ ضرورات

                                                 

: ، القاىرة3، تحقيؽ عمي عبد الواحد وافي، طالمقدمة. ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد .22
 .510، ص2دار نيضة مصر، ج

 .56 لممالييف، صـدار العؿ: ، بيروتما هي القومية. الحصري، ساطع .23
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فمعرفة القراءة والكتابة بمغة األـ مفيد جدًا؛ إذ يعود بالنفع "ذات نفع مادي، - 
   ()."عمى ميداني التجارة واألعماؿ

ذات ُبعٍد تفكيكي بنائي توحيدي، فيي تفكؾ منظومة العاميات المتعددة،  - 
عدد "وتقـو ببناء منظومة لغوية واحدة مشتركة في القوانيف والمشاعر واألىداؼ، فػ

العاميات العربية يتعدى عدد أقطار العروبة، بؿ ويتعدى عدد مناطقيا، وقد يتعدى 
عدد مدنيا وأحيائيا وقبائميا، وأف الجامع الوحيد الذي يضفي عمييا طابع العربية، 

فالمغة الفصيحة ىي التي تعطي لؤلمة ، ىو ذلؾ الخيط الذي يشّدىا إلى الفصيحة
العربية ىويتيا، وىي نموذج لغوي ثابت مف حيث الصرؼ والنحو والتراكيب، ولكنو 

 (25)." ناـٍ ومتطور مف حيث المفردات واألساليب
وىي ضرورة في إحداث التجانس المجتمعي؛ إذ إف المجتمع القوي يعتمد - 

الوالء الذي يتجو إلى األمة، بوصؼ ىذا الوالء : عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما
 والركيزة الثانية ىي المغة؛ إذ تؤدي ميمة (26). عنصرًا مف عناصر تشكؿ األمة

عظيمة  في إحداث التجانس، فيي لغة واحدة لمخطاب تؤشر عمى حقيقة االتصاؿ 
والتواصؿ، وىي خطاب يتـ عبر رموز واحدة تمثؿ حقيقة تكامميا وتمايزىا، وىي 
تتمثؿ في نسؽ لمقيـ يفضي إلى حقائؽ اختصاصيا وأصوؿ ىويتيا، وىي تعابير 

                                                 

: ، ترجمة محمد خطابي، الرباطالسياسة المغوية خمفياتها ومقاصدها. طوليفصوف، جيمس .24
 .60ـ، ص2007، 1مؤسسة الغني، ط 

مف الكممة االفتتاحية التي ألقاىا األستاذ الدكتور عبد الكريـ خميفة رئيس مجمع المغة  .25
ـ، مطبعة الجامعة األردنية، 1987، نيساف االزدواجية في المغة العربيةاألردني في ندوة 

 .11ص
مف المفيد االّطالع عمى تجربة لجنة البحث في تعميـ المغة اإلنجميزية المعروؼ بتقرير    .26
(king man 1986)  ًانظر . الذي بحث في المحافظة عمى اإلنجميزية بوصفيا إرثًا وطنيا

: التقرير في
 .72، مرجع سابؽ، صالسياسة المغويةطوليفصوف، - 
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اجتماعية تمثؿ مع كؿ ما سبقيا محورًا لمعممية االتصالية بيف الجماعة القومية، 
 (27). وتميز الجماعة القومية عف غيرىا
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وىي ضرورة لممحافظة عمى النقاء واألصؿ، فيي تحّفز المجتمع عمى - 
العودة إلى الذات، وتستثير فيو روح المقاومة، وَرْفض االستالب الثقافي والتبعية 

. الفكرية؛ إذ تفسح المجاؿ أماـ إنتاج نصوص حّرة تعّبر عف روح ُحّرة
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نصوص ّحرة تخمق بإرادتها جهاز مفاهيمها وتعبيراتها 

ولعؿ في التجربة اليابانية عبرة في تمّثؿ لغة المقاومة، فقد أخضعت أمريكا 
الياباف لمجموعة مف التغييرات السياسية واالقتصادية والتربوية والتعميمية، إال أف 

لغتيا اليابانية رغـ نظاميا الكتابي المعقد، وبقيت لغتيا "الياباف ما تخمت عف 
القومية وسيمة لنظاـ تعميميا، وعممية تحديثيا، ونيضتيا العممية والصناعية، حيث 

جعمتيا لغتيا الفصيحة في التعميـ في مختمؼ مراحمو وتخصصاتو، وكذلؾ لغة 
 التي كاف NHKاإلعالـ، وعمى رأسو قناتيا التمفزيونية الحكومية المعروفة باسـ 

ليا دور كبير في انتشار المغة اليابانية الفصيحة، وترسيخيا بيف اليابانييف عمى 
 ()."اختالؼ ليجاتيـ

أما عندما تغيب لغة المقاومة فستتعرض األمة إلى الغزو الثقافي، والميؿ 
إذ ينظر المغزوّوف إلى واقعيـ مف خالؿ نظرة الغزاة ليـ، "الوادع إلى المحتؿ؛ 

وبقدر ما يقمدوف ىؤالء الغزاة بقدر ما يطمئف الغزاة إلى وضعيـ، وألجؿ أف يتحقؽ 
                                                 

، جريدة البالد السعودية، األربعاء النموذج الياباني: المغة والهوية الثقافية. فارس، شياب .28
.  ىػ1429 /3/ 11 الموافؽ 2008 آذار 19

المحافظة عمى 
النقاء الروحي 
والمعنوي 

لغة المقاومة 

ال تخضع لممفاىيـ األجنبية 
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ىدؼ الغزو ال بّد أف يقتنع ىؤالء المغزووف أواًل بدونيتيـ؛ ألف في اقتناعيـ 
بالدونية اعترافًا بعموية الغزاة، وفي ىذا االعتراؼ يكمف التحوؿ الذي يؤدي 

بالمغزويف إلى تمثؿ خطى الغزاة في طرائؽ مشييـ ولبسيـ وسموكيـ االجتماعي، 
وفي ذلؾ يتحقؽ االزدواج في شخصياتيـ، وىذا االزدواج ىو الذي يوضح لماذا 

 ()." في بعض المراحؿ مع قاىرييـفيتعايش المقيوري
 :الثنائية واالزدواجية -  ب

استعماؿ لغة ثانية بجانب لغة األـ :  بشكؿ عاـةتعني الثنائية في المغ
، وىي ظاىرة تكاد تكوف منتشرة في معظـ الدوؿ التي خضعت (القومية)

لالستعمار؛ إذ تبرز لغة المستِعمر إلى جانب لغة المستَعمر في مختمؼ جوانب 
وتقاس قوة الثنائية وتجمياتيا في مجتمع .* النشاط الحياتي لمجتمع المستعَمر

المستَعمر بقابمية ىذا المجتمع لالندماج  في بنية المجتمع المستِعمر، وقدرة الدولة 
، ومدى انتماء المؤسسة ووفائيا إلى يالقومية عمى االستقالؿ السياسي واالقتصاد

 ولميوية، ومدى الشعور بالدونية والنقص مف اليوية؛ إذ يدفع ةالجوىر التاريخي لمغ
ىذا الشعور إلى استعارة ىوية أخرى تعّبر عف انتماء المستَعمر إلى ثقافة 

.  المستِعمر
وتصوير مسألة الثنائية أنيا ال تخرج عف كونيا تقميدًا لغويًا مقتصرًا عمى 

الكممات والجمؿ والتعابير، ومستخَدمًا مف معظـ المستويات، ىو تصوير ساذج َينُـّ 
. دافع بسيط ال يعي أف المغة شكٌؿ ساـٍ في التعبير عف اليوية: عف أحد دافعيف

ودافع خبيث يرى أف اإلثنية المغوية شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ الثقافي والحيوية 

                                                 

ـ، 1980دار القمـ، : ، ترجمة يوسؼ نور عوض، بيروتتعميم المقهورين. فرايري، باولد .29
  .114ص

انظر أمثمة كثيرة عمى ذلؾ مف خالؿ المواقع اإللكترونية لبعض الجامعات والوزارات والبنوؾ * 
. والفنادؽ
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 وبدرجة أعمى شكؿ مف أشكاؿ الحتمية المغوية ()الثقافية والحوار الحضاري،
 ().خاصة في عصر التقنية

 ةوقطار الحداثة لف ُيقؿَّ مف ابتعد عف مواكبة التحديث والعولمة المغوية، فالمغ
وقد . القومية لممجتمع التابع غير قادرة عمى تحقيؽ النمو واالرتقاء بأفراد المجتمع

