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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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وثائق: تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:
اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركّية التأسيس لمستقبل جديد

تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:

اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركّية التأسيس لمستقبل جديد

ــة بطريقــة  ــات اللغــة العربي ــة تحدي ــا لمقارب ــة ومســتقبلها«، ليكــون أساًس ــة اللغــة العربي ــر حال جــاء »تقري
علميــة تســاعد علــى تطويــر أســاليب اســتخدامها وتعليمهــا وتمكينهــا كوســيلة للتواصــل واكتســاب المعرفــة. 
ــر مــن 75 شــخصية، وتضمــن فريــق العمــل باحثيــن وأســاتذة جامعــات مــن  ــر أكث وشــارك فــي هــذا التقري
أنحــاء العالــم، وقــادة مؤسســات إعالميــة وتقنية محليــة وعالميــة، بإشــراف وزارة الثقافــة والشــباب اإلماراتية.
ــوم  ــات الي ــن فعالي ــق ضم ــاور، وُأطل ــدة مح ــي ع ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــد حال ــي يرص ــر بحث ــو أول تقري وه
العالمــي للغــة العربيــة، فــي 18 كانــون األول/ ديســمبر 2020، ويمكــن الحصــول علــى نســخة كاملــة مــن 
هــذا التقريــر عــن طريــق الموقــع: www.mckd.gov.ae. وفــي مــا يأتــي نعــرض الملخــص التنفيــذي للتقريــر:

0.1 مقدمة

ــة فــي المحــاور التــي حددناهــا  ــا برصــد واقــع اللغــة العربي ــر قمن  فــي األجــزاء الســابقة مــن هــذا التقري
وعرضنــا تصــورات مســتقبلية تعكــس آمالنــا وتطلعاتنا كباحثيـــن معنييـــن بواقـــع العربّية ومســـتقبلها، وقمنـــا 
برفـــد هـذا كله بـرؤى الكّتـاب الضيـــوف، وبنمـاذج للجهـود الهادفـة إلـى صناعـــة المسـتقبل عبـر دراسـات 
الحـــاالت التـــي قدمناهـا. وهـــذه المحطة األخيـــرة مـن التقريـــر نريدهـــا أن تكـون مســـاحة للتأمل نتوقـف 

http://www.mckd.gov.ae
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فيهـــا عنـــد عـــدد مـــن األســـئلة »الوجودية« التـــي الشـــك أنها كانت مرتسـمة فـــي األذهـان حيـــن انبثقـت 
فكـــرة إعـــداد التقريـــر، والتـــي انعكســـت مالمحهـــا بأشـــكال مختلفــة فــي ثنايــا محــاوره المختلفــة: هــل 
اللغــة العربيــة فــي خطــر؟ هــل هــي قــادرة علــى التصــدي لتحديــات العولمــة اللغويــة والثقافيــة واســتيعاب 
تحدياتها التكنولوجية؟ هـــل هـي مؤهلـة لمواكبـة الحداثـــة بمختلـف تجلياتهـا والتعبيـر عـن إيقاعاتهـا؟ وأي 
عالقة تربـــط األجيـــال الجديـدة مـن الشـابات والشـــبان بها فـي مختلف أنحـاء العالـــم العربـي؟ ومـا شـكل 

المســـتقبل الـذي ينتظرهـــا؟ وكيـف السـبيل لبلوغ هـــذا المسـتقبل؟
 قبـــل أن نسـعى لإلجابـة عـن هـذه االســـئلة فـي الصفحـات التاليـة، ثمـة مالحظـات منهجية نـود التوقـف 

عندهـا بغيـة توضيـــح اإلطـار الـذي سـتجري المناقشـة ضمنه:
أواًل: أننـا، فـي توصيفنـا وتقييمنـا لحالـة اللغـة العربية وتوجهاتهـا المسـتقبلية، ننطلـق مـن الواقـع الحقيقي 
الـــذي تعيشـه اللغة ومـن االســـتخدامات الحقيقيـة التي تتجســـد فيهـا والتـي رصدناهـــا وعايناهـا وحللناهـا 
واختبرناهـا بتجلياتهـا المختلفـة فـي محـاور هـذا التقريـر، ال مـن واقـع مثالـي »متخيل« مرتسـم فـي األذهـان 

نـود لـو كان موجـوًدا فـي الحقيقـة.
ثانًيـــا: أننـــا، حيـن نناقـــش حالـة »اللغـة العربّية« ومســـتقبلها، فنحـن ال نركـز علـــى مستوى واحد بعينه من 
اللغــة بل نالمس اللغة بكل مســتوياتها وتنوعاتها وأطيافهـــا التـــي تكتنـــف كل جانـــب مـــن جوانـــب حياتنـــا 
اليومية والثقافية والتربويـــة واإلعالمية واألدبية؛ هـــي اللغـــة العربّية بكّليتهـــا كمـا نعيشـــها ونمارسـها ونفكـر 

بهـا، وهـي التـي رأيناهـا ماثلـة أمامنـا فـي عمليـة الرصـد التـي قمنـا بهـا.
ثالثــًـا: أننـــا، فـــي ســـعينا لوصـــف الواقـــع الحالـــي للغة العربّية وطـــرح رؤى مســـتقبلية، نــدرك تماًما أن 
أي وصـــف نقدمـــه يبقـى قاصـًرا عـن اإلحاطـــة بـكل أبعـاد الواقـــع وتفاصيله، وأن أي محاولـة للتعميـم فـي 
وصـــف هذا الواقع أو استشـراف المسـتقبل تبقـى مجتـزأة وغيـــر دقيقـة فـي التعبيـر عـن السـياقات والبيئـات 

المختلفـــة التـــي تنشـط فيهـا العربّية وعـــن التنـوع والتعـدد الـذي يكتنـف هـــذه السـياقات والبيئـات.
فـــي الصفحـات التاليـة سنسـعى إلـى عـــرض تقييـم للواقـع الحالـي للغة العربيـة فـي ضـوء الرصـد الـذي 
رات النبـــض والحيوية في هذا  قمنـــا بـه فـي محـــاور التقريـر المختلفـة، وسنتوســـل لذلـك أواًل بعـرض مؤشِّ
الواقــع فــي كل مــن المحــاور، ثــم بتحديــد مواطــن التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة فيهــا، ونتبــع ذلــك 
بتقديــم إطــار عــام نقتــرح االنطــالق منــه للتأســيس لمســتقبل جديــد للغــة العربيــة، ثــم نضــيء علــى عــدد مــن 
االقتراحــات المســتقبلية التــي تــم طرحهــا فــي المحــاور المختلفــة والتــي تمثــل لبنــات يتأســس عليهــا هــذا 

المســتقبل.

مؤشرات النبض والحيوية في الواقع الحالي للعربية  0.2

انطالًقا مـــن المعطيـــات التـي تحصلـت لدينـا نتيجـــة األبحـاث المتضمنـة فـي هـــذا التقرير، يمكننا القول 
ــدى  ــداع ل ــر واإلب ــل والتعبي ــة للتواص ــل األداة الحاضن ــة تمث ــة ونابض ــة حي ــة قوي ــوم لغ ــة الي ــة العربي إن اللغ
أعداد كبيرة من الناس تشمل الناطقيـــن بهـــا وبغيرهـــا مـــن اللغـات. وهـي تقـف علـــى أرض صلبـة وتمتلـك 
الكثيـــر مـن مقومـات االسـتمرار والنمـــو والتطور والقـدرة علـى مواجهـة التحديـات التـي تواجههـا وتواجـه 
غيرهـــا مـــن لغـات العالـــم فـي خضـم عالـم دائـــم التغيـر والتحـــول. ونسـتدل علـــى حركية النمـو والتطور 
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رات والمالمـــح التـي تبـدت لنـا مـن خـالل المحـاور  التـــي تشـــهدها اللغـة العربيـة اليـوم بالعديد مـن المؤشِّ
التـــي قمنا بدراسـتها والتـي نعـــرض للبعـض منهـا فيمـا يلـي:

في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات  1.2

تزايــد االهتمــام بتمكيــن اللغــة العربيــة فــي مجتمعاتهــا عبــر مجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات التــي   •
تــم ســنها فــي بعــض الــدول العربيــة فــي العقــد األخيــر، وعبــر إنشــاء مؤسســات تهــدف إلــى ترســيخ 

دعائــم اللغــة فــي هــذه الــدول ومجتمعاتهــا.
ظهـــور عـــدد مـــن المبـادرات علـــى المســـتويين الحكومـــي والخـــاص تعكـــس تنامي االهتمام باللغة   •
العربيــة والعمــل علــى تفعيــل وجودهــا فــي كافــة مناحــي الحيـــاة. ونخـــص بالذكـــر هنـــا المبـــادرات 
اللغوية فـــي القطـــاع التكنولوجـــي التـــي يعمـل بعضهـــا علـى الجانـــب التعليمـي والتأصيـــل العلمـي 
واألكاديمـــي للغـــة العربيــة، وبعضهــا اآلخــر علــى تطويــر حوســبة اللغــة العربيــة، وإغنــاء المحتــوى 
العربـــي فـــي الشـــبكة العالمية، وتعزيـــز اســـتعمال اللغـــة العربيـة فـي شـــبكات االتصـــال والتواصـل.

إنشـــاء الجوائـــز التـــي تهـــدف إلـــى مكافــأة اإلبـــداع باللغـــة العربيـــة بمختلــف أشـــكاله آداًبــا وفنوًنا،   •
وترجمـــات، ودراســـات علميـــة. وقـــد أســـهمت هـــذه الجوائـــز فـــي دعم الجهود الهادفة إلــى تطوير 
اللغــة العربيــة بشــكل عــام، وإلى إنعاش اإلنتاج اللغـــوي بشـــكل خـــاص والدفـــع بـــه إلـــى فضـــاءات 

جديـــدة مـن التوزيـــع واالنتشـار.

في مجال اإلعالم والفضاء المكاني العام   2.2

الطفـــرة الكبيـــرة التـــي تشـــهدها وســـائل اإلعالم فـــي البرامـــج اإلخبارية والحواريـــة والترفيهية ذات   •
المحتـــوى العربـــي، والتـــي تعكـــس إقبـــال النـــاس عليهـــا وتؤشـــر لنبـض قـــوي للعربيـة فـــي حيـاة 

ــة لهـا.  ــات الحاضنـ المجتمعـ
االنتشــار الواســع عبــر الفضائيــات ووســائل التقنيــة الحديثــة واإلعــالم الرقمــي، لهـــذه البرامـــج فـــي   •
مختلـــف أنحـــاء العالـــم العربـــي وفـــي بالد المهجـر حيـــث توجـد جاليـــات عربية كثيـــرة، مما يرسخ 

الـــدور الـــذي تلعبـه العربيـــة كرابـط فاعـــل بيـن الناطقيـــن بالعربية حيثمـــا وجـدوا.
ــة  ــة بالغـ ــى دوره كحاضنـ ــذي يتنام ــي ال ــاء اإلعالم ــي الفض ــة ف ــا العربي ــي تظهره ــة الت ــة الفائق الحيوي  •
األهمية ّللغـــة. وإذا كان اإلعالم المكتـــوب قـــد أســـهم فـــي تشـــكيل العربيـــة المعاصـــرة فـــي أواخـر 
القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــات القرن العشـــرين، فإن اإلعــالم اآلن، مرئًيا ومقــروًءا، ما زال يســـهم في 
األمــر نفســـه ويوفــر للعربيــة فضــاء للنمــو والتطــور، ويجســد، فــي اآلن نفســه، صــورة التعايــش الصحي 

والواقعي بيـــن المســـتويات المختلفـــة للغة العربيـــة. 
ــن  ــدد م ــي ع ــام ف ــي الع ــاء المكان ــي الفض ــة ف ــود العربي ــز وج ــة لتعزي ــن الهادف ــن القواني ــدد م ــن ع س  •

ــاء. ــذا الفض ــي ه ــة ف ــات األجنبي ــد للغ ــتئثار المتزاي ــن االس ــد م ــة والح ــدان العربي البل
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في مجال النشر والرواية  3.2

النمـــو الملحـــوظ فـــي منصــات النشـــر الرقميــة باللغـــة العربّيــة، والتزايـــد المطـــرد فــي أعــداد الكتب   •
ــا.  ــجلين فيه ــتخدمين المس ــداد المس ــك أع ــا، وكذل ــورة فيه ــة المنش الرقمي

ظهــور نــوع جديــد مــن المنصــات اإللكترونيــة المتخصصــة بنشــر الروايــات االلكترونيــة بالعربّيــة علـــى   •
موقعهـــا، والتـــي تجتـــذب الكثيـــر مـــن الكتـّــاب الشـــباب الذين ما زالوا في بدايات مشوارهم الروائي 
حيث يجدون فيها الملجأ والبديـــل عـــن دور النشـــر الورقيـــة. والالفت هنـا هـو اإلقبـــال الكثيـف علـى 
هـــذه المنصات، مما يجعلهـــا تســـاهم بخلـــق زاويـــة ثقافية تفاعلية باللغـــة العربيـــة بين الشباب وتفتح 

فضــاءات جديــدة لألعمــال اإلبداعيــة بالعربيــة. 
التزايــد الكبيــر فــي معــارض الكتــب العربيــة التــي تقــام ســنوًيا فــي العواصــم العربيــة، ومــا يرافقهــا مــن   •

ــي. ــعة مــن الجمهــور العرب ــات واس ــذب قطاع ــة تجت ــة العربي ــة باللغ ــات ثقافي فعالي

 4.2 في مجال التكنولوجيا

احتـــلت العربّية المركـــز الرابـع بيـــن أكثـر اللغـات العالميـــة اسـتخداًما علـى شـــبكة االنترنـت، وتميزهـا 
بكونهـــا واحـدة مـن اللغـــات األسـرع نمـًوا فيهـا. 

تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي عديــد مــن الفضــاءات التكنولوجيــة تمثلــت فــي التقــدم الــذي حققتــه لغــات   •
البرمجــة العربيــة، وظهــور الكثير من التطبيقات باللغـــة العربّية، وتمكـــن العربية مـــن شـــق طريـــق لهـــا 

إلـــى كثيـر مـــن تطبيقـــات الذكاء االصطناعي. 
النمـــو المتزايـــد فـي اســـتخدام اللغـــة العربّية فـي شـــبكات التواصـــل االجتماعـي بشـــكل عـام، ومـا   •
يوفـــره ذلـــك مـن حركية حيوية للغـــة تفتـح لهـا نطاقـــات جديدة للتواصـل، تسـهم فـــي توسـيع دوائـر 

اســـتخدام مفرداتهـا ومصطلحاتهـــا وتراكيبهـا.

5.2 في مجال الترجمة 

تنامـــي االهتمـــام بالترجمـــة إلـــى اللغـــة العربّية الـــذي يتجسـد فـــي تزايـد أعـــداد مشـــاريع الترجمـة في 
مختلـــف المجـــاالت العلميــة واألدبيــة والدينية والثقافية، وفـــي نمـــو حركـــة نشـــر الكتـــب المترجمـــة.