تؤدي لغة الغالب أو الحداثة ميمة أخالقية في نقؿ المغموب أو التابع مف مرحمة 
التيو واالستجداء المعرفي وعدـ معرفة الكينونة إلى مرحمة المشاركة والصنع 

 ولعؿ ىذه النقطة خطيرة جدًا؛ إذ تمنح الغالب حرية ()المعرفي والحضاري،
                                                 

يرى عمماء التربية و االجتماع أف التفاعؿ بيف الحضارات والثقافات يتـ عف طرؽ ثالث  .30
التوصيؿ؛ إذ يتفاعؿ المجتمع المضغوط مع الحضارة الضاغطة، فيحمموف معيـ بعض : ىي

وطريقة الحمؿ؛ إذ يحمؿ األجانب إلى البمد اآلخر العادات . عادات الحضارة الضاغطة
والطريقة الثالثة اإلشعاع الفكري أو الحضاري وذلؾ عف طريؽ . والتقاليد عف طريؽ االختالط

: انظر. التقميد
مركز البحوث : ، كتاب األمة، قطردراسة في البناء الحضاري. سفر، محمود محمد    - 

 .28ىػ،  ص1409والمعمومات دائرة المحاكـ الشرعية، رجب، 
تتصدر المغة اإلنجميزية المغات المستخدمة عبر الشبكة العنكبوتية في العالـ، وتبمغ نسبة  .31

% 7.6فاليابانية % 8.9ثـ االسبانية % 14.7ثـ الصينية % 28.9استخداميا 
% 2.7فااليطالية% 3ثـ الكورية % 3.6ثـ البرتغالية % 5فالفرنسية % 5.2فاأللمانية
وفي الوقت  الذي حقؽ فيو مستخدمو الشبكة العنكبوتية الذيف يتكمموف % . 2.5فالعربية 

إال أف معظـ  (2007 – 2000)المغة لعربية أكبر وتيرة نمو في العالـ كمو في الفترة 
منيـ يستخدموف المغة اإلنجميزية، ودرجة إتقاف % 80مستخدمي الشبكة العنكبوتية العرب 

% 10اإلنجميزية تتفاوت بينيـ بشكؿ كبير، وتبمغ نسبة العرب مستخدمي المغة الفرنسية 
 :انظر% .  10معظميـ مف المغرب العربي، ومستخدمي المغات األخرى 

 -Global Internet Statistics. I T News Internet Users in the world ,page updated on 

may 14,  ,2009 

إباف القرف  (المتحضر)يذكرنا ىذا بالنظريات االجتماعية التي انتشرت في العالـ الغربي  .32
التاسع عشر وبداية القرف العشريف، التي ترى أف الحضارات والشعوب تقسـ إلى مدنية 

متحضرة، وأخرى متخمفة، ويجب عمى المجتمعات المتحضرة أف ُتخرج المجتمعات المتخمفة 
: انظر. مف مستنقع التخمؼ الممثمة في الديف والمغة واليوية، إلخ

مجمة قراءة في أثر التمركز الثقافي في نشأة اليوية األوروبية، . ابف غنيسة، نصر الديف    - 
 .115، ص56، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، العدد إسالمية المعرفة
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مطمقة في نقؿ معرفتو إلى اآلخر؛ طوعًا أو كرىًا، فيو ينطمؽ مف منظومة قيـ 
وأخالؽ تؤىمو لمقياـ بأي فعؿ في سبيؿ نقؿ ثقافتو، كما كاف يفعؿ المستعمروف 

األوروبيوف في انطالقاتيـ االستعمارية في القرنييف الثامف عشر والتاسع عشر؛ إذ 
.    WHITE MANS BURDENأنتجوا عبارة 

ألجؿ ذلؾ ترتبط قضية الثنائية بالحديث عف المصير وحؽ تقريره، ومفيـو 
اأُلّمة والمواطنة، والمشاركة الوجدانية، والحس المشترؾ، واالنتماء إلى الذات، 

ونقاء اليوية، وىذه المصطمحات ىي في ذاتيا مصطمحات بريئة، تأخذ دالالتيا 
 ةالسامية أو الوضيعة مف سياقات استخداميا، وبذلؾ يصبح الحديث عف المغ

 ()."المعيار المركزي أو المصيري أو ربما المعيار الوحيد ألمة محتممة"والثنائية 
 عمى أخرى، ال عمى مستوى النطؽ فحسب، ةومف ىنا تظير إشكالية طغياف المغ

عدـ التوازف في استعماؿ المغتيف في أغمب "بؿ عمى مستوى اليوية أيضًا، فػ
 الرئيسة سوؼ ة والتي سنسمييا المغفأف واحدة مف ىاتيف المغتي"الحاالت يعني 

 التي يعتبرىا ةوالمغة الرئيسة ىي المغ. ةتسيطر عمى حياة الشخص ثنائي المغ
الشخص ثنائي المغة لغتو الخاصة، ويمارس بيا عالقاتو الشخصية الميمة، ومف 

 التي يعرفيا أكثر ويتحدثيا أفضؿ، ويستخدميا بكؿ سيولة ويسر، ةثـ فيي المغ
وعادة ما تكوف ىذه المغة مف ناحية زمنية المغة التي يتـ اكتسابيا أواًل، وكممة 

التي جاءت في الجممة السابقة ميمة في ىذا المضموف، لتأكيد أف الوصؼ  (عادة)
الذي قدمناه لمغة الرئيسية يصدؽ في أغمب الحاالت، وليس بالضرورة في كميا، 

 المغة يمارسوف عالقاتيـ الخاصة والشخصية جدًا يفيناؾ بعض األشخاص ثنائ
 ال يفرقوف بوضوح بينيما، وال فبمغتيف، ومثؿ ىؤالء األشخاص الذيف تّشربوا المغتي

   ()."األخرى يشعروف بخصوصية إحداىما دوف
                                                 

 .168، مرجع سابؽ، صالمغة والهويةجوزيؼ،  .33
، ترجمة إبراىيـ بف حمد القعيد ومحمد التعميم وثنائية المغة. سواف، ميجؿ و مكاي، وليـ .34

 .16ـ، ص1994عمادة شؤوف المكتبات، جامعة الممؾ سعود، : عاطؼ مجاىد، الرياض
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 مجتمع المعرفة، والعامموف في التخطيط المغوي، أف ثمة ءويرى الميتموف ببنا
، (النفعي)الدافع االندماجي والدافع األداتي : دوافع لحدوث الثنائية، ولعؿ أىميا

والمقصود بالدافع االندماجي أف الغرض مف تعمُّـ المغة األجنبية الثانية ىو 
، وقد ينشأ ىذا الدافع عند ( المييمف–القوي )االندماج في بنية المجتمع األجنبي 

 وعند مف يشعر بأف ()الذيف يذىبوف إلى بالد أجنبية لمعمؿ أو الدراسة، إلخ،
ىويتو دونية ال ترقى إلى المغة الثانية، فيظف أنو ُوجد في المكاف الخطأ، وأنو 

أما الدافع .   األولى وىي األـةاستمرار لثقافة المغة الثانية، ومنتـٍ إلييا ال المغ
، فيو يرى في تعمـ المغة المييمنة تحقيقًا ألىداؼ نفعية خالصة، (النفعي)األداتي 

كالرقي االجتماعي، والحصوؿ عمى وظائؼ ذات دخؿ مرتفع، وربما محاولة قراءة 
. اآلخر في مختمؼ جوانب نشاطو

فقاد المغة   ولعؿ ىذا التأرجح في اليوية ومحاولة الييمنة المغوية، وا 
التدمير الخاّلؽ لمغة  )جوىرىا التاريخي ىو ما نطمؽ عميو مصطمح (األـ)القومية
؛ أي تفتيت المجتمعات العربية عف طريؽ تدمير المغة ونشر الثنائية (العربية

 وبناًء عميو ىؿ يحؽ لممجتمعات العربية أف تنظر بعيف الريبة ().واالزدواجية
والشؾ تجاه األفكار التي تنادي بالتحديث والحداثة، وما بعد الحداثة، والمغة 

الكونية، إلخ مف تمؾ المصطمحات والمفاىيـ التي تجعؿ مف المغة اإلنجميزية شريكة 
ألية لغة قومية، وقد تتفوؽ عمييا كما ىو الحاؿ في تجربة الفمبيف؛ إذ أصبحت 

فغدت المغة  (البمبينو)المغة اإلنجميزية المييمنة عمى المغة القومية المسماة بػ
اإلنجميزية لغة الصفوة والسياسة واالقتصاد والعمـ، وغدت البمبينو لغة عامة، ألجؿ 

                                                 

ظير عند مخططي السياسة المغوية الغربييف مصطمح إنجميزية البقاء، أي تخصيص  .35
برنامج ُيسّيؿ اندماج المياجريف في المجتمع لكي يحصموا عمى فرص جيدة في العمؿ، مما 

.  يؤدي إلى توفير مادي كبير
استعرت مف مايكؿ ليدف،أحد مفكري المحافظيف الجدد، مصطمح التدمير الخاّلؽ؛ أي  .36

. تفتيت المجتمعات العربية عمى غرار البمقنة
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ذلؾ يجب أف يكوف ثمة وعي بالفروؽ الجوىرية بيف وظيفة المغة القومية بوصفيا 
أداة فكر وىوية وتواصؿ، والمغة األجنبية بوصفيا أداة تواصؿ مع فكر اآلخر، إف 

.  استعصى عمى أىؿ المغة نقؿ المعارؼ إلى لغتيـ القومية
تعتمد نظرية التحديث عمى منطمؽ رئيس وىو أف المجتمعات المتخمفة يجب 
أف ُتحِدث  قطيعة مع البنيات المؤسسية التقميدية التي تعرقؿ التطور واالزدىار 
االقتصادي، وبيذا ترى نظرية التحديث أف أفضؿ طريقة ممكنة لتجاوز التخمؼ 

تنحصر في تبني مؤسسات وأنماط سموؾ شبيية لما يوجد في المجتمعات 
 ما دفع البعض ()وظاىر لمعياف ىيمنة اإلنجميزية عمى باقي المغات،. الصناعية

ويرى . إلى القوؿ بأف اإلنجميزية ىي لغة التحديث؛ ألنيا لغة المعرفة والتواصؿ
مؤيدو ىذا الرأي أف أنظمة المعمومات الحديثة تتطمب سيادة لغة واحدة وىي المغة 

: اإلنجميزية، وذلؾ لثالثة أسباب
 الحديث ذات يألف المعمومات التي يتوقؼ عمييا التطور التكنولوج:  أوالً 

- وغيرىـ مف المعنييف بالبحث والتطوير-صبغة تراكمية، فمف أجؿ متابعة العمماء 
 إلى البحث الذي يجري في العالـ، وليذا فوجود لغة اما يستجد، ينبغي أف يصمو

بحث مشتركة أمر مفيد، ويالحظ بشكؿ متزايد أف اإلنجميزية ىي المغة المييأة 
. لمقياـ بيذه الميمة

 النفاذ إلى آخر ما استجد في ؽتتطمب عممية البحث والتطوير والتطبي: ثانياً 
. عالـ البحث، وىكذا ينظر مرة أخرى إلى اإلنجميزية أداة فّعالة في ىذا النفاذ

يشيد تنامي المعمومات توسعًا ممحوظًا، ويتطمب ذلؾ أنظمة استرجاع : ثالثاً 
ونفاذ عالية التقنية، تستطيع أف تنشر عمى وجو التقريب يوميًا سبعة آالؼ مقالة 

                                                 

انظر واقع الجامعات والوزارات والفنادؽ والمصارؼ عمى المواقع اإللكترونية؛ إذ تتصؼ  .37
معظميا بثنائية المغة، وتتولى بعضيا ميمة الحديث بمساف أعجمي في صفحتيا الرئيسة وفي 

. عنوانيا
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 وىي أحد فروع اليونسكو التي تتعامؿ –وتشير الفيدرالية الدولية لمتوثيؽ . عممية
تقريبًا مف كؿ المعمومات المخزنة أو % 85إلى أف - مع المعمومات العممية

إف القدرة عمى النفاذ إلى مثؿ . المختزلة في جميع أقطار العالـ لغتيا اإلنجميزية
ىذا النظاـ المعقد مف المعمومات، والتحكـ فيو، يتطمب ميارات لغوية معتبرة عمى 
مستوى الوطني، ويعني ىذا أف كؿ بمد ينبغي أف يتوافر عمى طاقـ ضخـ ممف 

 ().يتقنوف اإلنجميزية
إف عممية نقؿ العموـ ال تقتصر عمى لغة دوف غيرىا، فكـ مف أمـ في 

الماضي والحاضر استطاعت أف تنيض بمغتيا عف طريؽ الترجمة؛ إذ اعتمدت 
االستيعاب والتجاوز، وما النيضة اليابانية : ىذه األمـ عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما

والصينية إال مثاؿ ناصع عمى قدرتيما في تحقيؽ التقدـ العممي عمى الرغـ مف 
وقد حاوؿ مجمع المغة األردني  أف . استفحاؿ اإلنجميزية في الشبكة العنكبوتية

يبرىف عمى قدرة المغة العربية في استيعاب تقنيات العصر والتفاعؿ معيا 
نتاج جياز مفاىيمي قادر عمى رفد  المجتمعات العربية بما يمزميا  وتجاوزىا، وا 

 وحاوؿ عدد غير قميؿ مف المفكريف المغوييف ().لكي تواجو مستجدات العصر
 االتيامات التي ُوّجيت إلى العربية مف أنيا عاجزة عف اوالتقنييف العرب أف يفّندو

أف تكوف لغة عمـ وتقنية، متخذة تمؾ االتيامات مف الحرؼ العربي مثااًل عمى ىذا 
 ().العجز

                                                 

.  بتصرؼ يسير100-99، مرجع سابؽ، صالسياسة المغويةطوليفصوف،  .38
المغة العربية والتقنيات " الموسـو بػ.  ـ2008 انظر الموسـ السادس والعشريف عاـ  .39
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 ال يشكؿ الحديث عف االزدواجية في موضوع المغة العربية في الشبكة 
العنكبوتية في المؤسسات األردنية شيئًا ُيذكر، وىو أقّؿ بكثير مما ىو في باقي 

ولعؿ . التمفاز، أو اإلعالنات، أو المذياع، أو اليواتؼ الخموية، إلخ: التقنيات مثؿ
مرّد ذلؾ إلى ماىية االزدواجية؛ إذ تعني االزدواجية وجود العامية إلى جانب 

والعامية لغة الكالـ، ومجاؿ استعماليا في . الفصحى، أي ضمف  المغة ذاتيا
الشبكة العنكبوتية ضئيؿ جدًا خاصة عمى المستوى الرسمي أو األكاديمي والثقافي، 

وقد توجد عمى مستوى البريد اإللكتروني أو مواقع التواصؿ . مما ُيصّعب قياسيا
 –والمنتديات، وىذه ال حدود ليا وال جغرافيا، لذلؾ آثرت الدراسة عدـ التطرؽ إلييا 

.  مكتفية بالحديث عف الثنائية؛ ألنيا مجاؿ رحب لمقياس والتحميؿ- عمى خطورتيا
:  رؤية ُكمية في تطوير المغة- 4

اعمـ أف عرؼ التخاطب في األمصار وبيف الحضر ليس : "يقوؿ ابف خمدوف
بمغة مضر القديمة، وال بمغة أىؿ الجيؿ، بؿ ىي لغة أخرى قائمة بنفسيا، بعيدة 

وأما . عف لغة مضر، وعف لغة ىذا الجيؿ الذي لعيدنا، وىي عف لغة مضر أبعد
أنيا لغة قائمة بنفسيا، فيو ظاىر يشيد لو فييا مف التغاير الذي ُيعّد عند صناعة 

 ()."أىؿ النحو لحناً 
إف التسارع المعرفي والتقني الذي يشيده العالـ اليـو يفرض عمى المجتمعات 
أف ترى مكانيا في ىذا التسارع، وتراجع أساليب تعامميا مع الذات ومع اآلخر، 

بوصفيا مؤشرًا عمى إنسانية –فمقد عممنا التاريخ أف المراجعة القائمة عمى التفكير 
ال تستقيـ ُممبية منطقيا بغير قدرتيا عمى معالجة كؿ مستيدؼ في الواقع - سوية

عف طريؽ التصدي لو، كما أنيا ال تساير طبيعتيا دوف جرأة صاحبيا عمى ِفْعؿ 
وليس مف مراجعة مثمرة بغير قابمية أصحابيا، وليس مف ذىف تُتاح . ىذه المراجعة

لو سعة التفكير بغير وجود لمحراؾ في الواقع، وليس مف واقع يتحرؾ ليتغير ما 
                                                 

 .1284، ص3، مرجع سابؽ، ج المقدمةابف خمدوف،  .41
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دامت مسوغات صعود األفراد عمى ما ىي عميو؛ منكفئة في ظؿ دائرة ضيقة تكاد 
لذلؾ ال بّد مف تطوير المغة، عمى أال يفقدنا ىذا التطوير االتصاؿ بالتراكـ . تخنقيا