تنامـــي االهتمـــام بالترجمـــة إلـى اللغـــة العربّية الـــذي يتجسـد فـــي تزايد أعداد مشـــاريع الترجمـة فـي   •
مختلـــف المجـــاالت العلميــة واألدبيــة والدينيــة والثقافيــة، وفـــي نمـــو حركـــة نشـــر الكتـــب المترجمــة. 
بـــروز مؤسسـات ومنظمـــات جديـدة راعيـة للترجمـــة خاصة فـي دول الخليـج العربـــي، وتوفير تمويل   •

ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ــوظ ف ــكل ملح ــي بش ــاط الترجم ــل النش ــى تفعي ــاعد عل ــا س له
ــة  ــرة ومختلف ــاء كثي ــا أنح ــد دورًي ــي تعق ــة الت ــة العربي ــرات الترجمي ــاط المؤتم ــي نش ــر ف ــد الكبي التزاي  •
مــن العالــم العربــي، وتوفــر منصة مهمــة لتبــادل التجارب والخبـــرات ومناقشـــة المســـتجدات وتطويـــر 

مهـــارات المترجميـــن، وتســـهم بذلـــك فـــي إثــراء ميــدان الترجمــة ببعديــه التنظيــري والعملــي. 
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في مجال البحث العلمي وتعريب العلوم   6.2

االنتشـــار المتزايـــد لقواعـد المعلومـات اإللكترونيـــة التـي بـدأت منـذ سـنوات قليلـــة تنفتح على توفير   •
األبحــاث العلميــة العربيــة المنجــزة بالعربية وبغيرها، باإلضافة إلـــى الحاويـــات العلمية علـــى مســـتوى 
بعـــض الجامعـــات العربّية، والتـــي توفـــر األطاريح والرســـائل العلمية بالعمـــوم ومنهـا مـــا هـو منجـز 

بالعربيـة. 
ظهــور معامــل التأثيــر »أرســيف« الــذي تبنتــه قاعــدة »معرفــة« فــي محاولــة لبنــاء معيــار علمــي لتقييــم   •
البحــث العلمــي العربــي بالعربيــة، يتوافق مــع المعايير العالمية، ويعمـــل علـــى إعـــادة االعتبـــار لألهّمية 
العلمية لإلنتـــاج العلمـــي العربـــي المنشـــور باللغـــة العربّية، وتخليصـه مـــن حالـة التهميـــش والدونية 

فيهـا.  التـي وضـع 
ظهـــور عـــدد مـن المبـــادرات الهادفـة إلـى تشـــجيع تعريب العلـوم وتوفيـر مـــادة علمية باللغـة العربّية،   •
ومـــن هـــذه المبـــادرات »مرصـــد المســـتقبل« في دولـــة اإلمـــارات العربية الذي يعنى بنشــر الدراسات 
والمــواد المرئيــة والبيانــات فــي مختلــف المجاالت العلمية بلغـــة عربية مبســـطة، وكذلـــك الترجمـــات 
العربيـــة لمجالت عالميـــة تعنـى بالعلـوم واالقتصـــاد كـ »العلـوم للعمـوم« و»ناشـــيونال جيوجرافيـك« 
و»هارفـــارد بزنـــس ريــڤ يــو« التــي تصــدر فــي دولــة اإلمــارات وتهــدف إلــى توفيــر محتــوى علمــي 

للجمهـــور باللغـــة العربّية مشـــّرعة بذلـك آفاًقا جديـــدة لتطويـر المصطلحـات العلميـــة بالعربيـة. 
االســتعداد الــذي عبــرت عنــه نســبة معتبــرة مــن الباحثيــن العلميين العــرب في اســـتبانة قمنـــا بإجرائهـــا   •
ضمـــن هـــذا المحـــور بقدرتهـــم علـــى اإلنجـــاز العلمـــي بالعربيـــة إذا ما توفرت لهم وسائل التشجيع، 
والتي منها توفير قنوات نشر بالعربية  يمكـــن اعتمادهـــا فـــي التصنيـــف الدولـــي. ويلحـــق بذلـــك مـــا 
أعـــرب عنـــه طلبـة العلـوم فـي بعـــض الجامعـات العربّية مـــن رغبتهـم فـــي التعلم بالعربيـة واقتناعهـم 

بضـــرورة ذلــك خدمــة لمجتمعاتهــم بلغتهــا.

7.2 في مجال مواقف الشباب الجامعيين واعتقاداتهم حول اللغة العربية 

اإليمـــان الراسـخ الـــذي تجلى لـدى  شـرائح واسـعة مـن الشـباب الجامعييـــن فـي العالـم العربـي بـأن   •
العربّيــة هـــي أســـاس هويتهــم الوطنية والدينية والعربّية، وبأنهـــا ضرورية فـــي حياتهـــم، وبـــأن لديهـــم 
رغبـــة فـــي اسـتخدامها بشـكل أكبـر فـي حياتهـم وفـي تعليمهـــا ألوالدهـم، مما ينـم عـن عمـق العالقة 

بيـــن هؤالء الشـــباب ولغتهـم. 
اإلحســـاس الواثـق الـذي عبـرت عنـه غالبية هؤالء الشـباب بـــأن اللغـة العربيـة باقيـة وأنهـا ليسـت فـي   •

الـزوال.  إلـى  طريقهـا 
الوجـــود الملحـــوظ للغة العربّية فـــي جوانـب مختلفـة مـــن الحيـاة الشـخصية لمعظـــم هؤالء الشباب:   •
ــج  ــى البرام ــتماع إل ــراءة واالس ــى الق ــة، إل ــي الجامع ــالء ف ــاء والزم ــل واألصدق ــع األه ــكالم م ــن ال م

ــي.  ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــل عب ــى التواص ــي، إل ــة واألغان التلفزيوني
االعتقــاد القــوي الــذي أعربــت عنــه غالبيتهــم بــأن العربيــة قــادرة علــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة   •

ــة. ــية والجامعي ــج المدرس ــي المناه ــات ف ــوم والرياضي ــس العل ــة لتدري ــون لغ ــى أن تك ــة وعل الحديث
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في مجال المقاربات الحديثة لتطوير مناهج العربية  8.2

ظهــور مبــادرات لتطويــر مناهــج تدريــس العربيــة فــي كافــة مراحــل التعليــم العام تقـــوم علـــى توظيـــف   •
المبـــادئ والمقاربـــات الحديثـــة فـــي التعليـــم والتعلـــم كالمعاييـــر والكفايات والتواصــل ومخرجات 
التعلــم، وتوليفهــا بمــا يتــالءم مع طبيعــة اللغة وموضوعاتهـــا، ويربطهـــا بالحيـــاة وبالتنميـــة المســـتدامة 

التـي يتجـــه قطـاع التعليـم إلـى تكريســـها فـي مناهجـه. 
تنامــي االهتمــام فــي هــذه المقاربــات الجديــدة بالمتعلميــن الذيــن تــرى فيهــم المحــور األساســي فــي   •
العمليــة التعليميــة، والتركيــز علــى تطويــر اســتراتيجيات التعلــم لديهــم واســتخدام الوســائل والطرائــق 

ــتراتيجيات.  ــذه االس ــبة له ــة والمناس ــات الحديث والتقني
االهتمـــام المتزايـد، ضمـن هـذه المبـــادرات الجديـدة، بإعـداد معلمـي اللغـــة العربيـة وتدريبهـم وفـق   •
أحـــدث النظريات التربوية والتوجهـــات والممارســـات الحديثـــة والمعايير الدولية فـــي تعليـم اللغـات 
ــة تحفــز المتعلِّميــن علـــى التعلــم  العالميــة، ســعًيا لخلـــق بيئـــة تعّلميـــة داخــل فصـــول اللغــة العربّي

باللغـة.  وتحببهـم 

9.2 في مجال تعلم العربية في العوالم الجديدة

ــة  اإلقبــال الكبيــر علــى تعلــم اللغــة العربيــة فــي العوالــم الجديــدة مــن بنــات وأبنــاء الجاليـــات العربّي  •
فـــي المهاجـــر، وكذلـــك مـــن المتعلِّمين مـــن غيـــر الناطقيـــن بالعربيــة، الذيــن تحفزهم لذلك أســباب 
عــدة سياســية ومهنيــة ودينيــة واقتصاديــة، والرغبــة القويــة التـــي يظهرهـــا كل هؤالء فـــي التعـــرف إلـــى 

الثقافـــات والمجتمعـــات العربيـة التـي ترتبـــط اللغـة بهـا وتشـــكل مدخـاًل إليهـا. 
تزايـــد االهتمـــام لـدى أعـــداد كبيـرة مـــن متعلمـــي العربّية فـي العوالـــم الجديـــدة وخاصة فـي أوروبا   •
والواليـــات المتحـــدة ببرامـــج االنغمـــاس اللغـــوي والتبـــادل الثقافـــي القائمــة فــي عــدد مــن البلــدان 

العربيــة والتـــي تمثــل جســـوًرا للتواصـــل بيـــن الثقافـــات العربيـــة وثقافــات هــؤالء المتعلميــن. 
االرتفـــاع الملحـــوظ فـي أعـداد متعلمـــي العربيـة مـن غيـــر الناطقيـن بهـا فـي بلـــدان متعـددة، الذيـن   •
اســـتطاعوا بلـــوغ مســـتويات عاليـة مـــن الكفـاءة فـــي اللغـــة العربيـــة أتاحت لبعضهم فرص االنخراط 
فــي ميــدان تدريــس العربيــة كلغــة أجنبيــة، ممــا يثبـــت أن تعلــم العربّيــة ممكـــن وفـــي متنـــاول كل مـــن 

يمتلـــك الحافـــز للتعلــم، وأن تعليــم اللغــة ليــس حكــًرا علــى الناطقيــن بهــا.

مكامن التحدي في واقع العربية اليوم  0.3

 علــى الرغــم مــن مؤشــرات النبــض والحيويــة التــي أشــرنا إليهــا فــي القســم الســابق والتـــي تشـــي بالتطور 
الـــذي حققتـــه العربيـة فـي عديـد مـن المجـاالت، فـال بـد لنـا مـن االعتـــراف بـأن واقـع العربّية اليـوم يبقـى 
واقًعـــا غيـــر متـــوازن، وبـــأن مظاهـــر الحيويـــة التـــي يشــهدها في بعض جنباته ال يمكنهــا أن تصــرف أنظارنا 
عن التحديات التي تواجهها العربيـــة ضمـــن هـــذه الجنبـــات نفســـها، وعـــن مظاهـــر الضمـور التـــي تعتـري 
بعضهـــا، والتـــي تحــد مــن قــدرة العربيــة على تأديــة دورهــا الكامل فــي المجتمعــات العربيــة وعلى التنافـــس 
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بفعالية فـــي الســـوق العالمـــي للغات. وفيمـــا يلـي نوجـــز أبـرز هـذه التحديـــات كمـا اســـتخلصتها محـاور 
التقريـر:

في مجال القوانين والتشريعات والمبادرات   1.3

افتقـــار غالبية الـــدول العربّية إلـــى سياسـات لغوية واضحـة تحدد فلسـفة الدولـــة تجاه اللغـة أو اللغـات   •
التـــي يســـتعملها أبنـاء القطـــر الواحـد، وتحكم الجهـــود التشـريعية ذات الصلـة بحمايـــة اللغـة العربية. 
ومـــا نـــراه اليـــوم، فـي الغالـب، ال يعـدو كونـــه نصوصـًا عامة متفرقـة ال يجمعهـا خيـــط ناظـم أو رؤيـة 

واضحـة. 
ضعـــف مواكبـــة الجهـــود التشـــريعية اللغوية مما يشـــهده العالم مـــن تحوالت سياســـية وثقافية وتقنية   •
واتصالية متســـارعة، ومـا تفرضـه كل هـذه المسـتجدات مـن واقـــع جديـد يلقـي بظاللـه علـى مسـتقبل 
ــا  ــة فــي عصرن ــة. فالكثيـــر مـــن التشـــريعات اللغويـــة التــي تحتكــم إليهــا الــدول العربي اللغـــة العربّي
الحالــي يعــود إصدارهــا إلــى ســنوات ســـابقة للعشـــرية المنصرمـــة، حتـــى إن بعضهـــا قـــد صدر فـــي 
أربعينيـــات القـــرن الماضي. وإذا مـــا نظرنـا إلـــى التشـريعات اللغويـــة الحديثـة التـــي صـدرت خـالل 
الســـنوات العشـر الماضيـة نالحظ أنهـا لـم تواكـب الثـــورات التقنيـة الحديثـة؛ فال ـنجـد قوانيـن تنظـم 
االســتعمال اللغــوي فــي األنمــاط االتصالّية الرقميــة التي فرضتها مســتحدثات العصـــر، أو قوانيـــن تنظم 
عمـــل االتصـــال الجماهيـــري، كالمنصــات اإلعالميــة اإللكترونيـــة، ومواقـــع المؤسســات الحكوميــة 

والمؤسسات الخاصة، وغيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال االتصال القائمـــة علـــى النشـــاط اللغـوي. 
انحســـار الـدور المحـوري الملقـى علـى عاتـــق مجامـع اللغـة العربيـة نتيجـة ألسـباب عـدة؛ يأتـي فـي   •
مقدمتهـــا غيـــاب التنســـيق بيـــن هـذه المجامـــع وبيـــن مراكـــز األبحـــاث والعلوم في مختلف الميادين 
ــة  ــز العلمي ــرب المراك ــن س ــًدا ع ــردة بعي ــا، مغ ــى ذاته ــع عل ــاء المجام ــة، وانكف ــة واالجتماعي العلمي
والمؤسســات البحثيــة. والنتيجــة غيــاب للتكامليــة المتوخــاة لدخــول اللغــة العربيــة فــي مختبــرات العلم 
والتقانة المتجددة. كمـــا أن جـــزًءا مـن المشـكلة يعـــود إلـى عـدم إلزامية القـــرارات المعجميـة، فليـس 
لهـــا صفـــة قانونية توجـــب علـــى غيرهـــا مـــن المؤسسات واألجهـــزة الحكوميـــة والخاصة االلتـــزام 
بقراراتهـــا اللغوية، وهـو مـا يجعـل قراراتهـا اللغويـة غيـــر فاعلـة علـى الصعيـد الرسـمي. ومـن جانـب 
آخـــر، ال ُيخفـــى علـى أي متابـع غيـــاب غالبيـة المجامـــع اللغوية عـن التواصـــل الفّعال مـع المجتمـع 

الخارجـــي، وغيـــاب بعضهـا شـــبه التـــام عـــن التواصل المؤثر في شـــبكات االنترنـت. 
غيــاب البعــد التخطيطــي ومحدوديــة التنســيق بيــن مؤّسســات العمــل العربــي المشـــترك فـــي خدمـــة   •
اللغـــة العربّية، إذ ال نجـــد مشـــروعات لصياغـة سياسـات لغويـــة مشـتركة، أو قيـــادة للتغييـر فـي واقـع 
اللغـــة فـــي أرجـــاء الوطـــن العربـــي، وإن وجـــدت بعض المؤتمــرات والوثائــق الرامية إلــى تحقيق هذا 
الهــدف، فإنهــا غالًبــا ال تتســم بصفــة المواثيــق التــي تســتوجب مســؤولية االلتــزام المشــترك، وإنمــا هــي 

مجــرد نبــرات خطابيــة ال تــكاد تظهــر حتــى تخبــو وتتالشــى.
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في مجال استخدامات العربّية في اإلعالم والفضاء المكاني العام   2.3

ضعـــف القـدرة علـــى االرتجـال بالمسـتوى الرســـمي مـن العربيـة واالسـتمرار فيـــه لـدى العديـد مـن   •
اإلعالمييـــن فـــي كثيـــر مـــن البرامـج الحواريـــة. واالرتجـال هنـــا يعنـــي التواصل والتحـــاور بالعربيـة 

الفصحـــى بـــدون إعـــداد مسـبق لمـا ســـيقوله المذيعـــون دون القـــراءة مـن ورقـة أو مـــن شاشـة. 
قيـــام بعـض المذيعيـن فـي النشـرات اإلخبارية أحياًنـا بنطـق الخبـر بإعـراب غيـر منضبط،  علـى الرغـم   •

مـــن أن هـذه األخبـــار مكتوبـة لهـم بشـكل مشـــكول منضبط.
عـــدم االلتـــزام بالســـالمة اللغويــة وانتشـــار األخطـــاء الطباعيـــة فـــي بعـــض منابـــر اإلعــالم العربـــي   •
المقـــروء، إضافـــة إلـى وجـود إعالنات كاملـة منشـورة بلغـــات أجنبية دون أي ترجمـة للعربية. ووجـود 
هـــذه اللغـــات األجنبيــة فـــي إعالنــات بصحيفـــة أو مجلــة عربيـــة فــي غيــاب العربيــة يثيــر تســاؤالت 

ويطــرح جدليــات تبــث القلــق علــى العربيــة فــي عقـــر دارهـــا. 
تراجـــع حضـــور العربّية فـــي الفضـــاء المكانـي العـام فـــي بعـض المناطـــق فـي العالـــم العربي بشكل   •
ــض  ــماء بع ــام وأس ــم طع ــات وقوائ ــود إعالن ــاء وج ــذا الفض ــي ه ــظ ف ــق، إذ نالح ــظ والقل ــر التحف يثي
المحــال بلغات أجنبية دون أي حضور للعربية، وهذا فـــي الحقيقـــة أمـــر يبـــدو غريًبا حيـــن ننظـــر إلـــى 
فضـــاء مـــن المفتـــرض أنـــه عربـــي الهويـــة فنجده مكتســًيا بالفتات وبقوائم كاملة باللغات األجنبية إلى 
درجة توحي بالقلـــق علـــى تراجـع الحيـــز الـذي مـن المفتـرض أن تسـتحوذ عليـــه العربيـة فـي الفضـاء 

المكانــي العــام.