المعرفي التراثي، وأف تكوف ىذه المغة قادرة عمى تمثُّؿ مفيومي االستيعاب 
. والتجاوز

ف كانت ثمة   ولكف عف أي لغة نتحدث؟ وعف أي مستوى لمغة نتعامؿ؟ وا 
مستويات فيؿ نستطيع أف نوالؼ بينيا؟ وماذا تمسُّ عممية التطوير ألبذور أـ 
الجذور أـ الورؽ؟ وما ىي المغة الواقعية؟ أىي المستعممة أـ المجّردة؟ وكيؼ 
نستطيع أف ننتج الرعشة المغوية؟ وىؿ عدـ االلتزاـ بالمستوى العالي الرفيع أو 

الفصحى لو عالقة سيكولوجية تتعمؽ بقانوف االقتصاد في الجيد مما يجعؿ الناس 
يخففوف األلفاظ؟ 

 لـ يعد ىذا الموضوع خافيًا عمى أحد، خاصة بعد االنتشار الكبير لتقنيات 
التواصؿ الشفيي والمرئي والكتابي، وغدت المعمورة بيتًا يستطيع فيو الجميع أف 

 إلى ضرورة مراعاة ()وتنبينا نظرية التالؤـ.  بعضيـ بعضاً ا ويناقشوايسمعو
الفروؽ االجتماعية والمغوية واالقتصادية عند التخطيط المغوي، وضرورة الحيوية 
المغوية حتى تنشأ لغٌة تبتعد عف المعاظمة التي تقؼ سدًا أماـ وصوؿ المعنى، 

. وتبتعد كذلؾ عف االبتذاؿ الذي يقمؿ مف قيمة التوقعات
مستوى المغة الفصحى : يقارف المغويوف غالبًا بيف ثالثة مستويات لمغة العربية

ومستوى الفصحى . العميا وىي المستخدمة في األوساط األكاديمية والعممية
ولعمنا عندما نبحث في وضع مستويات . ولغة العامة. (العربية الوسطى)اإلعالمية

لشيء ما، فإننا نضع المستوى األعمى، ويقابمو نقيضو المستوى األدنى، 

                                                 

 تبحث نظرية التالـؤ فيما يمكف أف يحدث أثناء تفاعؿ أفراد ينتموف إلى مجموعات ال  .42
 :       .انظر. تتساوى بينيا موازيف القوة

 85، مرجع سابؽ، صالسياسة المغويةطوليفصوف،     - 
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موائمًا لطبيعة المجتمع الذي يتفاعؿ مع - مرحمياً –ويتوسطيما المستوى الذي َنعدُّه 
وبما أف ىذا المستوى المتوسط . المستجدات، وابتعد عف المعيار أو األنموذج

ينحت مف المعيار أو األنموذج ومف البيئة، فمف الطبيعي أف يستحوذ عمى اىتماـ 
إجراء دراسات مقارنة بيف العامية والعربية "ومف ىنا كاف الحرص عمى . المغوييف

الوسطى مف جية، وبيف العربية الوسطى والعربية مف جية أخرى، لتحديد العالقة 
في ىذه المستويات الثالثة، والكشؼ عف مقدار التطور الذي تمثمو العربية الوسطى 

في االنتقاؿ مف العامية إلى الفصحى، وتعييف العوامؿ التي أدت إلى والدة ىذا 
  ()."(العربية الوسطى)المستوى المغوي 

ورأى بعض الباحثيف أف ىناؾ فصحى معاصرة تمثؿ مرحمة زمنية معينة مف 
المراحؿ التي تواردت عمى العربية التراثية، وىي امتداد لمفصحى التراثية؛ إذ تمتـز 

وبناء عمى ما سبؽ تقترح  ().بقواعدىا، وىي منتشرة في لغة الصحافة واإلعالـ
:   الدراسة مالمح العربية الحديثة أو الفصحى المعاصرة أو العربية الوسطى

فيي أصولية في بنيتيا المعرفية وقواعدىا النحوية والصرفية والبالغية،   - 
ُقْؿ وال َتُقْؿ في التعبير عف مفردات النحو : ولكنيا ال تتبع بالضرورة القوؿ بػ

والصرؼ والبالغة؛ إذ تحتمؿ العربية الكثير مف التأويالت النحوية والصرفية 
وبناء عمى ذلؾ تظير بشكؿ واضح حدود . والبالغية دوف الخروج عمى األصوؿ

                                                 

 في العربية ما كاف، وما ىو كائف ، وما ينبغي أف يكوف، ندوة ةاالزدواجي.  الموسى، نياد .43
ويرى الدكتور نياد في العربية الوسطى .  99، مرجع سابؽ، صاالزدواجية في المغة العربية

تفاعاًل بيف العامية المكتسبة والفصحى المتعممة وىي أقرب إلى العامية؛ ألنيا كأنما تكتسب 
ألنيا معمـ عمى طريؽ التحوؿ ... ومع ذلؾ ُيستأنس بيا ... وقيمتيا آنية ... اكتساباً 
. المنشود

طرؽ التوسع المعجمي لمفصحى المعاصرة بيف النظرية . عبد السالـ، ربيع:  انظر .44
، جامعة القاىرة، كمية دار  المغة العربية في وسائل اإلعالموالتطبيؽ، بحث مقدـ إلى مؤتمر

،  .4، ص2002العمـو
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القواعد وحدود الُمستخِدـ، وتتضح العالقة بيف الُمنِتج والُمنَتج، وتصبح حرية 
وىي بيذا . الُمستخِدـ مضبوطة بأصوؿ المغة، ويغدو بذلؾ وفيًا لجوىر المغة

. المفيوـ ليست ثورية تيدؼ إلى تمويث المغة، والخروج عمييا
؛ إذ إنيا تخاطب مستويات اوىي دقيقة في التعبير عف مفرداتيا وقواعده- 

متعددة مف الدائرة المغوية نفسيا، ومف دوائر لغوية أخرى، وىذا يجعميا تبتعد عف 
وال يعني ىذا أف . اإلغراؽ في المجاز والكناية والفذلكات المغوية والنحوية والصرفية

نجعميا جامدة وعممية مثؿ لغة الرياضيات والفيزياء، ولكنيا لغة فكر ومتعة، دوف 
وبما أف التسارع التقني يفرض تسارعًا في نشاطات . أف يطغى أحدىما عمى اآلخر

الحياة ومنيا النشاط المغوي، فإف ىذا يحثُّ المغة عمى إيصاؿ الفكرة بجيد عقمي 
والمجاز والكناية وغيرىا مف أنماط األعماؿ العقمية . مقبوؿ يتواءـ ومسألة التسارع

تبطئ وتيرة الجيد المغوي في مواكبة ىذا التسارع، ففي الكناية نحتاج إلى أكثر مف 
. خطوة لموصوؿ إلى المعنى المراد

موقعًا  (الفتحة والضمة والكسرة)وىي ال تجعؿ لمحركات اإلعرابية األصمية- 
مف - كذلؾ–مميزًا، إال إذا استدعى األمر أف يتعاشؽ المتمقي معيا؛ إذ تبطئ 

وىنا يجب أف نفرؽ بيف المشافية والكتابة، فقد يظير لمحركات . وتيرة الجيد المغوي
والشبكة . موقع مميز محتفى بو في المشافية، إال أف بريقو يضعؼ عند الكتابة

. العنكبوتية في أغمبيا لغة تواصؿ كتابي
وىي قادرة عمى االندماج في بنية التقنية؛ إذ تساعد في بناء برامج حاسوبية - 

لمتصحيح المغوي والصوتي والتركيبي والنحوي والصرفي واألسموبي، مف خالؿ 
 .  استحداث القاموس الداللي الذي يشكؿ مرتكزًا جيدًا لتعامؿ المغة مع التقنية

وىي توسعية بالمعنى االشتقاقي والتوالدي؛ إذ تستخدـ وسائؿ عديدة لمتعبير - 
ونقؿ المعرفة، وتسمح بقبوؿ اآلخر المغوي، فيي تقبؿ االشتقاؽ ولكف طبقًا 

وفي ىذا الموضوع . لقواعدىا، وتقبؿ التطوير في األساليب والتراكيب طبقًا لمعيارىا
أف كثيرًا " مع لغة الصحافة" يذكر الدكتور إبراىيـ السامرائي، في بحثو الموسوـ بػ
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مف األساليب والتراكيب قد دخمت إلى العربية وىي ليست فصيحة، ولكنيا مقبولة، 
ىو يمعب دورًا خطيرًا، فيذه جممة غير فصيحة : ويعطي أمثمة عمى ذلؾ ومنيا

 (45).ولكنيا مقبولة
وىي متسامحػة، وعندىا القابمية لكي تأخذ بالمباح والمندوب مف المغػة - 

.  ( صحرا– كاس، صحراء –كأس )

دراسة مسحية لواقع المغة العربية في الشبكة العنكبوتية في المؤسسات : ثانياًال 
:  األردنية

تمحورت ىذه الدراسة حوؿ تساؤالت عف واقع المغة العربية في الشبكة 
:  ولعؿ أىـ ىذه التساؤالت ما يمي. العنكبوتية في المؤسسات األردنية

- حكومية أو خاصة-ىؿ تمثمت المواقُع اإللكترونية لممؤسسات األردنية- 
البعَد القومي أو اإلسالمي لممجتمع األردني خاصة والمجتمع العربي عامة ؟  

وىؿ ساعدت المواقع اإللكترونية ليذه المؤسسات عمى النيوض بالمغة - 
 العربية، بوصفيا لغة ىوية وفكر وانتماء وتواصؿ؟ 

وىؿ يشعر المتصفح لممواقع اإللكترونية لممؤسسات األردنية أنو يتصفح - 
مواقع عربية في المبنى والمعنى؟  

وىؿ استطاعت ىذه المؤسسات أف تتحرر مف التبعية واالستالب المتمثميف - 
 في االزدواجية والثنائية؟ 

ف كاف ثمة تموث لمعربية بالثنائية واالزدواجية، فأيف تمثالتو في -  وا 
المؤسسات األردنية؟  

                                                 

االزدواجية في المغة  السامرائي ، إبراىيـ ، مع لغة الصحافة ، بحث مقدـ إلى ندوة  .45
 .197، مرجع سابؽ،صالعربية
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وىؿ استطاع الدستور األردني والقوانيف والتشريعات أف تكوف عاماًل أساسيًا - 
في نيضة المغة العربية عمى الشبكة العنكبوتية؟ وما مدى سمطة الدستور عمى 

الذيف نبذوا المغة العربية وراء ظيرانييـ واستبدلوىا لغة أخرى؟  
وىؿ ىناؾ رقابة حكومية أو مف ينوب عنيا في ضبط عمميات الخروج - 

عمى المغة العربية ومحاسبة المخالفيف؟ 
 األـ في المؤسسات األردنية؟  ةوما ىي المغ- 
ف كاف ثمة تغيير لمفيوـ لغة األـ عند بعض المؤسسات، فما ىو موقؼ -  وا 

 الدستور أو الُمشرِّع مف ىذا التغيير، بوصؼ الدستور حاميًا لمغة األـ؟ 

 ولماذا تمجأ بعض المؤسسات إلى الثنائية في المغة؟ - 

ومف ىو المخاَطب الذي تقصده المواقع اإللكترونية ليذه المؤسسات، أىو - 
األردني أـ العربي أـ األجنبي؟   

وقد حاولت الدراسة أف تجيب عف ىذه التساؤالت باستقصائيا عددًا غير قميؿ 
الجامعات، والمدارس، : مف المواقع اإللكترونية لمؤسسات أردنية متنوعة مثؿ

والوزارات، واإلعالـ، والمصارؼ، والفنادؽ، والمؤسسات الفكرية والثقافية، 
.  والمكتبات، إلخ

:   في دراسة المواقع اإللكترونية مف خالؿةوتمثؿ المحدد المنيجي ليذه الدراس
الصفحة الرئيسة لممؤسسة عمى الشبكة العنكبوتية؛ إذ تعطي الصفحة  .1

الرئيسة المتصفَح تصورًا ميمًا وعميقًا عف البصمة الثقافية لمموقع وصاحبو، ومدى 
.  انتماء المؤسسة إلى تراثيا ولغتيا، وَمف ىو الُمخاَطب الذي تستيدفو المؤسسة

ولمعنواف شخصية خالقة، وىو . عنواف المؤسسة، ومدى تغمغؿ الثنائية فيو .2
يعطي أبعادًا معرفية ميمة، فإف ُكتب عنواف المؤسسة بالعربية فقط، فميذا داللة 
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ف ُكتب بالعربية وبغيرىا  ف ُكتب باإلنجميزية أو بغيرىا فمو داللة أخرى، وا  معينة، وا 
.  فسيعطي داللة مغايرة لالثنتيف

اختيار لغة أخرى؛ إذ تحتوي بعض المواقع أيقونة تمنح المتصفح حرية  .3
وىذا لو اعتباٌر . قراءة الموقع بغير المغة التي فتح بيا، وَجَعميا لغة رسمية لممؤسسة

كبير؛ إذ ُتسِفر عف طبيعة المؤسسات التي تريد أف ُيقَرأ موقعيا، ومف ىو 
وراء اختيار  (أيديولوجية)الُمخاَطب الذي تستيدفو المؤسسة، وىؿ ثمة دوافع عقدية 

 (.1انظر الممحؽ )! ؟لغة دوف أخرى

 المنيجية؛ إذ يحدد اختيار تأما محتوى الموقع فيو ال يخرج عف ىذه المحددا
انظر ). بغيرىاالمغة المحتوى الذي يريد متصفح الموقع أف يقرأه أىو بالعربية أـ 

 الموقع، وتمنح وقد تمجأ بعض المواقع إلى أف تكوف محايدة في اختيار (2الممحؽ
انظر ). المتوفرةالمتصفح الحرية كي يختار المغة التي يريدىا مف لغات االختيار 

(. 3الممحؽ

وبناء عمى اإلطار النظري الذي رسمتو الدراسة منطمقًا فكريًا ليا، نستطيع أف 
نتبيف مالمح اليوية واالنتماء والثنائية في ىذه المؤسسات، متكئيف عمى المعمومات 
الواردة في مواقعيا اإللكترونية، لكي ُنسفر عف خطابات ىذه المؤسسات، وموقع 

وتؤكد الدراسة أنيا لف تنطمؽ مف نظرية . المغة العربية في منظومتيا المعرفية
، وليست ثمة تصورات قبمية تحكـ نتائجيا وُتسّير حركة بحثيا، بؿ (المؤامرة)

انطمقت مف تساؤالت معرفية وميدانية يممسيا ويشاىدىا مف ييتموف بالمغة والفكر 
.  واليوية والتخطيط االستراتيجي

:  (اختالل مفهوم المغة األم)عربية البقاء 
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عندما نتحدث عف المغة األـ، فإننا نقصد بذلؾ الحديث عف تمكـ المغة التي 
اتخذتيا اأُلّمة ميدانًا فسيحًا لمتعبير عف ىويتيا، وغدت الشكؿ المتجمي لمتواصؿ 
بيف أفرادىا، واتخذتيا الدولة لغة تواصؿ في إدارتيا ومؤسساتيا ومراسميا، وىي 

والمغة  (األـ)وثمة فرؽ جوىري بيف المغة الرسمية. التي نّص عمييا الدستور
الوطنية، فالمغة الوطنية ىي لغة جماعة كبيرة مف الناس داخؿ الدولة، وليست 
. بالضرورة أف تكوف لغة األغمبية، وال ينص عمييا الدستور لغًة رسميًة أو لغًة أّماً 

ذا تأممنا حضور المغة العربية في الدستور األردني والقوانيف والتشريعات نجدىا   وا 
صورة مشرقة؛ إذ ىي لغة رسمية لمدولة ولغة األـ فييا، فالمادة الثانية مف دستور 

ونّصت . المممكة ينص عمى أف اإلسالـ ديف المممكة، وأف المغة العربية لغتيا الرسمية
قوانيف الجامعات عمى جعؿ المغة العربية لغة التدريس في كمياتيا، وُيترؾ لمجمس 

 مع السعي إلى ().الجامعة تقدير استعماؿ لغة أخرى إف اقتضت الضرورة ذلؾ
( 66) وألزمت المادة().تعريب تدريس المواد التي تستعمؿ لغة أخرى غير العربية

خاصة -مف الفصؿ العاشر مف قانوف التربية والتعميـ المؤسساِت التعميميَة الخاصة
عمى أف ُتدرِّس المغة العربية، والوطف العربي، والتاريخ العربي، - المدارس الثانوية

وجغرافية البالد العربية، والتربية الوطنية في جميع الصفوؼ، حسب المناىج والكتب 
التي تُقررىا الوزارة، ويجب أف يكوف تدريس ىذه المواد وامتحاف الطالب فييا بالمغة 

.  العربية
لمنزلة المغة العربية، وقيمتيا في المجتمع،  (الرسمي)وبناء عمى ىذا الوعي 