3.3 في مجال النشر 

ــة،  ــة علمي ــات التــي تقــوم علــى منهجي ــر فــي الرصــد المتخصــص واإلحصــاءات والبيان النقــص الكبي  •
والتـــي يمكـــن أن تعطـــي صـورة واضحـــة وموثوقـة عمـا يجـــري فـــي واقع النشر العربي. فهناك غياب 
شــبه تــام لمثــل هــذه المعطيــات والمؤشــرات التــي تخبرنــا عــن أعــداد وعناويــن الكتــب المنشــورة فــي 
كل ســنة وفــي كل بلــد عربــي، وعــن مجــاالت هــذه العناويــن، وعــن النســب الجندريــة لكّتابها، وســوى 

ذلــك مــن المعلومــات الضروريــة التــي تنبئنــا بمكامــن القــوة والضعــف فــي هــذا المجــال. 
الرقابــة التــي تفــرض أحياًنــا علــى بعــض الكتــب والمنشــورات فــي العالــم العربــي، والتــي ينجــم عنهــا   •
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــر م ــي كثي ــب ف ــارض الكت ــي مع ــاركة ف ــن المش ــب م ــن الكت ــرة م ــداد كبي ــع أع من
مما ينعكـــس ســـلًبا علـــى اإلبـــداع الفكـــري في الوطـن العربـــي. والمنـع، فـــي كثيـر مـــن األحيان، ال 
يكـــون قائًما علـــى معاييـــر شـــفافة وأســباب مقنعــة تبــرره وال يكون مســتنًدا إلــى معايير موحــدة في كل 

ــة.  معــارض الكتــب العربي
تفشي مشـــكلة القرصنـــة وتزويـر الكتـــب دون رادع أو احتـــرام لحقـوق الملكية الفكريـــة وامتدادها في   •
ــة. والقصــور  ــة اإللكتروني ــى الفضــاء الرقمــي، إذ نلحــظ انتشــاًرا واســًعا للقرصن ــرة إل الســنوات األخي
ــة،  ــدول العربي ــي كل ال ــودة ف ــي موج ــوق، فه ــي الحق ــي تحم ــن الت ــاب القواني ــي غي ــن ف ــا ال يكم هن
ــن وتطبيقهــا بشــكل صــارم، وفــي نقــص الوعــي  ــل هــذه القواني ولكــن المشــكلة هــي فــي عــدم تفعي

ــة.  ــة الفكري ــوق الملكي ــرام حق ــة احت ــي بأهّمي ــم العرب ــي العال ــن ف ــدى الكثيري ل
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ضعــف النشــر اإللكترونــي العربــي الــذي يمكــن رده إلــى ضعــف االســتثمار فيــه، وســـهولة قرصنـــة   •
الكتـــب ونشـــرها علـــى شـــبكة االنترنـــت دون الخـــوف مـــن المحاســـبة، وعدم وجــود قوانيــن عربية 
ــث  ــن حي ــودة، وم ــِي والج ــراج الفن ــث اإلخ ــن حي ــا، م ــب إلكترونًي ــر الكت ــة نش ــة لعملي ــتركة ناظم مش

ــن.  ــة المقرصني ــث مالحق ــن حي ــع، وم التوزي
افتقــار المكتبــة العربيــة إلــى كتــب األطفــال والناشــئة مّصممــة وفــق المعاييــر العالميــة، وتقــدم محتــوى   •
هادًفــا بطريقــة حيويــة وبلغــة عربيــة مرنــة وحديثــة ورســومات جذابــة تشــد انتبــاه القــّراء الصغــار وتعــزز 

تفاعلهــم مــع هــذا المحتــوى.

4.3 في مجال التكنولوجيا 

ضآلـــة المحتـــوى الرقمـــي العربـــي بالمقارنـــة إلـى عـــدد المسـتخدمين لشـــبكة االنترنت فـــي العالـم   •
العربـــي، واالفتقـــار إلـــى بنـــى مؤسســـاتية منظمــة تقـــوم برصـــد نمـــو هــذا المحتــوى وتتابــع مواكبته 
للتحديثات التقنية، وتفرض القوانين واألنظمة التي مـــن شـــأنها أن تدعـــم مـــزودي المحتـــوى العربـــي 

وخاصة فـــي مـــا يتصـــل بضبـــط حقـــوق النشـــر والملكية الفكريـة. 
ضعـــف القـــدرات الحالية فـي حوســـبة العربّية، وقلـة عـدد البحـوث والدراســـات التـي تدعـم تمكيـن   •
العربيـــة فـي هـذا المجـال، وافتقـار جهـود الحوسـبة إلـى وجـود هيئـات خاصة بحوسـبة اللغـة العربيـة 
فضـاًل عـن ضعـف االسـتثمار فـي تمويـل المشـروعات البادئـة والصغيـرة ودعـم البحـوث والدراسـات 

فـي هـذا الميـدان. 
ضعــف حصيلــة المكانز/المتــون اللغويــة العربيــة المعتمــدة علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعـــي، إذ مـــا   •
زال بعضهـا بحاجـة إلـى نظـم ذكيـة السـترجاع المعلومـات وفرزهـا، وتخزينهـا بأحجـام هائلـة، عـالوة 

علـــى محدوديـــة الكفـاءات القـادرة علـــى تزويـد تلـك المتـــون بتقنيات الـذكاء االصطناعـي. 
محدوديــة النشــاط البحثــي العربــي الرامــي إلــى تمكيــن العربيــة تقنًيــا، فالكــم البحثــي المتصــل باللغــة   •
العربيــة وانتشــارها التقنــي يبــدو قليــاًل نســبًيا. والنشــاط البحثــي فــي مجــال النشــر حــول معالجــة اللغــة 
العربية وتمكينها في البنى التحتية والهيكلية لفـــروع التقنية مـــا زال، بشـــكل عـــام، قاصـــًرا عـــن مواكبـة 

ســـرعة التطــور التقنــي عالمًيا. 
التأخــر فــي تأســيس أجيــال عربيــة مدربــة فــي مجــال التكنولوجيــا، إذ إن دخــول أي مجتمــع إلــى منظومة   •
التطــور التكنولوجــي عملية تتطلب الكثير من الوقت، وتســـتلزم تأســـيس أجيـــال جديـــدة علـــى درجـــة 
عاليـــة مـــن التمكـن فـــي كافـة نواحـــي التكنولوجيـــا. ولكننـا نالحظ أن مـــا تقدمـه معظـــم المـدارس 
االبتدائيـــة فـي البلـدان العربّية مـا زال يتمحـور حـــول أساسـيات الحاسـوب اآللـي التـي يمتـد تعليمهـا 
لســـت ســنوات علــى الرغــم مــن هيمنــة االســتخدام المتنــوع للتكنولوجيــا فــي مناحــي الحيــاة المختلفة 

ووجــود أجيــال قــادرة علــى المواكبــة الســريعة للتقنيــات الحديثــة.
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5.3 في مجال الترجمة والمصطلح

االفتقـــار إلـــى اســـتراتيجية عربية واضحـة للترجمـة، ومثـل هـــذه االسـتراتيجية ال يمكـــن أن تتحقـق مـن 
دون ربطهـــا باســـتراتيجيات اقتصادية وثقافية عامـــة، ودون الحديـــث عـــن سياســـات للنشـــر. وهـذه األطـر 
كلهـــا تتكاتـــل، لألسف، فـي إطـار ثقافـــة عامة ال تشـجع علـى االبتـكار وفـي ظـل فقـــر مدقـع فـي القـراءة.

قلــة البيانـــات واإلحصائيــات الرســـمية الدقيقـــة والمنتظمـــة والراصـــدة لحركـــة الترجمـــة مــن حيــث   •
اإلنتــاج الكمــي وتوزعــه علــى المجــاالت األدبيــة والمعرفيــة المتنوعــة. والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
ــم  ــر تتحك ــدور نش ــن أو ل ــة لمترجمي ــادرات فردي ــى مب ــه عل ــوم غالبيت ــذي تق ــه ال ــة نفس ــاج الترجم إنت
نوًعــا وكًمــا فيمــا ينشــر. وهــذا الغيــاب يرتبــط بفوضــى الجهد الترجمي الـــذي ال ينتظـــم تحـــت جهـــد 

مؤسســـي مخطــط لــه وواضــح األهــداف واالســتراتيجيات. 
االفتقـــار إلـى مرجـع مؤسســـي موحـد يعمـل علـى التنظيـم والتوزيـع والتنســـيق بيـن المترجمين أفراًدا   •
ومؤّسســات ومشــاريع. وهــذا االفتقــار يــؤدي إلــى تشــرذم واضــح مــن حيــث الجهــود التــي غالبــا مــا 
تفتقــر إلــى تخطيــط دقيــق يــوازن بيــن الحاجــات واالنتـــاج، ومـــن حيـــث المنتج االصطالحـــي الـــذي 
تنعكـــس تعدديتــه ســلًبا علــى الصناعة الترجميــة والذي يشــكل تحدًيا حقيقًيا أمـــام المترجـــم والقـــارئ 

علـى حـد سـواء. 
غيــاب اللغــة العربيــة، بشــكل كبيــر، عــن تعليــم العلــوم البحتــة والتطبيقيــة فــي الجامعـــات العربّيــة، مما   •
أدى إلـــى إبطـــاء عمليــة نقـــل المصطلحـــات األجنبيـــة في هــذه المجــاالت إلــى العربية وإدماجهــا فيها 
وكذلك اتساع الفجوة بين حركة اإلنتاج المصطلحـــي فـــي الترجمـــة وبيـــن العلـــوم البحتـــة فـي العالـم 
العربـــي بســـبب الوتيـرة الســـريعة التـي تشـــهدها المصطلحـــات العلمية والتقنية بدرجـــة يتعسـر معهـا 

علـــى المترجميـن نقـل هـذه المصطلحـات إلـــى العربيـة بالسـرعة نفسـها. 
محدوديــة المعاجــم المتخصصــة التــي تواكــب المصطلحـــات المســتحدثة فــي المجـــاالت المعرفيــة   •
المذكـــورة، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى غيـــاب المقابـــل العربـــي للكثيـــر من المصطلحـــات العلميــة األجنبية. 

6.3 في مجال البحث والنشر العلمي باللغة العربية 

غيـــاب التوجـــه العلمـــي نحـــو اإلنتـــاج باللغـــة العربّية فـــي المجتمعـات العربيـــة، وهـــو واقـع نجـم   •
عـــن أزمـة معقـــدة صنعهـا الوضـع المعرفـــي المتدنـي، وعـــزوف المتعلمين عـن المجـــاالت العلمية، 

وعزوفهـــم عـــن التعامـل العلمـــي باللغـــة العربيـة فـي هـــذه المجـاالت. 
توقـــف المجتمعـــات العربيـة، علـى الرغـم مـــن تزايـد نشـاطات الترجمـة، عنـــد مرحلـة نقـل المعرفـة   •

دون تمكنهـــا مـــن التقـــدم بشـكل فاعـل نحـــو مرحلـة إنتـــاج المعرفـــة أو تدويرهـا. 
عـــزوف كثيـــر مـــن الباحثيـن عـــن النشـــر بالعربيـة فـي المجـــالت العربّية لعـــدة أســـباب منها ما يعود   •
ــا واألكاديمـــي خصوًصــا تجـــاه اللغـــة  ــة التــي تســود المجتمــع العربــي عموًم إلــى )أ( النظــرة الدوني
العربيـــة )ب( المؤسسات الجامعية والبحثيـــة التـــي تشـــترط للترقيـــة أن ينشـــر الباحـــث باألجنبيـة فـي 
مجـــالت أجنبيـة ســـعًيا وراء موقـعّ جيـد لهـا فـــي الترتيـب العالمـي )ج( أوعيـة النشـــر العربيـة نفسـها 
مـــن حيـــث افتقادهــا للتصنيــف العالمــي أو ضعــف مســتواها أو عــدم مواكبتهــا للتطــورات العلميــة )د( 
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نــدرة المصــادر المحدثــة بالعربيــة فــي التخّصــص أو مشــاكل الترجمــة أو قلــة قــّراء العربيــة المهتميــن 
ــص. بالتخص

التراجـــع الكبيـر فـي الحمـــاس واالندفـاع نحـو تعريـب تعليـم العلـوم اللذيـــن شـهدهما مطلـع القـرن   •
العشـــرين، والنكـــوص إلـــى اســـتخدام اللغـــة االجنبيــة لغـــة لتدريـــس المـــواد العلميــة فــي كثيــر مــن 

المعاهــد والجامعــات التــي كانــت قــد اعتمــدت العربيــة لغـــة لتدريـــس هـــذه المـــواد. 
ضعــف اهتمــام غالبيــة الحكومــات العربيــة بتطويــر البحث العلمي بشــكل عــام وتطويـــره باللغـــة العربّية   •

بشـــكل خـــاص بداللـة معـــدل اإلنفـــاق المنخفـض الـــذي ترصـــده له هذه الحكومات.

في مجال مواقف الطالب الجامعيين واعتقاداتهم حول اللغة العربية   7.3

اعتقـــاد كثيـــر مـــن الطالب بـــأن العربيـــة صعبـــة مقارنـــة باللغـــات األخـــرى التـــي يعرفونها، وبـــأن   •
تعلمها صعـــب، وشـــعورهم بـــأن مسـتوى كفاءتهـــم بالعربّية أقـل مـن مسـتوى كفاءتهـــم بلغـة أخـرى، 

وإحساســـهم بالقلـــق عنـد اســـتخدام العربيـــة الفصحـى.
اقتنـــاع الطالب فـــي كثيـــر مـــن التخّصصـــات وال ســـيما الهندســـة والعلـــوم واالقتصاد والطب وإدارة   •
األعمــال -التــي تقــدم فيهــا الغالبيــة الســاحقة من مــواد التدريــس باللغـــة األجنبيــة- بـــأن اللغـــة العربّية 
هامشـــية وال دور حقيقًيـــا لهـــا فـــي االختصـــاص ســواء كان ذلــك فــي مجــال التدريــس أو مجــاالت 

ــات. ــذه التخصص ــة به ــي المتصل ــث العلم البح
االعتقـــاد الســـائد بيـــن الكثيـر مـن الطالب بـــأن اللغـــة العربية ال تمثل عنصًرا وازًنا ســـوق العمـل، وال   •

تمنحهـــم أيُ ميـــزات تذكـر حيـن التقـــدم إلـى الوظائـف فـي العديـــد مـن المجـاالت.
الشـــعور المتنامـــي لـــدى كثيـــر مـــن الطالب الجامعييـــن بـــأن اللغـــة العربية تواجـــه حالًيا أزمة كبيرة   •

ــة. ــات العربيـ ــدم المجتمع ــي تق ــهام ف ــن اإلس ــرة ع ــي، قاص ــا الحال ــا، بواقعه وأنه

في مجال التعليم والمناهج   8.3

قصـــور تجـارب تطويـر مناهـج اللغـة العربّية، علـــى الرغـم مـن تنوعهـا، عـن التأسـيس لمفاهيم معرفية   •
موحــدة لــدى المشــتغلين فــي القطاعيــن التعليمــي والتربــوي لصــوغ نظريــة تربويـــة عربيــة متوائمــة مــع 

متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين واحتياجــات المتعلميــن فيــه.
•  انطـالق بعـض تجـارب تطويـر المناهـج مـن المحتـوى دون وجـود معاييـر تسـتند إليهـا فـي بنـاء هـذا 
المحتـــوى واختيـــاره، األمـــر الـذي أوجـد خلاًل فـي تلـــك المناهـج، وفجوات فـــي تقديـم مـا يناسـب 

المتعلـــم مـن مهـارات ووظائـف وســـياقات ومعـارف.
•  عـــدم تبلـــور مقاربـة الكفايـــات التـي اعتمـدت سـمة أساســـية لمناهـج تعليـم اللغـــة العربية في مرحلة 
التعليــم العــام بشــكل فعلــي فــي هــذه المناهــج، فجــاءت التعليمــات مؤطــرة ضمن كل مســتوى دراســي 
ــي  ــون ف ــا المتعلم ــرض له ــث يتع ــرة بحي ــة ومتوات ــا متالحق ــكل يجعله ــم بش ــدة، دون أن تنظ ــى ح عل

صفوفهــم الالحقــة.
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التركيــز غيــر المتــوازن للمقاربــات البيداغوجيــة الحديثــة فــي مناهــج العربيــة علــى بنـــاء ذهنية متجـــددة   •
لـــدى المتعلم، ولكـــن دون االلتفـات إلـى نقطـة جوهريـة، وهـي أن أولـــى الضـرورات هـي بنـاء ذهنية 
المعلميـــن وتطويرهـا وتأهيلهـــم للتعامـل مـع المقاربـات الجديـدة وتطبيـــق الممارسـات البيداغوجيـة 

الحديثـة.
قصـــور الجهـــود فـي مجـال القيـاس والتقييـــم عـن مواكبـة مـا تـم تحقيقـه فـــي مجـال تطوير المناهج؛   •
إذ علــى الرغــم مــن اعتمــاد مقاربــة الكفايــات فــي تطويــر مناهــج العربّية فـــي الســـنوات األخيـــرة فـــإن 
االختبـــارات واالمتحانـــات المدرسـية مـــا زالـت، فـي الغالـــب األعـم، تركـز علـى قيـــاس المحتـوى 
المـــدروس بنســـبة كبيـــرة ال علـــى قيـــاس المهــارات اللغويــة الشــفوية والمكتوبة التــي تســتلزم اعتماد 

اختبــارات لقيــاس الكفـــاءة اللغوية لـــدى المتعلميـــن. 

9.3 في مجال تعليم العربّية وتعلمها في العوالم الجديدة 

غيـــاب رؤيـة واضحـة لمشـروع تعليـــم العربّية كلغـة عالمية واألهـداف المتعـــددة التي تنضـوي ضمـن   •
هـذا المشـروع، والتـي تسـتلزم مناهـج ومقاربـات مختلفـة بنـاء علـى االحتياجـات المختلفـة )احتياجـات 
المتعلِّمين ذوي األصـــول العربيـــة، واحتياجـــات الّطالب المسـلمين، واحتياجـــات المتعلِّمين مـن غيـر 
ذوي األصـــول العربيـــة واإلسالمية( ممـــا نجـــم عنـه، فـــي بعـــض األحيان، تبني مناهـج غيـــر مناسـبة 

ــات المتعلمين. الحتياجـ
غيـــاب التنســـيق بيـــن المؤسسات العاملة علـــى تدريـــس العربية فـــي العوالـــم الجديدة، وضآلة الدعم   •
ــراه فــي  ــة فيهــا لهــذا المشــروع بخــالف مــا ن ــة والمؤّسســات التربوي الــذي تقدمــه الحكومــات العربي

عديــد مــن دول العالــم التــي تدعــم تدريــس لغاتهــا فـــي العوالـــم األخـــرى. 
غيــاب التــوازن فــي كثيــر مــن مناهــج تدريــس العربيــة بيــن الطابــع الرســمي أو المعيــاري للغــة الــذي   •
مــا زالــت معظــم برامــج تدريــس العربيــة تلتــزم بــه، والــذي يركـــز علــى تعليــم العربيــة الفصحــى فقــط 
كوســيلة ألداء كافـــة المهــام والوظائــف التواصليــة، وبيــن الواقــع اللغــوي العربــي المعيــش الــذي يتميــز 
بتعدد مستويات التواصـــل اللغـــوي وتنّوعهـــا، وبوجـــود المحكّيات العربّية التـــي تمثِّل جـــزًءا ال يتجـزأ 

مـــن منظومــة التواصــل بالعربية. 
النقـــص الكبيـــر فـي األطـر البشـــرية المؤهلة لتدريـــس العربّية كلغـــة عالميـة، وغيـــاب هذا التخّصص   •
عــن معظــم الجامعــات العربيــة، ومحدوديــة الفــرص المتاحــة إلعــداد المعلميــن وتدريبهــم فــي هــذا 
الميــدان. هــذا فضـــاًل عن أن كثيًرا من المؤسســات التعليمية فـــي العوالـــم الجديـــدة تـــرى فـــي تعليـــم 
اللغـــة مهمـــة ســـهلة يمكـــن ألي ناطــق بالعربيــة تأديتهــا بصــرف النظــر عــن مؤهالتــه األكاديميــة والعمليــة. 
االفتقــار إلــى معاييــر للكفــاءة فــي كافــة مهــارات اللغــة العربيــة كلغــة عالميــةّ متفــق عليهــا، وإلــى أدوات   •
وطــرق ترتبــط بالمعاييــر العالميــة )مثــل االختبــارات المعتمــدة عالمًيــا فــي عــدد مــن اللغــات العالميــة( 

وتتيــح تقييــم هــذه المهــارات.
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وثائق: تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها-الملخص التنفيذي:
اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركّية التأسيس لمستقبل جديد

لغة العربية 
ّ
التأسيس لمستقبل جديد ل  0.4

ــن  ــة وعلـــى مواطـ ــا علــى مظاهــر النبــض والحيوي ــة ووقفن ــي للغــة العربي ــا للواقــع الحال بعــد أن عرضن
التحــدي فيـــه كمــا تبـــدت لنـــا فـــي مختلــف المحـــاور التـــي قمنــا بدراســـتها، نتوقــف هنــا لنطــرح أســئلة 
ــرات النبـــض والحيويــة  المســتقبل: كيــف يمكــن لنــا التأســيس لمســتقبل جديــدّ للغــة العربّيــة يحتضـــن مؤشِّ
ويعززهـــا ويتجـــاوز مواطـــن التحـــدي؟ ومـــا المبــادئ والمنطلقــات التــي يجــب أن يبنــى عليها المســتقبل؟ 

ومــا الخطــوات التي يجـــب أن نخطوهـــا علـــى درب هـــذا المســـتقبل؟
ــروع  ــل الش ــة، وقب ــة العربي ــي للغ ــع الحال ــتقراء الواق ــن اس ــا م ــرت لدين ــي توف ــات الت ــوء المعطي ــي ض  ف
باقتــراح الخطــوات والجهــود التــي يجــب القيــام بهــا لصياغــة مســتقبل جديـــد للعربيــة، نـــود اقتـــراح إطـــار 
يحتضـــن هـــذه الجهـــود المســـتقبلية ويرســـيها علـــى قواعــد متينة ويضمن لهــا النجاعــة والفعالية فــي العبور 
ــاق المســتقبل المنشــود. وهــذا اإلطــار يشــتمل علــى المقومــات  ــى آف ــه إل مــن إشــكاليات الواقــع وتحديات

التاليــة:

مقاربة واقعية لـ مفهوم »اللغة العربية«   1.4

تجلـــت لنـــا، مـــن خالل الدراســـة والتحليـل فـي مختلـــف محـاور هـــذا التقريـر، رؤى متعـــددة لما يشير 
إليــه مصطلــح »اللغــة العربيــة« فــي األذهــان. فهنــاك أواًل الرؤيــة التــي انعكســـت فـــي كثيـــر مـــن المقـــاالت 
والدراســـات والتـــي تـــرى أن المقصـــود بهـــذا المصطلـــح هو »العربية الفصحى«  فقط، وهي تمّثل المستوى 
الرســمي مــن العربيــة الــذي يســتخدم فــي كثيــر مــن المجــاالت ولكــن ليــس فــي مجــاالت التواصــل اليومــي 
الــذي يجــري عــادة بمحكيــة مــن المحكيــات العربيــة المتعــددة. وهــذه الرؤيــة تتبنــى فكــرة أن الطريــق إلــى 
المســتقبل إن مــا تكــون بالتمســـك بالفصحــى كرمــز أساســي ِّ معبــر عنــه فــي كافــة مناحــي الحيــاة انطالًقــا من 
كونها لغة القرآن والتراث واإلنتـــاج الثقافـــي والحضـــاري العربـــي عبـــر العصـور. وتدعـو هـــذه الرؤيـة إلـى 
توســـيع نطـاق اسـتخدامات الفصحـى بحيـث تصبـح وسـيلة التواصـل الوحيـدة ألداء كل الوظائـف والمهـام 

اللغويــة.
 وهنــاك، ثانًيــا، الرؤيــة التــي وقعنــا عليهــا فــي ثنايــا عــدد مــن المقــاالت والدراســات فـــي أنحـــاء مختلفـــة 
مـــن العالـــم العربـي والتـــي تنطلـق مـــن أن »اللغـــة العربّية« تتجسـد إلـى حـــد كبيـر فـــي المحكيات العربّية 
المختلفـة التـي يسـتخدمها النـاس فـي غالبيـة مواقـف التواصـل. والفصحـى، مـن هـذا المنظـور، لغـة يقتصـر 
اسـتخدامها علـى مجـاالت محـدودة، وهـي تشـهد ضمـوًرا وتراجًعا فـي الحيـاة العامـة سـينتهي بهـا إلـى مـا 

آلـــت إليـه اللغـــة الالتينية التـي تالشت كلغـــة حّية بعـد أن تولـدت منهـــا لغـات مختلفـة. 
ثـــم هنـــاك الرؤيـــة التـي تقـــوم علـى أن المقصـــود بـ»اللغـــة العربّية« هـــو العربيـــة الفصحى والمحكيات 
العربيـــة مًعـــا، باعتبـــار أنهــا جميًعــا تشــترك فــي تحقيــق األغــراض المختلفــة للتواصــل فــي الواقــع الحقيقي 
للغة. وهي رؤية تمظهرت في كثير من النماذج التـــي قمنـــا بدراســـتها فـــي محـــور اســـتخدامات العربيـــة فـي 
لغـــة اإلعــالم المرئـــي، وفـــي لغــة اإلعالنــات فــي الفضــاء المكانــي العــام، وكذلــك في محــور اســتخدامات 

العربيــة فــي لغــة الروايــة العربيــة المعاصــرة، وفــي اعتقــادات الطــالب الجامعييــن حــول اللغــة العربيـــة. 
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إن الطريـــق إلـــى المسـتقبل، فـــي تقديرنـا، يكـون بتبنـــي مقاربـــة واقعية وتعددية للغـــة العربّية تبتعـد عـن 
األحادية التـــي تمثلهـــا كل مـــن رؤيتــَـي »الفصحـى فقـــط« أو »المحكيـة فقـــط« لتتبنى رؤيـــة تعكـس التنـوع 
الـــذي يكتنـــف الســـياقات المختلفـــة التـــي تســـتخدم  مــن المســتويات المتنوعــة تتداخــل فصحــى التــراث 
بالفصحــى المعاصــرة وبالمحكّيــات العربيــة المتنوعــة وفًقــا لمتطلبــات الســـياق والوظيفـــة اللغويــة. وهـــذه 
الرؤيـــة تنظـــر إلـــى كل هـــذه المســـتويات علـــى أنهـــا مكونــات مختلفــة لمنظومــة لغويــة واحدة هــي «اللغة 
العربيــة«، وهــذه المكونــات تتفاعــل وتتقاطــع فيمــا بينهــا بشــكل دائم فـــي عالقـــة تناغـــم وتأثــر وتأثيــر تطال 

كل جانب مـــن جوانـــب التواصـل باللغـــة العربيـة. 
إن إرســـاء رؤيـــة مســتقبلية واقعيــة للغــة العربّيــة يســـتوجب منــا مقاربـــة جديـــدة لماهيــة اللغــة تضفــي 
ــا  ــد منه ــن كل واح ــودة ضم ــات الموج ــتويات والتنوع ــة والمس ــات المختلف ــذه المكون ــى ه ــرعية عل الش
وتحتفــي بالتنــوع والغنــى الــذي تمثلــه منظومــة »العربيــة«، وهــو تنــوع وغنــى صاحــب اللغــة منــذ بداياتهــا 
األولى وظل، عبر القرون، يمدهـــا بالقـــدرة علـــى التأقلـم واالســـتجابة للتغيـرات. فمنـذ فجـــر العربيـة التـي 
وصلـت إلينـا، كان بهـا المسـتوى الرسـمي الـذي اختـص بسـياقات ومواقـف معينـة، وكانـت بهـا المحكّيات 
ــعبي .  ــون األدب الشـ ــي فنـ ــر اإلبداعــي فـ ــي وللتعبي ــراض التواصــل اليوم ــتخدمت ألغ ــي اس المتنوعــة الت
واســـتمر تطـــور العربّية عبـــر العصـــور ضمـــن بيئـــة لغوية غنية ومتفاعلـة تعايشـــت فيهـا هـــذه المسـتويات 
وامتزجـــت ورفـــدت بعضهـــا بعًضـــا لتعطينـــا اللغــة العربية التــي نتواصل بهــا اليوم بــكل أطيافهــا وتنوعاتها. 
وهــي اللغــة التــي رأيناهــا تنعكــس بقــدر كبيــر مــن التجانــس والتناغــم والتماهــي فــي لغــة الروايــات التــي 
حللناهــا والبرامــج الحواريــة التــي اســتمعنا إليهــا واإلعالنــات التــي شــاهدناها، وكلهــا تظهــر أن العالقــة بيــن 
هــذه المكونــات المختلفــة للغــة العربيــة هــي عالقــة تالحــم وتكامــل ال عالقــة تزاحـــم وإقصـــاء. فوجـــود 
حـــوارات عاميــة فــي رواية ما ال يهدد وجـــود الفصحـــى، ووجـــود روايـــة كتبـــت بالعاّمية بشـــكل كامـــل ال 
يهـــدد وجـــود الفصحـــى، ألن هنــاك جمهــوًرا يتفاعــل بشــكل أكبــر مع هــذا المســتوى مــن العربيــة المكتوبة، 
كمـــا أن وجـــود روايـة كتبـــت بفصحـى قريبـة مـن فصحـى التـراث ال يهـدد وجـــود العاميـة أو ينفيه. وكذلك 
األمــر فــي لغــة اإلعالنــات التــي تمّثــل اختيــارات لغويــة يقــوم بهــا المعلنــون لتحقيــق أغــراض جــذب االنتباه 
والتأثير التي يسعون إليها لدى الجمهور الـــذي يتواصـــل مـــع إعالناتهم. وهـــم يقومـــون بهـــذه االختيـــارات 

ضمـــن منظومـة »العربيـة« التـــي ينتخبـون منهـا عناصـــر تالئم أهدافهـم واحتياجاتهـم. 
مـــا نـــراه اليـوم فـي واقـع العربّية هـو تجسـيد حـي لمقولـة »لـكل مقـــام مقـال« التـي يقـوم فيهـا الناطق/ة 
بالعربّية باختيـــار »المقـــال« الـــذي يرتئيـــه ألداء وظيفـة لغويـــة مـــا وفق الـ»المقام« أو السياق الذي يجد نفسه 
ــل كل  ــي يمثِّ ــدة الت ــة الواح ــن اللغ ــه ضم ــذي نالحظ ــدد ال ــوع والتع ــال التن ــيد لح ــو تجس ــك ه ــه. وكذل في
مكون فيها جزًءا من لوحـــة فسيفســـاء متكاملـــة هـــي اللغـة العربيـــة. والخطـوة األولـى علـــى طريق مسـتقبل 

اللغـــة العربّية تكـون باالعتـراف بشـرعية هـــذه المكونـات وبـ«عربيتهـا«.

رؤية »مستقبلية« ال »ماضوية« للغة العربية   2.4

إن التأسيس لمستقبل جديد للغة العربية ال يمكـن أن يتحقـق بشـكل كامـل مـا لـم يبّن علـى القناعـة بـأن 
مسـتقبل هـذه اللغـة لـم يتشـكل بعـد، وعلـى اإليمـان بـأن لنـا دوًرا فاعـاًل فـي صناعـة هـذا المسـتقبل 

وتشـكيله فـي ضـوء مـا تحصـل لدينـا مـن معـارف وتجـارب ومهـارات نهلناهـا مـن ماضـي اللغـة وتراثهـا، 
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وخبرناهـا عبـر التحّوالت والتغيـرات التـي تطبـع العالـم الـذي نعيشـه اليـوم وذلـك الـذي ينتظرنـا فـي 
المسـتقبل. 