فمف المتوقع أف نرى تمثالتيا وتجمياتيا في المؤسسات الحكومية أوالرسمية خاصة، 
والنشاط المجتمعي عامة، وأف نستشعر وجود المغة العربية لغة ُأّمًا مييمنة عمى 

                                                 

 مف قانوف آؿ البيت 6 ، والمادة 1964 مف قانوف الجامعة األردنية لعاـ 12 انظر المادة  .46
 .1985 مف قانوف جامعة اليرموؾ لعاـ 8، والمادة 

.  مف قانوف جامعة اليرموؾ8 انظر المادة  .47
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وستحاوؿ الدراسة أف ُتظير موقع المغة األـُ . غيرىا مف المغات، خاصة اإلنجميزية
في أربعة قطاعات ميمة وحيوية، وليا حضورىا في المجتمع األردني مقارنة مع 

/ جامعات)القطاع التعميمي والثقافي : باقي قطاعات المجتمع، وىذه القطاعات ىي
، والقطاع (وزارات)، والقطاع الحكومي (مكتبات/مؤسسات ثقافية/ مدارس

وتوصمت . (تمفاز/ صحؼ)، والقطاع اإلعالمي(الفنادؽ/المصارؼ)الخدماتي
حضورًا متفاوتًا في القطاعات - بوصفيا المغة الرسمية- العربيةةالدراسة إلى أف لمغ

: مجاؿ الدراسة، وىي عمى النحو اآلتي
:  القطاع اإلعالمي -  

نممح حضورًا واضحًا لمغة العربية في القطاع اإلعالمي، خاصة في موقع 
الرأي، الدستور، الغد، )التمفزيوف األردني، ومواقع الصحؼ الكبرى األوسع انتشاراً 

يحتوي ؛ إذ إف مواقعيا بالمغة العربية، واسميا موشَّح بالعربية فقط، وال (السبيؿ
 وجود لغة وربما يعود السبب في عدـ (4انظر الممحؽ). الموقع عمى لغة أخرى

لى وقت طويؿ لمقياـ بيذه الترجمة . أخرى إلى التكمفة المالية العالية لمترجمة، وا 
 Jordan Timesوثمة صحؼ موجية لآلخر الذي ال َيعدُّ العربية لغة ُأّمًا لو مثؿ 

/ Jordan Daily  The وىي ال تحتوي عمى خيار لغة أخرى، وربما يعود ذلؾ
انظر ). بعممية الترجمةإلى السبب نفسو الذي منع الصحؼ العربية مف القياـ 

(. 5الممحؽ
 :(الوزارات)القطاع الحكومي - ب

تتسـ القطاعات الحكومية غالبًا بالتعبير الكبير عف رؤية الدولة والدستور 
وزارة  (20)والتشريعات، فيي التمثيؿ األكثر التصاقًا بالدستور والقانوف، فمف أصؿ

وزارات كتبت اسـ الوزارة عمى  (10)وزارة صفحتيا الرئيسة بالعربية، و (17)ىناؾ 
ـّ ليا،  (11)الشبكة العنكبوتية بالمغة العربية، و وزارة اختارت المغة العربية لغة أ

ويالحظ أف ثمة .  لقراءة المحتوى بمغة غير عربيةروالمغة اإلنجميزية لغة اختيا
وزارت صبغت موقعيا بصبغة عربية خالصة، مف حيث الصفحة الرئيسة، 
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التعميـ العالي، واألشغاؿ واإلسكاف، : والعنواف، واختيار المغة، وىذه الوزارات ىي
وثمة  (6انظر الممحؽ). المعدنيةواألوقاؼ والمقدسات اإلسالمية، والطاقة والثروة 

: وزارات جعمت موقعيا باإلنجميزية، وجعمت العربية لغة اختيار، وىذه الوزارات ىي
وبعضيا كاف محايدًا  (7انظر الممحؽ).التخطيط والتعاوف الدولي، والتنمية السياسية

انظر ). مع إيحاء صوري بالتحيز إلى اإلنجميزية، ويمثؿ ىذا النمط وزارة السياحة
(. 8الممحؽ

 السابقة أف جزءًا كبيرًا مف مكونات المجتمع توما يمفت النظر في المعطيا
قد اختفى في مواقع بعض الوزارات، فمف ىو المخاَطب في  (بوصفو مخاَطَباً )

! الموقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتعاوف الدولي، والتنمية السياسية، والسياحية؟
فإف كاف اإلنساف األردني العربي فيذا مخالؼ لطبيعة الحراؾ الفكري والثقافي 

ف كاف اآلخر ىو المخاَطب، فإف  لممجتمع الذي تحتضنو ثقافة عربية إسالمية، وا 
خالاًل بمفيوـ المغة األـ  ، وقطعًا (الرسمية)في ذلؾ ابتعادًا عف مفيوـ اليوية، وا 

. لالتصاؿ مع البناء الداخمي
: ()(المصارف والفنادق)القطاع الخدماتي - ج

الحظت الدراسة أف المصارؼ والفنادؽ ُتعّد مف أكثر القطاعات ابتعادًا عف 
مفيوـ تمثُّؿ ىوية اأُلّمة، فالمتصفح لمواقع المصارؼ والفنادؽ عمى الشبكة 

العنكبوتية ال يخاؿ أنو يتصفح موقعًا عربيًا؛ إذ يالحظ تغمغؿ اإلنجميزية في بنية 
مف % 98المواقع اإللكترونية لممصارؼ والفنادؽ؛ فقد شكمت اإلنجميزية ما يقارب 

. في الفنادؽ% 99,9لغة المحتوى والصفحة الرئيسة في المصارؼ، وما يقارب 
: وثمة مالحظات عمى المصارؼ والفنادؽ نجمميا فيما يمي

بالمغة  (الذي ُيعّبر عف رؤية الدولة)الصفحة الرئيسة لمبنؾ المركزي (1
 بالمغة ، واضعًا الموقع بالعربي خيارًا لمف يريد التصفح(9انظر الممحؽ)اإلنجميزية

وىنا يعود التساؤؿ عف موقع المغة العربية مف الخطاب الرسمي، وىؿ . العربية
                                                 

 (خمس نجـو) الدراسة عمى المصارؼ الوطنية، وعمى فنادؽ الدرجة األولى رّكزت .48
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تتسؽ المواقع الرسمية عمى الشبكة العنكبوتية مع نصوص الدستور والتشريعات 
!  والقوانيف؟

معظـ المصارؼ ثنائية العنواف، وتجعؿ المغة العربية خياَر لغٍة ال أساس  (2
 (.  10انظر الممحؽ)موقع

الالفت لمنظر أّف مصرَفي العربي واإلسالمي قد جعال اإلنجميزية أساسًا  (3
 وىذا يثير تساؤاًل حوؿ مكانة المغة في مشروع (11انظر الممحؽ)لموقعيما

بوصؼ المغة ُأّسًا مف أسس القومية والحضارة العربية  (اإلسالمي)و (العربي)
  ().واإلسالمية

نسبة الفنادؽ التي تجعؿ اإلنجميزية المغة األساس مع اختيار لغة أخرى  (4
انظر )        .نسبة قميمة؛ إذ كانت اإلنجميزية ىي المغة الوحيدة في معظـ الفنادؽ

 (. 12الممحؽ

ثمة فنادؽ تستخدـ لغات أخرى في عممية حجز الغرؼ، وليس في قراءة  (5
واإلسبانية ؛ إذ نجد الفرنسية واأللمانية تالمحتوى، وال تكوف العربية إحدى ىذه المغا

( 13انظر الممحؽ).واإليطالية والبرتغالية والصينية واليابانية
 ال تبتعد كتابة أسماء الفنادؽ في الشبكة العنكبوتية عف صورتيا في الواقع (6

، وبعضيا Crown Plaza: ، فثمة أسماء ُكتبت باإلنجميزية لفظًا وكتابة مثؿ()
ُكتب بالعربية بمفظ إنجميزي مثؿ انتركوننتاؿ، وبعضيا ُكتب باإلنجميزية وبمفظ 

 .Liwanعربي مثؿ 

: القطاع التعميمي والثقافي- ث

                                                 

انبثؽ عف البنؾ العربي مصرؼ ُيدعى البنؾ العربي اإلسالمي، وىو أقؿ التصاقًا بالمغة  .49
 اإلنجميزية خاصة في صفحتو الرئيسة 

اعتمدنا عمى القائمة التي يصدرىا الدكتور نجيب ليوس عف المواقع األردنية، وموقعو عمى . 50
 www.layyous.com: الشبكة
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يحتوي القطاع التعميمي والثقافي عمى ميزات قّمما تتوفر في قطاع آخر؛ إذ 
تناط بو ميمة نقؿ التراث واإلفادة منو، وىو جسرلمتواصؿ مع الحاضر وبناء 