ومثـــل هـــذه الرؤيـــة المسـتقبلية تســـتلزم إعـادة النظـــر فـي العالقة بالماضـــي وبالتـــراث اللغوي المرتبط 
ــأن كمــال هــذه اللغــة قــد تحقــق فــي الماضــي،  ــه، إذ نالحــظ أن ثمــة ميــل لــدى البعــض إلــى االعتقــاد ب ب
وقد تّمـــت اإلجابة عن كل االسئلة في الماضـــي. ومـــن هـــذا المنظـــور فإنـــه مـــا علـــى الناطقيـــن بالعربيـــة 
اليـــوم، فـــي سـعيهم للتأسـيس لمستقبل جديـــد للعربيـة، ّإال اسـتعادة هـذا الماضـــي وإعـادة إنتاجـه بقضايـاه 
وأســـئلته وتراكيبـــه ومقارباتـــه للغة واالسـتمرار فـي تقليـــد نماذجـــه األدبية والبالغية والنحوية. هـذه الرؤيـة 
الماضوّية للغة تمثـــل عقبـــة كبيـرة فـي طريـق المســـتقبل ألنها تبقـي اللغـة أســـيرة الماضـي، وتوصـد دونهـا 
اإلمكانيـــات الهائلـة التـــي يتيحهـا الحاضـر بـكل مـا فيـه مـن نبـض وإبـــداع وحركية. فـي الماضـي اللغـوي 
العربـــي إنجـــازات كبيـــرة ورؤى وتصــورات مهّمـــة لقضايا وأســئلة شــغلت بال اللغوييــن الذين قامــوا بتقديم 
رؤاهــم وإجاباتهــم حولهــا مســتخدمين األدوات البحثيــة التــي كانــت متاحــة لهــم فــي تلـــك العصـــور. وإذا 
كانـت بعـض هـذه المقاربـات واإلجابـات مـا زالـت تنطبـق علـى واقـع اللغـة فـي وقتنـا الراهـن وتتيـح لنـا، 
مـــن ثـــّم، اإلفـــادة منهـا، فـــإن بعضهـــا اآلخـــر قـــد تـــم تجاوزه بفعل التغيرات التي طرأت على اللغة العربية 
عبر العصور. فاللغة كيان متحـــول باســـتمرار يخضـــع لقوانيـن التطـــور والنمـو ويحتـاج إلـــى مواكبـة نظريـة 
ــوم تشــهد تطــورات  ــة الي ــرات والتحــّوالت. واللغــة العربي ــه مــن اســتيعاب مثــل هــذه التغي ــتدامة تمكن مسـ
هائلــة وتعيــش حالــة مــن االحتــكاك والتالقــح اللغــوي والثقافي الذي جاء بأســـئلة جديـــدة وأدخـــل أنماًطـــا 
ونمـــاذج ال يمكـــن التعامـــل معهـــا مـن منظـــور المقاربـات الماضيـــة. مـا تحتاجـــه اللغـة العربيـــة اليوم هو 
اسـتيعاب هـذه األسـئلة واألنمـاط الجديدة وفهمهمـا فـي ضـوء السـياقات اللغوية-االجتماعيـة التـي انبثقـت 
منهـــا، ال الســـعي إلــى ردهــا إلــى أنمــاط الماضــي ونماذجــه والحكــم عليها على أســاس مــدى قربها منهـــا أو 
ابتعادهـــا عنهـــا. ولعـل خيـر مثـال علـى هـذا هـو مـا نـراه فـي مقاربـة »األخطـاء الشـائعة« التـي تحكـم علـى 
كثيـــر مـن المفـــردات والتراكيـــب المســـتخدمة فـــي العربيـــة المعاصرة بأنها »أخطاء« بناًء على خروجها عما 
هو مألوف أو متعارف عليه من مفـــردات الماضـــي وتراكيبـــه دون أي اعتبـــار لمـــدى تواتـــر هـــذه التراكيـــب 
وانتشـارها، ودون أي اعتبـار لإلحصائيات التـي توفرهـا لنـا التكنولوجيـا الحديثـة والتـي تظهـر درجـة انتشـار 
هــذه العناصــر اللغويــة فــي االســتخدام اللغــوي الواقعــي. وبالتالــي، فــإن االســتجابة المنطقيـــة لمثــل هـــذه 
االســـتخدامات الحديثـــة والشـائعة تكـون بإضفـاء الشـرعية عليهـا ألن اللغـــة احتضنتهـا علـى أرض الواقـع، 
ولكـــن المقاربـــة »الَقِيّمّيـــة« و»الماضويـة« ترفـض االعتـــراف بهـا ألنهـا تـرى أن أي اســـتخدام محـّدث فـي 
اللغـــة يجـــب أن يسـتمد شـــرعيته مـن الماضـي، وهـو مـا يشـــكل مخالفـة صريحـة لقوانيـــن التطور فـي كل 

اللغـات الحّيـة. 
وإذا كنــا ندعـــو إلـــى إعـــادة النظـــر بعالقتنــا بالماضـــي فـــإن هـــذا ال يعنـــي قطـــع العالقـــة بــه، بــل على 
العكــس، هــي دعــوة لفهــم مقاربات هــذا الماضي والســياقات التي انطلقـــت منهـــا واألســـئلة التـــي نجمـــت 
عنهـــا، والبحـــث فيهـا عـن العناصـر التـي مـــا زالت ترتبـط بواقعنـا اللغـوي، وعـن األســـئلة التـي لمـا تجـد 
إجابـــات لهـــا، واالنطـــالق منهـــا فـــي البحث عن مقاربــات وإجابــات جديدة للحاضر والمســتقبل بســيرورة 
تمّثــل اســتمرارية اللغــة وديمومتهــا. إًذا، فالرؤيــة التــي نريــد لهــا أن تنيــر دربنــا إلــى عربيــة المســتقبل ليســـت 

رؤيـــة ترفـــض الماضـي وتنفيـه، بـــل رؤية تنطلـق منـــه وتحتضـن الحاضر وتستشـــرف المسـتقبل.
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مقاربة موضوعية لـ »قدسية« اللغة   3.4

كشـــف استطالع الـــرأي الـذي أجرينـاه ضمـــن هـذا التقريـر حـــول اعتقـــادات الطالب الجامعيين العرب 
ومواقفهــم مــن اللغــة العربيــة أن غالبيتهــم يعتقــدون بــأن اللغــة العربيــة لغــة مقدســة. وهــو رأي ينبثــق مــن 
العالقة الوثيقة التي تربط اللغة العربية باإلسالم ويعكـــس، فـــي تقديرنـــا، اعتقـــاًدا ســـائًدا لـــدى كثيريـــن مـن 
الناطقيـــن بالعربيـــة. وإذا كانـــت عالقــة اللغــة العربيــة باإلســالم والقرآن الكريم تشــكل جــزًءا مهًما مــن تاريخ 
اللغة وتقـــف وراء انتشـــارها كلغـــة عالمية، فإنـــه ال يمكـن االنطالق مـــن هـذه العالقة لتبنـــي نظـرة تقديسـية 
للغة؛ ألن مثـــل هـذه النظـرة تقيـــد العربّية بالماضـي وتجمدهـا فـي أطر وقوالـب ثابتـة تضعهـا خـارج قوانيـن 
التحول والتطور التـــي تحكـــم اللغـــات الحّية. كمـا أن نظـــرة التقديـس هـذه تطـرح إشـــكاليات حقيقية علـى 
صعيـــد عالقـــة الناطقيـــن بالعربيـــة بلغتهــم وعلــى مــدى شــعورهم بــأن هــم قــادرون علــى التمكــن منهــا. إذ 
كيف يمكن لإلنســـان الـــذي يؤمـن بقدسـية اللغـة أن يســـتخدمها ويتعامـل معهـا كوسـيلة للتواصـل العـادي؟ 
وإلـــى أي درجـــة يمكنـــه أن يشـــعر بأنـه متمكـــن مـن هـذه اللغـــة التـــي تنتمـــي إلى عالم القداسة؟ وإلى أي 
درجــة يســهم هــذا الشــعور القــوي بالقداســة بتنميــة شــعور بـــ »العجــز« أمــام هــذه اللغــة المقدســة؟ وكيــف 
يمكن إلنسان أن يقتنع بأن اللغـــة قابلـــة ألن تتطـــور وتتغيـــر وتتحـول إذا كانـت تنطلـق مـــن ثبـات القدسـية؟ 
وكيـــف يمكـــن للباحثيـن فـي هـذه اللغـــة أن يطرحـوا أسـئلة حـــول تراكيبهـا ومفرداتهـــا وطريقـة كتابتها في 
ظــل هــذه النظــرة القدســية التــي من شــأنها تضييــق المجــال أمام أي محاوالت لطـــرح األســـئلة حـــول اللغـــة 
ألن هـــذه األســـئلة سـتمّس مـا هـو مقـــدس. وبـذا، تتحـول اللغـــة إلـى نـص مقـدس ثابـــت يضعهـا خـارج 

نطـاق السـؤال وخـارج قوانيـن التطـور. 
كمـا أن وجـود هـذه النظـرة التقديسية للغة العربيـة فـي أذهـان البعـض يسـهم فـي ترسـيخ فكـرة صعوبتهـا 
وصعوبـــة تعلمهـا. وهـذه النظـــرة تطـرح أمـام المجتمـع واألهـل والمدرســـين تساؤالت حـول الكيفية التـي 
نقـــدم بهـــا العربّية ونعلمهـا ألوالدنا وطالبنا فـــي وقتنـا الحاضـر وفـي المســـتقبل. فاللغـة، أي لغـة، بصـرف 
النظـــر عـــن شـــعورنا تجاههـــا وتعلقنا بها، تبقى نظاًمـــا للتواصل ينشــأ ويتطــور ويخضع لتغيــرات وتحوالت 
تطــال ّكل جانــب مــن جوانبــه تبًعــا للظــروف التــي تكتنــف اللغــة وبيئتهــا. وهــذا مبــدأ يجــدر بنـــا االهتـــداء 
بـــه إذا أردنـــا ألوالدنا وطالبنا أن ينظـــروا إلـــى أنفســـهم وثقافتهـــم والعالـــم المحيـط بهـم نظـــرة موضوعية 

وعلميـة. 
مـــن هنـــا، فـإن واحـًدا مـن األسـئلة الوجوديـة التـي نجـد أنفســـنا فـي مواجهتهـا اليـوم هـو: كيـف يمكـن 
تحقيـــق فهـــم أكثـــر موضوعيـــة للعالقـــة التاريخيـــة والحاضـــرة بيـــن اللغـــة العربية واالســالم خارج إطار 
التقديــس؟ إن اإلجابــة عن هذا الســؤال على المســتويين النظـــري والعملـــي تمثل خطـــوة مهمـــة علـــى درب 

المسـتقبل.

رؤية قائمة على اإليمان والثقة ال على الخوف والشعور بالخطر  4.4

 بـــدا جلًيـــا، مـن خالل األدبيات التـي قمنـا باسـتقرائها فـي بعـض محـاور هـذا التقريـر، أن هنـاك مخـاوف 
جمة تـــراود العديـــد مـن األكاديمييـن والسياسـيين واإلعالمييـــن واللغويين والنـاس العادييـن حـول مسـتقبل 
اللغـــة العربّية وحـــول قدرتهـا علـى مواجهـة التحديـــات واألخطـار التـي تداهمهـا بفعـــل العولمة وهيمنتهـا 
اللغوية والثقافية. ويتجلـــى هـــذا الخـــوف فـــي الدعـوات المتكـــررة التـي نجدهـــا تطلـق لـ“حمايـــة« اللغـة 
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العربيـــة مـن هـذه األخطـار، و»المحافظـة عليهـا« مـــن التراجـع والضمـور، وحتـى لـ»إحيائهـا« علـى الرغـم 
مـــنّ أنهـــا لـــم تمـــت. وإذا كنا نتفهم الدوافـــع التـي تقـــف وراء هـــذه الدعـوات، فإننـــا نعتقـــد أن أي رؤيـة 
مستقبلية للغة العربيـــة ينبغـــي أاّل تؤسـس علـــى مفاهيـم الخـوف والشـعور بالخطـــر والحاجـة إلـى الحمايـة 
بـل علـى االيمـان باللغـة وقدراتهـا علـى التكيـف والثقـة بأنهـا تمتلـك مـن المقومـات مـا سـيتيح لهـا البقـاء 

واالزدهـار فـــي المسـتقبل كمـا ازدهـرت فـي الماضـي.
مـــا تحتاجـــه اللغـــة العربيـــة أواًل هـــو إيمــان المجتمعـــات العربّيــة بهــا، وتغييـــر النظـــرة الدونيــة اللغوية 
والحضاريـــة التـــي ترتبـــط باللغـــة فـــي أذهـــان بعـــض الناطقيـــن بهـــا. ومـــا تحتاجـــه ثانًيا هو تمكينها في 
مختلــف مناحــي الحيــاة وفتــح األبــواب أمامهــا فــي مجــاالت أوصــدت دونهــا، وخاصــة فــي ســوق األعمــال 
والمعامالت المالية واإلدارية وكذلك فـــي مجـــال تدريـــس العلـــوم والبحـــث األكاديمـي فـــي التخّصصـات 
العلميــة الـــذي غيبـــت عنــه اللغــة العربيــة بشــكل كبيــر. والطريــق إلــى تمكيــن العربيــة فــي هذه المجــاالت ال 
يكــون بالتســّرع باتخــاذ قــرارات غيــر مدروســة وال يكــون بقــرارات فوقيــة، إنمــا يكــون بمبــادرات للتفكيــر في 
تعريب العلوم بشــكل مدروس يبني على فهم احتياجات الســـوق والتحديـــات التـــي ينبغـــي تطويعهـــا علـــى 
مســـتوى الـــدول العربّيــة ويتـــم تدريجًيا وفـــق خطة تبـــدأ مرحلًيا علـــى مســـتويات تعليميـــة قاعديــة وتنطلق 
شــيًئا فشــيًئا إلــى الوطــن العربــي، يتمثــل فــي كيانــات لغويــة فاعلــة فــي مجــاالت الترجمــة العلميــة وتوليــد 
ــتراتيجياتها  ــا واس ــوًرا لمهامه ــة مح ــن العربي ــروع تمكي ــى مش ــة تتبن ــات تربوي ــي مؤّسس ــات وف المصطلح

المســتقبلية. 
مـــا تحتاجـــه اللغـــة العربّية منا اليـــوم هـــو أن نذكـر أنفســـنا بأنهـا كانـت فـــي فتـرة مـــن تاريخهـا حاضنـة 
للعلـوم واالكتشـافات والبحـث والسـؤال، حيـن كان علمـاء تلـك الفتـرة منشـغلين بصناعـة المسـتقبل عبرهـا، 
وأن نؤمـن بأنهـا قـادرة علـى أن تكـون أداة لصنـع مسـتقبل جديـد إن نحـن مّكناهـا مـن ذلـك وشـرعنا أمامهـا 

مـا أوصدنـاه مـن أبـواب.

0.5 خطى على درب المستقبل 

فــي ضــوء اإلطــار العــام الــذي تناولنــاه فــي الصفحــات الســابقة قمنــا، فــي ختــام كل محــور مــن محــاور 
التقريــر، بطــرح رؤيــة مســتقبلية ترجمــت طموحــات الفريــق البحثــي وأمنياتـــه إلـــى مقترحـــات عمليــة تمثــل 
خطـــى علـــى درب العبـور باللغـة العربيـــة إلـى فضـاءات المسـتقبل فـــي المناحي المختلفـة. وهـذا ملخـص 

ألبـــرز المقترحـات التـي تـم طرحهـا:

1.5 في مجال القوانين والتشريعات والمرجعيات المؤّسسية 

نقترح رؤية تصورية عمادها ثالثة عناصر أساسية:  أ. 
سياسة لغوية حاكمة،  )1(

ومؤسسات مرجعية راسمة،  )2(
وإرادة سياسية فاعلة.  )3(
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سياسة لغوية حاكمة: ونعنـــي بهـــا الرؤيـــة الشاملة التـــي ينبغـي أن تحتكـم إليهـــا الجهـود التشـريعية   (1)

التـــي تبذلهـــا الدولـــة لتدبيـر الشـأن اللغـــوي. وصياغـــة سياسـة لغوية واضحـــة المعالـــم، مكتملة االركان، 
ضمانـــة قانونية النســـجام التشـــريعات اللغويـــة المختلفـــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة. وإذا ما أردنا لسياساتنا 
اللغويــة النجاعــة والنجــاح، فإنه يجب علينا أن نراهن على تحقـــق عـــدة عوامـــل لصياغـــة هـــذه السياســـات 

منهـا:
أن تتم وفًقا لرؤية استراتيجية؛   •

تنطلـــق مـن معطيـات البيئـة الواقعية لتراعـي التنـوع االجتماعـي وتضمـن العدالـة اللغويـة ألبنـاء القطـر   •
الواحـد؛ 

تكون قائمة على المشاركة المجتمعية؛   •
تكون منفتحة على معطيات العصر؛   •

تكون قابلة للتحقق على أرض الواقع.  •
ــة  ــى وجــود مؤّسســات مرجعي ــاج إل ــة راســمة: لصياغــة السياســة الحاكمــة، نحت مؤسســات مرجعي  (2)

ــك:  ــى ذل ــاًء عل ــرح بن ــة. ونقت ــات اللغوي ــم السياس ــط ورس ــة التخطي ــع بمهم تضطل
ــات  ــم السياس ــوي، ورس ــط اللغ ــى التخطي ــا األول ــون مهمته ــة تك ــي كل دول ــا ف ــات علي ــاء مؤّسس إنش  •

ــا.  ــة تنفيذه ــن، ومتابع ــروعات القواني ــى مش ــل عل ــة، والعم ــة العام اللغوي
أن يقـــوم علـــى شـأنها أســـاتذة ومفكـرون مشـــهود لهـم بالكفـــاءة والدرايـة والتخصـــص، والخبرة في   •
ــون. ــون واقتصادي ــون وتربوي ــك لســانيون وقانوني ــي ذل مجــال رســم السياســات والتشــريعات، يعضدهــم ف
أن تعمــل مؤسســة التخطيــط اللغــوي في كلٍ  دولــة على التنســيق - فيما يخص السياســـة اللغوية - بيـــن:   •
)1( جميـــع مؤسســـات الدولـة ذات الصلـــة: كمؤسســـات القضاء واإلعالم والتعليم؛ )2( والمؤّسسات 
المتخّصصــة فــي اللغــة العربيــة: كالمجامــع اللغويــة، وكّليــات اللغــة العربيــة؛ )3( ومؤسســات العلــوم 

األخــرى: كالجامعــات، والمختبــرات، ومراكــز البحــث.
•  أن تـؤول إلـى مؤسسـة التخطيـط اللغـوي قيـادة الجهـود اللغويـة فـي الدولـة، بحيـث تصبـح كالمايسـترو 
الـــذي يضمـــن أداء جميـــع المؤسســـات والمبـــادرات بإيقـــاع متكامـــل. وهــذا يتطلــب أن تعمــل على 
التقويم المستمر للمؤّسسات اللغوية القائمة، وإنشـــاء مـــا يتطلب إنشـــاؤه مـــن مبـــادرات ومؤسســـات، 

والعمـــل علـــى تضفيـــر جهودها على نحو يخـدم الرؤيـــة الوطنيـة المتكاملـة تجـــاه اللغـة.
ــة  ــة بأهّمي ــية مؤمن ــتقيم دون إرادة سياس ــوي أن يس ــروع لغ ــن ألي مش ــة: ال يمك ــية فاعل إرادة سياس  (3)

القضيــة اللغويــة، تأخــذ بمضاميــن التشــريعات والقوانيــن، وتكفــل تحقيقهــا، حتــى تصبــح واقًعــا معيًشــا، إذ 
ليســـت العبـــرة فـي وجـود سياســـات لغوية فـــي األوراق، وبنـــى مؤسســـاتية تبذل جهوًدا في التخطيط، دون 

وجــود إرادة تنتقــل بالخطــط إلــى واقــع التنفيــذ.
تطوير آليات عمل مجامع اللغة العربية،  ب. 