طمبة، ومدرسيف، : المستقبؿ، ويضـ في جنباتو الجزء األكبر مف نسيج المجتمع مف
ولعؿ التطور . وبذلؾ يكوف خطاُبو ُمَشكِّاًل لمشخصية، ومؤثرا فييا. وميندسيف، إلخ

اليائؿ لمتقنيات فرض عمى ىذا الخطاب أف يستعيف بيذه التقنيات لكي يعّبر عف 
وقد . رؤيتو وىويتو، لذلؾ نرى حضورًا كاماًل ليذا القطاع عمى الشبكة العنكبوتية

اسُتخدمت مكونات ىذا القطاع بدرجات متفاوتة، وستحاوؿ الدراسة أف تأخذ 
الجامعات والمدارس والمؤسسات الثقافية والمكتبات الجامعية مثااًل عمى حضور 

. المغة العربية في مواقعيا عمى الشبكة العنكبوتية
 : ما يميظ فعمى مستوى الجامعات نالح

 العربية واإلنجميزية؛ إذ ُتمثؿ العربية فتدمج بعض الجامعات بيف المغتي .1
آؿ البيت والبمقاء التطبيقية : المحتوى، بينما ُتمثؿ اإلنجميزية العناويف، ومثاؿ ذلؾ

والحسيف بف والياشمية والبتراء والعمـو والتكنولوجيا " الموقع اإلنجميزي"واألردنية
(. 14انظر الممحؽ).طالؿ
ثمة جامعات ال تكتفي بخيار لغة واحدة كما ىو متعارؼ عميو، بؿ تتعداه  .2

إلى لغتيف كما ىو ماثؿ في الجامعة األلمانية؛ إذ جعمت المغة اإلنجميزية ىي المغة 
(.  15انظر الممحؽ).األـ، والمغتيف العربية واأللمانية لغة اختيار

جعمت بعض الجامعات المغة العربية لغة الصفحة الرئيسة ولغة المحتوى،  .3
مثؿ اليرموؾ واإلسراء والشرؽ األوسط والزرقاء والزيتونة والعمـو التطبيقية وجدارا 

ربد وجرش  (.16انظر الممحؽ).وا 

محتوى )اختارت بعض الجامعات موقعيا كاماًل بالمغة اإلنجميزية  .4
مؤتو : ، مع اختيار لغة أخرى لمف أرد تصفح الموقع بالمغة العربية مثؿ(وعنواناً 

 (.17انظر الممحؽ).وعماف العربية لمدراسات العميا
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سّخرت بعض الجامعات خطابيا لمداخؿ، فمـ تضع أيقونة اختيار لغة  .5
انظر ). اإلسراء وعماف األىمية: أخرى، وجاء موقعيا عربيًا خالصًا مثؿ

 (. 18الممحؽ
حاولت بعض الجامعات أف تكوف محايدة، فجعمت موقعيا ثنائيًا جزءًا  .6

بالعربية، وجزءًا أخر باإلنجميزية في الصفحة ذاتيا، كما ىو الحاؿ في جامعة 
 ، أو في الصفحة الرئيسة كما ىو الحاؿ في جامعة(19انظر الممحؽ)افيالدلفي

، أو في الصفحة القْبمية والتمييدية لالنتقاؿ (20انظر الممحؽ) ()الطفيمة التقنية
 ( 21انظر الممحؽ). إلى الصفحة الرئيسة كما ىو الحاؿ في الجامعة األردنية

 الجامعات الخاصة أكثر ارتباطا مع المغة األـّ في الشبكة العنكبوتية؛ إذ .7
: جامعة حكومية وخاصة عمى النحو اآلتي (23)جاءت الصفحة الرئيسية لػ

خاصة،       (9)جامعات، منيا  ( 10)الصفحة الرئيسة بالمغة العربية - 
. حكومية (1)و
خاصة،      (2)جامعات، منيا  ( 8)الصفحة الرئيسة بالمغة اإلنجميزية - 

.  حكومية (6)و
خاصة،             (1)جامعات، منيا  ( 5)الصفحة الرئيسة ثنائي المغة- 

 . حكومية (4)و
:  عمى النحو اآلتيفوجاء العنوا

خاصة،          (4)جامعات، منيا  ( 5)عنواف الجامعة بالمغة العربية -
. حكومية (1)و
خاصة،         (2)جامعات، منيا ( 5)عنواف الجامعة بالمغة اإلنجميزية -

 . حكومية (3)و
حكومية وجاء  (9)خاصة، و (4)جامعة، منيا ( 13)عنواف الجامعة ثنائي -

 :اختيار المغة عمى النحو اآلتي
                                                 

.  الموقع إلى اإلنجميزية، لوجود خريطة األردف بالطبعة اإلنجميزيةز مع انحيا .51
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خاصة،            (5)جامعات، منيا ( 6)اختيار لغة أخرى+ العربية  -
.  حكومية (1)و
خاصة،            (2)جامعات، منيا ( 8)اختيار لغة أخرى+ اإلنجميزية  -

. حكومية (6)و
. جامعات، كميا جامعات خاصة (  4)االقتصار عمى العربية  -
. حكومية (2)خاصة، و (3)جامعات، منيا  ( 5)ثنائية االختيار -

ومما لو عالقة بالجامعات مكتبات تمكـ الجامعات، فقد لوحظ أف عدد الجامعات 
ولوحظ كذلؾ تفاوت . التي توفر خدمة بحث لمحتوياتيا قميؿ، ومعظميا حكومية

الجامعات في حرصيا عمى جعؿ المغة العربية لغة أـّ في الصفحة الرئيسة لموقع 
: المكتبة، ولغة أساس في قطاع البحث، ويظير ىذا التفاوت عمى النحو اآلتي 

مكتبات جعمت لغة الموقع بالمغة العربية، ولكف لغة البحث والدخوؿ إلى  -
 العربية خياَر ةقواعد البيانات بالمغة اإلنجميزية، فالعنواف بالمغة اإلنجميزية، وُتعّد المغ

ومؤتو مكتبة الجامعة األردنية واليرموؾ : لغة ال أساس موقع، ومف ىذه المكتبات
(.   22انظر الممحؽ). والحسيف بف طالؿ وآؿ البيت

مكتبات جعمت موقعيا بالمغة اإلنجميزية، ويستطيع متصفح الموقع أف ينتقؿ  -
. الياشميةإلى المغة العربية ليتصفح مقتنيات المكتبة، ومثاؿ ذلؾ مكتبة الجامعة 

(.   23انظر الممحؽ)
 مكتبات جعمت موقعيا بالمغة العربية، أّما لغة البحث فيي محايدة وثنائية،  -

جامعة ويستطيع المتصفح أف يختار المغة العربية أو اإلنجميزية كما ىو في 
 (.24انظر الممحؽ).فيالدلفيا

: أما فيما يتعمؽ بالمدارس فثمة مالحظات نجمميا فيما يمي
مواقع المدارس الحكومية عمى الشبكة العنكبوتية بالمغة العربية، بدءًا وعنوانًا،  -

لى العدد الكبير  لممدارس في وربما يعود ذلؾ إلى صعوبة عمؿ نسخة إنجميزية، وا 
(. 25انظر الممحؽ).المممكة
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تتصؼ بعض المدارس الخاصة بقدرتيا المادية والتقنية عمى وضع موقعيا  -
(. 26انظر الممحؽ). بالمغة العربية، مع إمكانية تصفح الموقع باإلنجميزية

ثمة مدارس خاصة ال تتخذ المغة العربية وسيمة لمتواصؿ والخطاب، وغالبًا ما  -
تستمد ىذه المدارس ىويتيا مف إداراتيا المركزية، التي غالبا ما تكوف أجنبية، فعمى 

سبيؿ المثاؿ ال الحصر يتصؼ موقع المدراسة األمريكية الحديثة عمى الشبكة 
العنكبوتية بخمّوه مف أي حرؼ عربي في صفحتو الرئيسة، أو العنواف، أو حّث 

وقد نجد مدارس   (27انظر الممحؽ). المتصفح عمى قراءة الموقع بالمغة العربية
ولعؿ   (28انظر الممحؽ). أجنبية ُتحيؿ متصفح موقعيا إلى قراءة الممؼ بالمغةالعربية

ىذا النمط مف المدارس األجنبية يثير تساؤالت عديدة حوؿ دور ىذه المدارس في بناء 
لى مف توّجو خطابيا الثقافي والتعميمي. الشخصية والنيوض باألمة . وا 