بحيـــث تصبـــح أكثـر فاعلية فـي مياديـن البحـث العلمـي والترجمـــة والتعريـب؛ متواكبـة مـع مسـتحدثات 
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اللغة العربية؛ نبض الواقع وحركّية التأسيس لمستقبل جديد

العصـــر فـي مجـــاالت العلـوم والتقانـة واالبتـكار، متفاعلـة مـع التحـــوالت االجتماعية والثقافية واالتصالّية. 
وال يتأتــى ذلــك إال بالتنســيق الوثيق بين مراكز األبحـــاث والمختبـــرات والجامعـــات والمراصـــد االجتماعية 

مـن جهـة، وبيـــن المجامـع اللغوية مـن جهـة ثانيـة
ج. العمل على تعزيز التنسيق بين الجوائز العربية 

بهـــدف تبـــادل الخبـرات فيمـــا بينهـا، ورفـع كفاءتهـــا. ونقتـرح إلـى جانـب ذلك العمـــل على اسـتحداث 
جوائـــز عالمية ألفضـــل البحـــوث والدراسـات فـي مجـــاالت العلـــوم والتكنولوجيـات الحديثـــة المكتوبـة 
باللغـــة العربيـــة؛ وذلـــك لفتـح بـاب التشـــجيع والتنافـس علـى اإلنتـــاج العلمـي باللغـــة العربّية إلـى جانـب 

اإلنتـــاج األدبـي والفنـي.

2.5 في مجال اإلعالم والفضاء المكاني العام

 1. إقرار ميثاق إعالمّي عربي مشترك يعنى باللغة العربية في اإلعالم 

وتحـــدد بنـــوده مسـتوى اللغـة التـي تسـود اإلعالم والشـروط اللغويـة التـي ينبغـي أن  تتوفـر فـي اإلعالمي 
وفـي المـادة اإلعالميـة.

 2. بوصفه السلطة الرابعة وصوت الشعب، 
نقتـــرح أن يؤســـس المجتمـــع اإلعالمــي العربـــي »خليـــة مراقبـــة« علـــى مســـتوى الحكومــات العربّيــة، 
ومســـؤوليتها العمـــل علـــى احتـرام اللغـــة العربّية عملًيا مـــن خالل اســـتصدار آليات تســـمح بمتابعـة تنفيـذ 

التشـــريعات والقـــرارات السياســـية التـي تخـــص النهـوض بها.
 3. إنشاء خلية استشارات لغوية-إعالمية،

 تعمـــل علـــى النهـــوض بلغة اإلعالم ودراســـة المواضيـــع والنشـــاطات اإلعالميــة المتعلقة باللغــة العربية 
ال علــى مســتوى الرقابــة فقــط، بل وعلى مســتوى اإلشــراف الفني واللغـــوي أيًضا. والرعايـــة تشـــمل اقتـــراح 
وتوفيـــر مـــواد إبداعية ذات مسـتوى لغـــوي جيـد، وتشـــمل أيًضا تأميـن التدريـب اللغـــوي المناسـب الـذي 
يمكـــن الصحفييـــن مـــن اســـتخدام اللغــة العربيــة بطريقــة ســليمة وجميلــة ومعاصــرة، بمــا ســيضمن تنميــة 

الذائقة اللغوية لـــدى المجتمـــع العربـــي.
 4. إطالق مبادرات لغوية موسمية 

تســـهم فيهـــا كل القنـــوات اإلعالمية فـــي المجتمعـــات العربّية وتخـــدم القضايـــا المرحليـــة واهتمامـات 
المجتمـــع، وتـــزرع قيًما مجتمعيـــة ووعًيـــا لغوًيا. من ذلك، مثاًل، إطالق حملـــة مسـابقات تعنـــى باللغـة فـي 
مشـــاريع التنميـــة الثقافية واالقتصاديـــة، وتطويـــر برامـج تلفزيونية تتنـــاول محتويـات تخـــدم اللغـة العربيـة، 
كالبرامـــج التـــي تناقـــش قضايـــا العربيــة المعاصــرة، عــالوة على مســابقات الشــعر العامــي والفصيــح وكتابة 

القصص القصيـــرة والمقـاالت، ونشـــر مخرجـات هـذه البرامـج فـــي الصحـف والجرائـد.
ــانية  ــات اإلنس ــف التخّصص ــي مختل ــي ف ــث العلم ــز البح ــالم ومراك ــاع اإلع ــن قط ــراكة بي ــل الش 5. تفعي
ــات  ــة مقارب ــا مواكب ــة« هدفه ــارية إعالمية-اجتماعي ــة استش ــاء »خلي ــالل إنش ــن خ ــة م ــة والعلمي واللغوي
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البحـــث فـــي اللغويات المعرفية واســـتثمارها فـــي الخطـــاب اإلعالمي لدراسـة وتنميـة الســـلوك االقتصادي 
واالجتماعـــي والمنحـى األخالقـــي والتربـوي فـــي المجتمـع العربـي.

 6. إنشاء خلية استشارة إعالمية-اقتصادية ُتعنـــى بـــإدارة ســـوق االســـتثمار اللغـــوي فـــي اإلعالن. ومـــن 

مســـؤولياتها رصـد المقـــدرات باللغـة العربية والبحـث عـن سـبل توظيفهـا فـي إنتـاج مـادة اسـتهالكية ترقـى 
لحاجـــات وطموحــات المجتمــع العربــي، ســواء علــى مســتوى توظيــف اللغة بمــا هي مــادة اســـتهالكية ترقى 
لحاجــات وطموحــات المجتمع العربي)كانخـــراط المموليـــن الخـــواص والحكومييـــن فـــي إنتـــاج األفالم 
والمسلســـالت التـــي تعنـــى بترقيـــة لغـــة المجتمـــع(، أو على مســـتوى كونهـا وســـيلة لإلنتـــاج االقتصادي 

والخدماتـــي )كرعايـة مشـاريع تعريـــب الصناعـة وقطـاع الخدمـات(. 
7. إنشــاء خليــة استشــارة إعالمية-تعليميــة تعمــل علــى تمكيــن المتعلــم مــن اللغــة العربيــة، ســواء بوصفها 
قيـــًما هوياتيــة ترســخ االنتمــاء إلــى المجتمــع العربــي أو بوصفهــا مهــارات تواصــل، ولكــن ال بوصفهــا مجرد 
قوالــب وقواعــد فقــط. وهــذا يعنــي العمــل علــى تعزيــز مدخــالت رقميــة عربيــة وتطبيقـــات عربيــة تكـــون 
بمثابـــة المـادة التعليمية الرديفـة التـي تضـخ قطـاع التعليـــم بمـوارد جذابـة ومفيـدة تضمـن االتسـاع والتنـوع 

وتسـتجيب لحاجـــات المتعلم العربـي.
8. إعــادة النظــر فــي مفهــوم جــودة »النــص اإلعالمــي« وعـــدم حصـــره فقــط فــي ســالمة القواعــد، وعــدم 
حصر ســالمة القواعد فقط في ســالمة اإلعراب، بـــل يجـــب النظـــر إلـــى النـــص مـــن نـــواح أخرى تتعلـــق 
بتسلســـل االفـكار، وإســـهام بنية النص فـــي إيصـال المعنى المـــراد، وتماسـك الجمـــل وترابطهـا، ومناسـبة 
ــة  ــم علــى الوظيفي ــن فــي منهــج قائ ــة لإلعالميي ــه، فيجــب أن تقــدم قواعــد العربي المفــردات للســياق. وعلي
اللغوية؛ ال يقـــدم كل قواعـــد العربّية إليهـــم بـل يركـــز علـى الحيـوي الوظيفـــي منها حتى يتمكن اإلعالميـون 

مــن تطبيقهــا فــي إنتاجهــم التواصلــي وتحليلهم للنصـــوص اإلعالميـــة. 
ــة  ــس الكتاب ــوم بتدري ــة يق ــات العربي ــي الجامع ــامها ف ــالم وأقس ــات اإلع ــرر بكلي ــرار مق ــرورة إق 9. ض
األكاديميــة بشــكل يركــز على تنظيم األفكار وتسلســلها والتعبيـــر عنهـــا بلغـــة ســـليمة وسلســـة، وكذلـــك أن 
يكـون هنـاك مقـرر آخـر قائـم علـى النتـاج الشـفهي التواصلـي هدفـه تمكيـن المشـاركين مـن تطويـر القـدرة 
علـــى االرتجـــال بـأي مســـتوى مـــن مســـتويات العربية - وخاصة المســـتوى الرســـمي - بطالقة واسـتمرار 

وانضبـــاط ودقة، وأن يكـــون توفر هـــذه القـــدرة مـــن متطلبات قبـــول اإلعالمي المتقـــدم للوظيفـــة.
10. اســـتبدال الحاجـــة لوجـود مدققيـن لغوييـن يعملـون بالصحـف أو القنـوات العربيـة اإلخبارية بالحاجة 

ــا  ــون أو م ــا يكتب ــالمة م ــن بس ــن والواعي ــم المدققي ــوا ه ــى أن يكون ــهم عل ــن أنفس ــدرة اإلعالميي ــر ق لتطوي
يقولــون لغــة وأســلوًبا. وخلــق هــذا الوعــي لــن يتأتــى إال بتطويــر المهــارات اللغويــة والتواصليــة لــدى كل 

العامليــن فــي مجــال اإلعــالم.
11. توظيــف المحتــوى اإلعالمــي فــي تطويــر مقــررات دراســية بالمــدارس العربيــة تهـــدف إلـــى تعريـــف 

الطــالب بمســـتويات العربّيــة، وتوعيتهـــم بتنوعهـــا واتســـاعها، بحيـــث ال يقتصــر فهمهــم للغــة العربيــة على 
أنهــا المقامــات والشــعر واألدب القديــم والنحــو فحســـب، وأن يكـــون هـــذا جـــزًءا مـــن تدريبهـــم علـــى 
اســـتخدام اللغـة فـي سـياقات تواصليـة تربطهـم بالواقـع وتتيـح لهـم التعبيـر عنـه والتفاعـل معـه عبـر اللغـة.
12. تفعيــل القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة باســتعمال اللغــة العربيــة بالفضــاء المكانــي العــام بـــداًل مـــن 
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كونهـــا أســـيرة نصـوص التشـــريعات وأدراج المكاتـــب. وكذلـك التأكيـــد علـــى ضرورة وجود اللغة العربية 
فــي اإلعالنــات فــي الجرائــد والبرامــج التلفزيونيــة، وفــي الفضــاء المكانـــي العـــام، وفـــي قوائـــم الطعـــام، 

ومراقبـــة مـدى االلتـــزام بذلـك بحيـث ال يكـون أمـــر اإلعالنات متـــروًكا للمعلنيـن فحسـب.
13. إحيــاء تــراث العربّيــة الفنّــي المكنــون فــي الخــط العربــي بمــا فيــه مــن تنــوع وبهــاء وجمــال خــالب، 
ــات  ــى واجه ــات وعل ــي اإلعالن ــره ف ــه، ونش ــام ب ــي الع ــاء المكان ــراء الفض ــي إث ــهام ف ــى اإلس ــادر عل والق

ــات. المؤسس

في مجال النشر والرواية   3.5

1. إنشــاء مرصــد عربــي للكتــاب: هــدف هــذا المرصــد هــو متابعــة حركــة النشــر العربــي بشــكل دقيــق 

حتى نستطيع تشـــخيص الواقـــع بموثوقية، ومـــن ثـم نســـعى إلـى التطويـر بنـــاًء علـى المعطيـــات التي يقـوم 
هـــذا المرصـــد بجمعهـــا وتحليلهـا. وقـد قـــام بالدعـوة إلـى إقامـة هـــذا المرصـد اتحـــاد الناشـرين العـرب 

ومعظـــم الباحثيـــن الذيـن رصـدوا واقـع النشـــر العربـي، وجميعهـم نـادوا بضـــرورة اإلسـراع فـي إنشـائه.
2. مواجهة ظاهرة قرصنة الكتب: ظاهـــرة القرصنـــة، ســـواء كانـــت ورقية أو إلكترونية، آخـــذة فـي التوسـع 

واالنتشـــار بشـــكل كبيــر فــي المجتمــع العربــي مــن قبــل األفــراد ودور النشــر، وعليــه، فثمــة حاجــة إلــى وقفة 
ــة  ــرب، ألن المالحق ــرين الع ــادات الناش ــن اتح ــات أواًل وم ــن الحكوم ــؤولة، م ــات المس ــن الجه ــة م صارم
الفردية مـــن المؤلـــف أو مـــن دار النشـر قـد ال تجـــدي نفًعا، خصوصـًا وأن تكاليـــف المالحقـة القضائية قـد 
تفـــوق أحيانــًـا أربـاح الكتـاب المقرصـــن فيعـرض صاحـب الحـق صفًحا عـن الســـارق المقرصـن، وتضيـع 

الحقـوق. 
3. تفعيــل دور المؤّسســات الثقافيــة فــي نشــر الوعــي بأهّميــة حقــوق الملكيــة الفكريــة: احتـــرام الحقـــوق 
الفكرية لآلخريـــن يجـــب أن يكـــون ثقافة ســـائدة فـــي المجتمع العربـــي، بحيث يعـــي الفـــرد العربـي مـدى 
أهّميتهـــا فـي بنـاء وتطويـر المجتمـع مـن النواحـــي العلميـة والحضارية واالقتصادية. وعليـه، فإننـا نقتـرح أن 
يكـــون هنـــاك عمـل عربـي مشـترك تقـوم فيـه وزارات الثقافـة بتطويـــر وتقديـم برامـج إعالمية توعويـة حـول 
موضـــوع احتـــرام حقـــوق الملكية الفكرية والمخاطـــر السـلبية علـــى المجتمـع التـي تترتـــب عـن اإلخـالل 

بهــا.
4. التخفيــف مــن الرقابــة الصارمــة علــى الكتــب والمنشــورات: بنـــاء مجتمـــع مثقـــف وواع يحتـــاج إلـــى 
إبـــداع المفكريـــن وأقـــالم الكّتاب بشـكل أساســـي، والكتـاب محـوري فـــي أي نهضـــة مستقبلية للمجتمـع 
العربـــي واللغـــة العربيـة. وعليـه، فـــإن المشـرع العربـي يجـب أن يعطـــي حّرية أكبر للكتاب، وأن ينزع سـيف 
الرقيب المسـلط علـى اإلبـداع الفكـري. لـذا، فإننـا نقتـرح صياغـة قانـون عربـي مشـترك يجيـز انتقـال الكتب 
بيـــن الـــدول العربّية بحرية ومشـاركتها فـي كل المعـــارض العربّية للكتـاب. وإن كان ال بـــد مـن المنـع أحياًنا 

لبعـــض الكتـب فيجـب أن يقـوم علـى أسـاس معاييـر واضحـة وشـفافة. 
5. تشجيع النشر اإللكتروني وتطويره: يســـير العالـــم نحـو مسـتقبل جديـد يصبـح فيـه الكتـاب اإللكترونـي 
واقعــًـا وضـــرورة، فهناك توجـــه كبيـــر نحـو الكتـــاب اإللكترونـــي مجـــاراة لمتطلبات عصـــر التكنولوجيـا. 
وعليـــه، فإننـا نقتـــرح أن يكـون إصـدار الكتـاب اإللكترونـي مصاحًبا إلصـدار الكتـاب الورقـي؛ فـكل كتـاب 
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ورقـي يصـدر، تصـدر معـه نسـخة إلكترونية بجـودة عاليـة وبسـعر معقـول، مما سيسـهم فـي إثـراء المحتـوى 
الرقمـــي العربـي، ويسـاعد فـي تطويـر البحـــث وسـرعة الوصـول إلـى المعلومة.

6. ضرورة االستثمار في قطاع النشر: يعانـــي قطـــاع النشـــر فـــي الوطـــن العربـــي عـــدًدا مـــن المشـكالت 

بســـبب ارتفـــاع تكاليـــف الطباعــة والنشــر وضعــف العائــد المــادي علــى صاحــب دار النشــر. وعليــه، فــإن 
ضــرورة االســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن قبــل الحكومــات العربيــة باتــت تشــكل حاجــة ملحــة للنهــوض بــه 

وتطويــره. 
7. تعزيز منتديات الكتابة اإلبداعية للشباب: تشـــكل المنتديـــات اإللكترونيـــة ملجـًــأ بديـــاًل للشـــباب عـن 

النشـــر الورقـي التقليـدي، حيـث تنشـر فـي هـذه المنتديـات اآلالف مـن الروايـات بالفصحـى والعاّميـة؛ لـذا 
نقتـرح أن تقـوم وزارات الثقافـة فـي كل بلـد عربـي بإنشـاء مواقـع ومنتديـات إلكترونيـة يمـارس فيهـا الشباب 
هوايــة الكتابــة، وينشــرون فيهــا إبداعاتهــم، ويكــون فيهــا نــوع مــن اإلشــراف والتوجيـــه مـــن مختصيـــن فـــي 

الكتابـــة الروائيـة ليسـاعدوا الشـباب علـى صقـل مواهبهـم اإلبداعيـة.
ــل  ــات األفض ــب الرواي ــث تنتخ ــة، حي ــات االلكتروني ــي المنص ــة ف ــة االبداعي ــابقات للكتاب ــاء مس 8. إنش

ــى،  ــز األول ــزة بالمراك ــات الفائ ــي كل الرواي ــر الورق ــح للنش ــة، وترش ــة وتقديري ــز مادي ــى جوائ ــل عل لتحص
وهذا من شــأنه أن يســاعد على زيادة النشـــاط اإلبداعـــي لـــدى الشـــباب مـــن ناحيـــة، ويســـاعد أيًضا علـــى 

إثـــراء المحتـــوى العربـــي االلكترونــي مــن ناحيــة أخرى.
9. تطويــر قواعــد موحــدة لكتابــة المحكيــة فــي الحوارات الروائية: أشـــرنا فـــي مبحثنـــا إلـــى أن كثيـــًرا من 

الروايـــات العربيـــة المعاصرة تســـتخدم حـــوارات مكتوبة بالمحكّيات العربّية المختلفـة، وقـــد الحظنا تنوًعـا 
واختالًفا فـــي كتابـــة كثيـــر مـن األحرّف حتـــى ضمـن المحكية الواحـــدة. لـذا، نقتـرح، وضمـــن رؤيتنـا ّللغة 
العربيـــة الواحـــدة، تطويـــر نظــام لكتابــة المحكيــة فــي األعمــال الروائيــة بحيــث تدخل فــي المنظومــة اللغوية 

العربيـة بـدل مـن تركهـا علـى الحـال االستنسـابية التـي هـي عليهـا اآلن.

4.5 في مجال التكنولوجيا 

1. زيــادة مســتوى التمويــل واالســتثمار فــي المشــاريع الخاصــة باللغــة العربيــة والتكنولوجيــا: لكــي يكــون 

هــذا االســتثمار فاعــاًل، ينبغــي أن يمتــد علــى مســتوى العالــم العربــي كلـــه، ويشـــمل المشـــاريع الصغيـــرة 
والبادئـــة والمواهـــب الناشـئة ورواد األعمـال فـــي هـذا المجال.

2. إنشـــاء المزيـــد مـــن الهيئـــات والمنظمـــات الخاصة بحوســـبة اللغـــة العربيـــة ورصد المحتوى الرقمي 

ــراء  ــة وإج ــي باللغ ــوى الرقم ــبة وللمحت ــود الحوس ــد دوري لجه ــام برص ــا القي ــن مهامه ــون م ــي: يك العرب
دراســات وإحصــاءات تؤســس علــى هــذا الرصــد، ومــن ثــم البنــاء عليهــا للخــروج بتوصيــات يتــم تعميمهــا 

ــة.  ــة والخاص ــات الحكومي ــي الجه ــا ف وتطبيقه
3. تنشــيط البحــوث العلميــة والدراســات الخاصــة بالــذكاء االصطناعــي ومعالجــة اللغــة العربيــة: هنـــاك 
حاجـــة ماسة للمزيـــد مـــن الجهـــود البحثية حـــول الدمج بيـــن اللغـــة العربّية والتقنية بـــكل فروعهـا، وعلـى 
وجـــه الخصـــوص الـــذكاء االصطناعـي ومعالجـــة اللغـات. وهـذه الحاجـــة تسـتدعي تبنـي هـــذه البحـوث 

والدراســـات ودعمهــا مـــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة.
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4. الشــروع فــي تعليم لغــات البرمجة العربية وتطبيقها: الحاجـــة إلـــى تأســـيس برمجـــة آلية باللغـــة العربّية 
مـــن الضـــرورات الملحـــة لتحقيـــق نهضـــة تكنولوجيــة عربيــة، لــذا، ينبغــي إدمــاج تعليــم لغــات البرمجــة 
ــات  ــررات والتخصص ــى المق ــواًل إل ــرة ووص ــوف المبك ــن الصف ــدًءا م ــية ب ــج الدراس ــي البرام ــة ف بالعربي
الجامعيــة. كذلــك ينبغــي تجــاوز التركيــز علــى أساســيات الحاســوب فقــط فــي البرامــج الدراســية والتوســع 
إلــى آفــاق تكنولوجيــة أخــرى كالــذكاء االصطناعــي لمواكبــة العصــر، وتهيئــة األجيــال الجديــدة لالنخــراط 

الفاعــل فــي ميــدان التكنولوجيــا. 
5. التوعيــة بثقافــة توثيــق المراجــع والمصادر علــى شــبكة االنترنت العربية: إن التوثيـــق الدقيـــق للمراجـــع 
والمصـــادر شـرط أساسـي لكتابـة أي محتـــوى علـى الشـبكة العربّية، وهنـاك حاجـة لتعزيـز الوعـي بضـرورة 
االلتـــزام بالحقـوق الفكريـة، والتأكيـد علـى أهّمية نسـبة اآلراء واألفـكار ألصحابهـا األصلييـن بغيـة الحفـاظ 

علـى المصداقيـة فـي الشـبكة العربيـة.
6. الترويــج لمحــركات البحــث العربيــة وتطويرهــا: وجــود محــركات بحــث ذات قواعــد بيانــات عربيــة 

وتعتمد على معالجة اللغة العربية ســـيجعل تجربـــة الباحـــث والمســـتخدم العربـــي أكثـــر سالســـة ومرونـــة، 
وخصوًصـــا إذا كانـــت محــركات البحــث تعتمــد علــى تقنيــات مطــورة كالــذكاء االصطناعي. ومــن الضروري 
توعيـــة المســـتخدمين العـرب بوجودهـا وبفائدتهـا وسـهولتها فـي التوصـل إلـــى النتائـج باللغة العربية بشكل 

أدق وأســرع. 
7. رقمنــة المعاجم والمخطوطات العربية: هنـــاك ضـــرورة للمســـارعة فـــي رقمنـــة المعاجـــم المعروفـــة 

ورقيــًـا، والعمـــل علـــى تحديــث محتواهــا وتوســيعه واعتمادهــا مــن قبــل الجهــات التعليميــة لتكــون مراجع 
للطالب وللمتعلميـــن، باإلضافـــة إلـــى رقمنـــة المخطوطـــات والكتـب والمســـتندات الورقيـــة بغية حفظهـا 

وتخزينهـا علـــى المـدى الطويـل. 
8. تضميــن اســتخدام أنظمــة التحليــل الصرفــي العربّيــة فــي مختلــف التقنيــات: بـــات اعتمـــاد شـــركات 

التقنية ألنظمـــة التحليـــل الصرفـــي العربـــي مطلًبا مهًمـــا لمعالجة اللغـــة وبنـــاء تقنيات الـــذكاء االصطناعـي 
المختلفـــة، ذلـــك أن هـــذه األنظمـــة تتيـــح لآللـــة فهــم اللغــة العربيــة وتحليــل مفرداتهــا وتفرعاتهــا الصرفية 

ومــن ثــم إنتــاج معنــى متكامـــل وواضـــح. 
9. تكثيــف المكتبــات والموســوعات الرقميــة العربيــة: هنــاك حاجــة ماســة لــدى المســتخدمين الناطقيــن 

ــة، ومنصــة «موضــوع«،  ــا« العربي ــة علــى غــرار »ويكيبيدي ــة إلــى موســوعات ومنصــات باللغــة العربي بالعربي
و»الموســوعة العربيــة«. وتعتمــد هــذه الموســوعات علــى قواعــد بيانيــة كبيــرة، ال ســبيل لوجودهــا وازدهارها 
ــى  ــاالت إلـ ــة والمقـ ــة األوراق العلمي ــي ترجم ــهام ف ــرب باإلس ــت الع ــتخدمي االنترن ــف مس ــر تكات إال عب

العربّية، أو بتوليـــد محتـــوى علمـي غيـــر مسـبوق يثـري تلـــك الموسوعات. 
10. زيـــادة التواصـــل بيـــن المؤسسات التـي تعمـل علـى تطويـــر البرامـج والمنصـــات العربيـة: إن العامل 

الضامــن لنجــاح المؤّسســات التــي تعمل علــى تطوير البرامــج والمنصات العربّية وإثـــراء المحتـــوى الرقمـــي 
العربـــي هـــو التواصـــل المســـتمر مـــن أجـــل رفـــع مســـتوى التنسيق بينها؛ مما يحقق التكامل بين المبادرات 

العربيــة المتنوعــة فــي هــذا الميــدان.
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5.5 في مجال الترجمة والمصطلح 

1. إجــراء قــراءة دقيقــة لواقــع الترجمــة، تتوســل اإلحصــاءات القتــراح خطــة عربيــة شــاملة للترجمــة تعمل 

على الموازنة بين الحاجـــة واإلنتـــاج وســـد الثغـرات التـي تعانيهـــا كثيـر مـن الحقـــول المعرفيـة فـي العالـم 
العربـــي نتيجـــة ضعـف وتيـــرة الترجمـة فيهـا، إذ يتعـــذر النهـوض بـأي قطـاع معرفـــي مـالـم يـدرس واقعـه 

بعنايـــة ودقة ومـا لـم توضـع خطـة شـــاملة للنهـوض بـه.
ــرة  ــؤولية الَمْعَي ــا مس ــى عاتقه ــذ عل ــة تأخ ــة جامع ــدة ومرجعي ــة موح ــة علمي ــة عربي ــاد مؤسس 2. إيج

والتقييــس، ويكــون لهــا هيئــات ناظمــة: )1( توحــد جهــود الترجمــة وتنســقها؛ و)2( تشــرف علمًيــا وتوجيهًيــا 
ــة  ــول المعرفي ــي الحق ــات ف ــط المصطلحـ ــة؛ و)3( تضب ــة بالترجم ــات المعني ــر والمؤّسس ــى دور النش عل
المختلفــة وتحــّدث المعاجــم وتســد الثغــرات الموجــودة فيهــا لتواكــب المســتجدات المعرفيــة، وتعمــم هــذه 
المصطلحـــات والمعاجم وتضعها في متنـــاول الجميـــع؛ و)4( تضـــع آليات منهجية ضابطـــة واسـتراتيجيات 

واضحـــة لتأطيـــر عمليــة الترجمــة وال ســيما التخصصيــة منهــا لتكــون مرجًعــا للمترجميــن. 
3. ولكــي يكــون لهــذه المؤسســة ثمــرة ملموســة علــى الواقع العلمي واألكاديمـــي العربـــي، فـــال بـــد مـــن 
تعاونهـا مـع الجامعـات لتكـون موئـاًل يرجـع إليه فـي ضبـط المصطلحـات العلميـة وتوحيدهـا وأيًضا لتغـذي 

مراكـــز األبحـــاث الجامعيـــة بمــا يجــري عملًيــا فــي الواقع الترجمــي علــى األرض وبحاجات الســوق.
4. وال بــّد للدوائــر الجامعية من أن تنّظر للترجمـــة وللمنهـــج المعتمـــد فيهـــا لتكـــون عمليــة الترجمة بعيدة 
كل البعــد عــن الــذوق الشــخصي ومحتكمــة إلــى إطــار منهجــي علمــي ومرجعــي. وال بــد أيًضــا للجامعــات 
من أن تضمن التواصل ما بين المنظرين للترجمـــة والعامليـــن فيهـــا، إذ يستشـف المتتبعـــون للواقـع الترجمـي 
وجـــودٍ  قطيعـة مـا بيـن العامليـن فـــي حقـل الترجمـة ومـا بيـن المنظريـن لهـا، وبالتالـي يجـب العمـل علـى 

رأب هـذا الصـدع. 
5. ضـــرورة السـعي الدائـم لـــدى المترجميـن للتحلـي بشـجاعة االبتـكار ضمـــن األطر المرجعية الناظمـة 
لفعـــل الترجمـــة، واالسـتفادة مـن أوزان اللغـة العربّية والتعـرف عليهـــا وعلـى جوازاتهـا وعلـى االشـتقاقات 
الصرفيـــة واختيـــار أنســـبها للمفهـوم قيـد الترجمـــة، واالسـتفادة مـن نظـــام السـوابق واللواحـــق فـي توليـد 

المصطلحـات. 
 6. التعــاون الحقيقــي والفعلــي البنــاء ما بيــن المترجمين والخبراء اللغويين المختصيـــن، إذ غالًبا مـــا يقـــوم 
المترجمـون فـي الوطـن العربـي بتأديـة الدوريـن مًعـا، والبـد مـن إيجـاد شـبكات تواصـل مـا بيـن الفريقيـن، 
لمعرفـــة الروابـــط مـــا بيـــن المصطلحـــات ما وشــجيرات المفاهيم المتولدة عنهــا، إذ ال يمكن اجتــراح مقابل 
عربي لمصطلح دون الركـــون إلـــى الشـــجيرات المفاهيمية المرتبطـــة بـــه ودون التعـــرف علـــى تاريـــخ هـذا 

المصطلــح وتطــوره. 
ــم المعرفـــي،  ــة والتراكـ ــة المثاقف ــى فــي عملي ــة أول ــا بمــا بعــد الترجمــة، فالترجمــة حلق ــر ملًي 7. التفكي

وبالتالـــي يجـــب النظـــر إلـى الترجمـة علـــى أنهـا جـــزء مـــن مشـــروع حضاري واعد ال عمل تقني محدود.
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في مجال البحث العلمي وتعريب العلوم   6.5

1. رفــع مســتوى الجــودة فــي المنتــج العلمــي العربــي باللغــة العربية عــن طريــق توفير قيــاس عربــي لمعامل 

التأثير واســتحقاق االمتياز في مســتوى جـــودة تعليـــم العلـــوم والبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات ومراكـــز 
البحـــث وقنـــوات النشـر. والقصـد مـن هـذا المقيـاس هـو االرتقـاء بالمنتـــج العلمـي بالعربيـة إلـى مسـتوى 
مـــن التنافســـية العربّية إقليمًيا يضمـــن فـــي مرحلـــة أولـــى تشـــبيًكا عربًيـا داخـــل المجتمـــع العلمي العربي 
وفــق معاييــر توفــر حاجــات المجتمعــات العربيــة التنموية، ثــم تراجع هـــذه المعاييـــر تدريجًيا لتكييفهـــا مـــع 

المســـتوى العالمـــي وفـــق خطة زمنية تدريجيـة.
2. توفيــر االنتشــار والتالقــح للمنتجــات العلميــة العربّيــة باللغــة العربيــة مــن خــالل توفيــر شــبكة الشــراكة 