أما المؤسسات الثقافية، فيي في معظميا عمى اّتصاؿ واضح مع المغة العربية 
ـّ، أو لغة رسمية، ولكف ثمة مالحظة تستحؽ التأمؿ، وىي أف بعض  بوصفيا لغة أ

المؤسسات الثقافية تعاني مف ثنائية واضحة في تأسيس موقعيا عمى الشبكة 
 يكوف Googleالعنكبوتية؛ إذ إف الدخوؿ إلى الموقع عف طريؽ محرؾ البحث 

باإلنجميزية وليس بالعربية، وعندما نتصفح الموقع في صفحتو الرئيسة نجده بالعربية، 
العربية، ىما منتدى الفكر ويمثؿ ىذا النمط مؤسستاف فكريتاف ليما صمة وثيقة بالمغة 

 فعنواف منتدى الفكر العربي عمى ،(29انظر الممحؽ)العربي، ومؤسسة آؿ البيت،
:  ىوGoogleمحرؾ البحث 

 Arab Thought Fourm> home  أو almuntada.org.jo 
 :  ىوGoogleوعنواف مؤسسة آؿ البيت عمى محرؾ البحث 
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: خاتمة وتوصيات
تبيف لنا مما سبؽ أف المغة العربية في الشبكة العنكبوتية في المؤسسات 
األردنية تعاني اغترابًا بيف أىميا، وخرجت عف وصفيا تعبيرًا عف ىوية األمة 
وثقافتيا، ولـ يكف الدستور والقوانيف والتشريعات كافية إلخراج المغة مف حالة 

وتُثار تساؤالت عديدة حوؿ قدرة القوانيف والتشريعات عمى ضبط التيرب . االغتراب
.  المغوي، ودور ىذه القوانيف في مكافحة الغزو المغوي والثقافي

وقد يتبادر إلى الذىف أف عممية التغيير والتطوير عممية فوقية فحسب، 
 كما ىو رفمخطئ مف يظف ىذا، بؿ ىي عممية تحتية كذلؾ؛ إذ يكوف لمفرد دو

ومخطئ مف يظف أف عممية التطوير . لممؤسسة، مع مراعاة سرعة اإلنجاز وحجمو
والتغيير تتطمب ضريبة باىظة ممثمة في االنسالخ مف ثقافة األضعؼ واالرتماء 

ولعؿ الدراسة الحظت ىذا الخمؿ التربوي؛ إذ إف التفاعؿ مع . في ثقافة األقوى
ومخطئ مف يظف . المغة، والحرص عمييا، ومحاولة تطويرىا عمى األصوؿ تربية

قادرة عمى أف  (لغة معينة)أف الخمؿ فني؛ إذ تحتاج التقنيات إلى لغات معينة 
تستجيب ليذه التقنيات، فيذا مرتبط بفاعمية الفرد وقدرتو عمى النيوض بمغتو، وما 
خضاع التقنية لمغة؛ ألف التقنية  المغة اليابانية إال مثاؿ حي عمى روح التحدي، وا 

. إنتاج بشري ال يتسـ بالسكوف، بؿ ىو في تجدد مستمر

وترى الدراسة أف ثمة سباًل تساعد عمى تحسيف واقع المغة العربية عمى الشبكة 
: العنكبوتية في المؤسسات األردنية، ونستطيع أف نجمميا في اآلتي

وضع معجـ في ألفاظ الحياة الحضارية يعتمد الشائع وما كاف لو أصؿ في  .1
الفصيحة، أو ما كاف معّربًا عمى قياس، أو مستخرجًا مف مواد المعجـ 

 ().القديـ
                                                 

 .كانت ىذه إحدى توصيات ندوة االزدواجية في المغة العربية. 52
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تفعيؿ القوانيف والتشريعات األردنية التي تنّص عمى أف المغة العربية ىي المغة  .2
رساؿ برقية إلى المعنييف بذلؾ  .الرسمية في المؤسسات األردنية، وا 

تنظيـ العالقة مع القطاعات األردنية التي تتخذ مف غير العربية لغة ليا،  .3
جبارىا عمى جعؿ الصفحة الرئيسة لموقعيا بالمغة العربية  . وا 

مدارس، وجامعات، وفنادؽ، ومصارؼ، إلخ : إجبار القطاعات الوطنية مف .4
عمى جعؿ المغة العربية لغة ُأّمًا ورسمية لموقعيا عمى الشبكة العنكبوتية، 

 .وجعؿ المغات األخرى لغات اختيار لمتصفح

توعية الشباب الجامعي عمى الدور الفاعؿ لمسانيات الحاسوبية، واعتمادىا  .5
.  والماجستير والدكتوراهسمقررًا جامعيًا في مرحمة البكالوريو

 الشبكة العنكبوتية ىتنظيـ مسابقات إبداعية ترتقي بمستوى المغة العربية عؿ .6
في األردف، وتخصيص جائزة ألفضؿ موقع يتمثؿ المغة العربية ىوية وثقافة 

.  ووسيمة تواصؿ

التعاوف مع الشركات العالمية المختصة بمحركات البحث لتطوير المواقع  .7
 . بالمغة العربية

تأسيس وحدة في مجمع المغة األردني لمتابعة ما يحدث عمى المغة مف تطور،  .8
. لرفد الشبكة العنكبوتية بالمغة القادرة عمى التواصؿ
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الّتعقيبات والمناقشات 
فواز عبد الحق . د.  

فواز فيما يتعمَّؽ بالمواقع اإللكترونية عمى الشبكة العنكبوتية، أفَّ . يرى د
الجامعات ليست بالضرورة مف يصرُّ عمى عدـ إظيار اليوية العربية، بؿ ىناؾ 

مشكمة فنية لوجستيكيَّة، فمف ُيشرؼ عمى تصميـ المواقع ىو مركز الحاسوب، وىذا 
نما  األخير ال ُيمقي بااًل لمغة العربية، فال يرى أنيا سياسة متعمَّدة مف الجامعات، وا 

فواز، لكي تعكس المواقع اإللكترونية ىوية الجامعات . ويقترح د.  ما تيسَّر ُكتب
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وسياسة الدولة، أف يكوف في مركز المغات ومراكز الحاسوب مختصوف، ليس فقط 
.   بالمغة اإلنجميزية بؿ وبالمغة العربية أيضاً 

 مين الكخن . د.  

رائد في االزدواجية في المغة ىي أمثمة . قاؿ إف األمثمة التي ضربيا د
. وظيفية حيَّة

محمد زكي خضر . د. 

.  فواز عبد الحؽ فيما يتعمَّؽ بمواقع الجامعات اإللكترونية. أّيد فكرة د
رائد عكاشة إلى كؿ الجيات التي شمميا . ويقترح إرساؿ نسخة مف بحث د

البحث، لكي يطَّمع رؤساء ىذه المؤسسات عمى واقع ىذه المواقع الذي يعكس 
صالح  ما فيو مف عيوب، فكثير مف المسؤوليف ال يعرفوف  صورة مؤسساتيـ، وا 

يت . مدى صورة موقع مؤسستيـ بالمقارنة مع المواقع األخرى ويظفُّ أنو إذا ُوجِّ
و الفنييف فييا إلصالح ما يتعمَّؽ بالمغة العربية  ىذه المؤسسات ال ُبدَّ وأف توجِّ
. وغيرىا مف االنتقادات، فواجبنا أف نعكس ىذه األمور لمف ييمُّيـ األمر أوَّالً 

رائد عكاشة . رد د
أظفُّ أف مركز : عكاشة. فواز عبد الحؽ قاؿ د. في سياؽ ردِّه عمى د

فصانع القرار ىو المنظِّر . الحاسوب ىو جية منفِّذة وليست جية صانعة لمقرار
فنستطيع أف نمدَّ مركز الحاسوب بالمعمومات التي نريد ومركز . وىو المفكِّر

. الحاسوب قمَّما يجتيد، واجتياده يكوف اجتيادًا تقنيَّاً 

عكاشة بإرساؿ نسخة مف بحثو إلى جميع الجيات التي شمميا . ووعد د
التخطيط : البحث إيمانًا منو بأف عممية النجاح تحتوي عمى أربعة محاور وىي

. (وىو ما ينقصنا في العادة)والتنظيـ والتنفيذ والتقويـ 
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يوسف بكَّار . د. تعقيب رئيس الجمسة  

بكار بأف ُترسؿ ُنسخ البحث باسـ رئيس المجمع إلى الجيات . اقترح د
. المعنية، حتى تأخذ صفًة رسمية