العلميــة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ومراكز البحـــث العربية. وقـــد تكـــون هـــذه الشـــراكة مـــن متطلبات 
ــة  ــح الشـــراكة العلمي ــات تمن ــة واتفاقي التخـــرج الجامعـــي أو الترقيـــات، وهــو مــا يتطلــب نصوًصــا قانوني
العربّية-العربّية صفـــة اإللـــزام مـــن حيـث االعتمـاد الجامعـــي. وتنظـم هـذه النصـــوص واالتفاقيات - وفـق 
خّطة مســـبقة مَتفـــق عليهـــا علـــى مســـتوى الـــوزارات والمؤّسســات العلمية - المنتــج العلمي العربــي باللغة 

العربيــة وفــق حاجــات كل إقليــم وبمــا يســتثمر مــوارده أحســن االســتثمار.
ــة واســتثمارها فــي  ــة لرســم اســتراتيجيات إدارة المعرفــة اللغوي 3. تفعيــل الشــراكة مــع األطــراف األجنبي
ســوق العمــل، وتســخيرها لخدمـــة تطويـــر المعرفـــة العلمية العربّية باللغـــة العربيـــة علـــى مســـتوى تعليـــم 
العلـــوم أو البحـــث العلمـي. وتمتـــد الشـراكة إلـى التالقـح العلمـي ليتزود منـــه الباحـث العلمي العربـي فـي 

نقلـه للمعرفـــة إلـى اللغـة العربيـة.
4. توفير االنتشــار للمنتج العلمي البحثي العربي عبـــر ضمـــان »المرئية« )أو اإلتاحـــة فـــي قنـــوات النشـــر 
العالميـة( مـن خـالل توفيـر جهـاز ترجمـي علمـي ينقـل األبحـاث العلمية مـن العربّية إلـى اللغـات االجنبيـة. 
وهـــذا األمـــر يسـمح بمواكبـــة المنتجـــات العلمية باللغـــة العربّية لمعاييـر الجـــودة العالميـــة والدخول إلـى 

معتـرك التصنيـف العالمـي. 
5. إقامــة مراكــز عربيــة )مراكز مشــتركة بين األقاليم العربية )متخصصـــة فـــي الترجمـــة العلمية مـــن وإلـــى 
العربيــة، وتكـــون مـــن لجانهـــا هيئـــة تعنـــى بالتكييــف االصطالحــي واقتــراح مدخــالت علميــة جديــدة فــي 

اللغــة العربيــة ونشــر اعتمادهــا بيــن المؤّسســات الجامعيــة والمراكــز البحثيــة.
6. العمــل علــى مشــروع لمنهــج عربــي موّحد فــي الكتابــة العلميــة البحثيــة أو الكتابــات الوظيفيــة األخرى، 

تجــري مراجعتــه دورًيــا لتطويــر أســاليب التحريــر والتوثيــق فــي الكتابــة العلميــة فــي العلــوم البحتــة أو فــي 
العلــوم االنســانية. وهــذا علــى غــرار منهــج  APA لجمعيــة علــم النفــس األمريكيــة أو منهــج Turabian لجامعــة 

. غو شيكا
7. إنشــاء بنــك معرفــة عربــي ذي ســيادة اســتراتيجية، تنــاط بــه مســؤوليتا إدارة المنتجــات المعرفيــة باللغــة 

ــم  ــا وتنظي ــول إليه ــة الوص ــة وإتاح ــوم بالعربي ــات العل ــد منتج ــى برص ــا اإلدارة فتعن ــا. أم ــة وتدويره العربي
االســتفادة منهــا بيــن المؤّسســات التعليميــة ومراكــز البحــث العلمــي. وأمــا التدويــر فيعنــى بالعمـــل علـــى 
تحويـــل المخرجـــات البحثية مـن البحـــث النظـري إلـى اإلنتـــاج المـادي، ويتـم ذلـك عبـــر دعـم قطاعـات 
التعليـــم والبحـــث العلمـي مـن خالل توفيـــر الرعايـة الماّديـة للباحـث العربـــي العلمـي بتشـبيك الجامعـات 
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واألفـــراد بصناع القـــرار السياسـي وبمـوارد التمويـل، وإشـراك القطـاع الخـاص فـي اإلنتـاج العلمـي بالعربية 
بـــدل إلقـــاء الحمـــل كلـــه على القطاع العــام المثقل أساًســا بااللتزامــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 

واألمنيــة.
ــر  8. إنشــاء »وزارة تعريــب العلــوم«، وهــي جهــاز ســيادي تنفيــذي ينظــم مجتمــع المعرفــة العربــي ويدي

اإلنتــاج العلمــي باللغــة العربيــة. ومــن مســؤوليته رصــد حاجــات المجتمــع العربــي وتقديــر مــوارده الطبيعيــة 
ورأس مالــه البشــري واللغــوي مــن أجــل رســم خطــة زمنيــة موجهــة لتنفيــذ مشـــاريع العلـــوم باللغـــة العربّيــة 
فـــي المجتمـــع العربـــي وفـــق برنامـــج بحثـــي واقتصـــادي واجتماعي مدروس. ومن األهداف المنوطة بهذه 
الــوزارة: إدارة المــوارد البشــرية والمقــدرات الماديــة وفــق برامــج اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وعلميــة؛ 
ومراجعــة المناهـــج واألهـــداف فـــي مجـــال تعليـــم العلــوم؛ وإعـــادة تحديـــد األولويــات البحثيـــة؛ وتنظيم 
الشـــبكة التنموية فـــي اســـتثمار رأس المـــال اللغـــوي معرفًيا لخدمـــة المجتمـــع العربـــي؛ وتســـيير النشـاط 
العلمـــي ومجـــاالت اسـتثماره فـــي مجتمعـات المعرفـــة بشـكل فعـال ومســـتمر ينظم ويربـط بيـــن التعليـم 
األساســـي والمؤسســات الجامعيـــة ومخابـــر البحـــث ومختلــف القطاعــات األخــرى التي لها عالقــة بتعريب 

العلــوم.

7.5 في مجال اعتقادات الطالب الجامعيين ومواقفهم من اللغة العربية 

1. تطويــر مبــادرات لتعزيــز وجــود اللغــة العربيــة فــي التخصصــات العلميــة فــي الجامعــات العربيــة: ومـــن 

هـــذه المبـادرات نقتـرح »اللغـــة العربّية عبـر التخصصـات«، وهـي مبـادرة تهـــدف إلـى إدخـال اللغـة العربية 
س باللغـــة االنجليزيـــة فـــي مجـــاالت كاالقتصـــاد والعلوم االجتماعية والصحة العامة  إلـــى مســـاقات تـــدرَّ
وإدارة األعمــال عبــر وحــدات تعلميــة قصيــرة، يكـــون الهـــدف منهـــا تعريـــض الطالب إلـــى مـــواد باللغـــة 
العربيـــة تتنـــاول جانًبـا مـــن جوانـب الموضـوع الـــذي يركـز عليـه المســـاق )مثـاًل قضيـة البيئـــة، أو التنميـة 
المســـتدامة، أو التوعيـــة الصّحية... إلـخ(. ويكـــون مطلوبـًا مـن الطالب فـي الوحـدة قـــراءة مقـاالت باللغـة 
العربّية تتنـــاول تخصصهـــم ومناقشـــة مـــا قـــرأوه، ثـــم القيـــام بكتابة ورقـــة قصيـــرة أو تقديم عرض شفوي 
بالعربيــة. والهــدف مــن هــذا كلــه هــو ربــط اللغــة العربيــة بالتخصصــات العلميـــة وتحفيـــز الطــالب للنظـــر 

إلـــى اللغـة العربيـــة كعنصـر فاعـل فـي تشـكيل وعيهـــم المهنـي واألكاديمـي.
ــة  ــة صعب ــة العربي ــأن اللغ ــالب ب ــن الط ــر م ــن كثي ــائد بي ــعور الس ــتبدال الش ــى اس ــدؤوب إل ــعي ال 2. الس

مقارنــة باللغــات األخــرى التي يعرفونها بالشــعور بالثقة في قدرتهـــم علـــى تطويـــر مهاراتهـــم بهـــا والراحـــة 
عليـــه تمثـل واحـًدا  فـــي اســـتخدامها، خاصة وأنهـــا لغتهـم األم. ولعـل كيفية تذليـــل هـذا الشـعور والتغلبـ 
مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي  تواجههــا العربيــة اليــوم، وهــي تتطلــب مراجعــة جذريــة لكثيــر مــن مقاربــات 

تدريــس العربيــة التــي تســهم فــي تغذيــة هــذا الشــعور.
ــس  ــكل يعك ــدارس بش ــي الم ــة ف ــة العربي ــس اللغ ــي تدري ــة ف ــة المتبع ــات البيداغوجي ــر المقارب 3. تغيي
الرغبــات التــي عبــر عنهــا الطــالب الجامعيــون فــي االســـتبانة: تنـــوع فـــي األنشـــطة والمـــواد الدراســـية 
المسـتخدمة، نصـوص حيـة ممتعـةّ تتصـل بحيـاة التالميذ وبيئتهـم واهتماماتهـم، تخفيـف مـن درجـة التركيـز 
علـــى دراســـة القواعـــد والتراكيـــب بمعـزل عـــن السـياقات التـــي تسـتخدم فيهـــا هـذه التراكيـــب، مواقـف 
إيجابية مـــن المعلميـــن وتشـــجيع مســـتمر منهـــم للتالميذ، وإيمـان بقـــدرة هؤالء علـــى تعلم العربية، تركيـز 
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أكبـــر مـن المعلميـن علـى خلـــق نشـاطات تفاعليـة بيـن التالميذ فـي الصـــف وحثهـم علـى اسـتخدام اللغـة 
مسـتمر.  بشـكل 

ــات  ــات والممارسـ ــر المقاربـ ــة تؤطـ ــدول العربي ــي ال ــة ف ــتراتيجيات وطني ــود رؤى واس ــرورة وج 4. ض
المتصلـــة بتدريـــس العربّية وتنســـقها بين كافة مؤسسـات التعليـم بشـكل يجعـل تدريـــس العربّية متوازنـًا فـي 
المـــدارس الخاصة والحكوميـــة، ويلزم المـــدارس الخاصة بـأن تولـــي عنايـة أكبـر بتعليـــم العربيـة وبتطويـر 
طـــرق تعليمهـــا لتكون علـــى نفـس مســـتوى جـودة تدريـــس اللغـات األجنبيـــة الـذي تفاخـر بـــه كثيـر مـن 

المــدارس الخاصة وتعتبـــره أهـــم مـــا يميزها. 
5. تغييـــر الممارسـة السـائدة حالًيا فـي كثيـر المـدارس الحكومية والخاصـة في المرحلـة الثانوية بتخفيـض 
عـــدد الســـاعات المخصصـة للغة العربيـة علـــى اعتبـار أن العمـل علـى تطويـر المهـــارات اللغوية العربّية قـد 
تـــم فـــي المرحلتيـــن االبتدائيــة واإلعداديــة، ومــن ثــم لــم تعــد هنــاك حاجــة لتخصيــص أكثــر من ثــالث إلى 
أربــع ســاعات أســبوعًيا يتــم التركيــز فيهــا علــى دراســة األدب. وهذه ممارســة نرى أن لهـــا تداعيـــات ســـلبية 
علـــى تطويـــر قـــدرات الطالب فـي اللغـــة العربّية، ذلـك أن المرحلـــة الثانوية، فـي تقديرنـــا، تتطلـب تركيـزا 
أكثـــر علـــى اللغـة، ولكـن ليـــس مـن خالل التوســـع فـي دراسـة النحـــو بشـكل نظـــري أو التعـرض لألدب 
بالشـــكل التلقينـــي التقليـــدي، ولكـــن عبـــر تعزيـــز القـــدرات التحليلية والنقديـــة لـــدى الطالب مـن خـال 
العمـــل علـــى مشـــاريع تدربهــم علــى البحــث والكتابــة األكاديميــة بالعربيــة فــي موضوعــات وثيقــة الصلــة 

باهتماماتهــم والواقــع المحيــط بهــم. 
6. ضــرورة أن تبــذل الحكومــات العربيــة المزيــد مــن الجهــد لدعــم اللغــة العربيــة وتمكينهــا فــي الــدول 

العربية، فغالبيـــة الطالب الجامعييـــن عّبروا عـــن رأي واضـــح وصريـــح بـــأن مـا قامـت بـــه الحكومـات إلى 
اآلن غيــر كاف لتغييــر واقــع اللغــة العربيــة ومســاعدتها علــى مواجهــة تحديــات الحاضــر والمســتقبل.

8.5 في مجال تطوير مناهج العربية وطرق تدريسها 

1. إنشــاء مركــز أبحــاث لتعليــم اللغــة العربّيــة وتعلمهــا يؤســس علــى تجربــة المركــز التربــوي للغــة العربية 

لدول الخليج العربي ويوسعها لتشـــمل الـــدول العربّية جميعهـــا، ويكـــرس جهـــوده لخدمـــة اللغـــة العربيـــة 
فـــي المجـــاالت التاليــة: التركيــز علــى إجــراء البحــوث المتصلــة بالنواحــي البيداغوجيــة فــي تعليــم العربّيــة 

وتعلمهـــا، واالسـتقصاء المســـتمر للنظريـات والمقاربـــات الجديـدة فـي هـــذا المجال وكيفية تطبيقها. 
2. توفيـــر البحـــوث والدراســـات المحكمـــة التـي تســـتهدف فئـة القـــارئ العربـي العـــادي من المعلمين 

والمشــتغلين فــي القطاعيــن التعليمــي والتربــوي؛ أي المعلميــن والموجهيـــن واإلدارات، والقـــارئ المثالـــي 
مـــن المتخّصصيـــن فـي المجاليـن التعليمـــي والتربـوي، مـن خالل إصـــدار مجلة بحثية تخصصية شـهرية أو 
فصليـــة، تعنى بالدراســـات التربوية واللغوية، ونشـــر األبحـــاث ذات الصلـــة بتعليـم اللغـــة العربّية وتعلمهـا.

3. تطبيـــق مشـروع »رخصـة المعلم« فـي جميـع البلـدان العربيـة، والعمل المشـترك علـى توحيـد برامجهـا 
التدريبية ومعاييرهـــا وشـــروطها وقياسـها عربًيا، وجعلهـا شـرًطا أساســـًيا لقبـول مـن يرغـب بامتهـان التعليـم 
بمـــا يضمـن أهليتهـــم لذلـك وجدارتهـم بـه، والتركيـــز فيهـا علـى قيـاس معرفـــة المتقدميـن بـكل مـا يتعلق 
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باللغـــة العربيـــة كاختصــاص، وباســتراتيجيات التدريــس، وبالمقاربــات البيداغوجيــة الجديــدة، والمهــارات 
الشـخصية التواصليـة.

4. إطـــالق مشـــاريع تحقق بيئـــة انغمـــاس تدريبـــي للمعلميـن تكـون علـــى مســـتوى العالم العربي، نحو: 
ــارب  ــى التج ــالع عل ــا، واالط ــتفادة منه ــرات واالس ــادل الخب ــأنها تب ــن ش ــي م ــة الت ــكرات الصيفي المعس

ــا.  ــدرب عليه ــدة والت الجدي
5. إعـــداد ممتحنيـــن رســـميين لقيـاس الكفـــاءات اللغوية الشـــفوية، ووضـع الحقائـــب التدريبيـة الالزمة 

لذلـك. 
6. تهيئـــة مدربيـــن معتمديـــن للمهـــارات اللغوية والتربويـــة، وجعـــل التدريـــب سياســـة تعليمية مستدامة 

ــة،  ــم األدائي ــة، وقدراتهـ ــتوياتهم المعرفي ــر مسـ ــن بتطوي ــزم المعلمي ــة تل ــة والخاص ــدارس الحكومي ــي الم ف
وبالتجديـــد والخـروج عـن النمطيـــة والتقليـد. 

7. دراســـة المناهـــج التعليميـة وتقييمهـــا، وتقديـم الـــرؤى المقترحـة لتصميـم مناهـــج تعليمية باالعتمـاد 

علـــى معاييـــر الكفـــاءة؛ وذلـــك لمســـاعدة البلـــدان التـــي لمـــا تبـــدأ تجربة تطوير مناهج تعليم اللغة العربية 
بعــد، أو التــي تحتاج إلى دعم إلنجاز ذلـــك، مما يختصـــر الوقـــت والجهـــد أمامهـــا، ويقـــدم لهـــا خالصـــة 

التجـــارب العربيـــة فـــي هـذا المجـــال والمنهجية التـي يجـب اتباعهـــا لمواكبـة بقية الـــدول العربيـة. 
8. اعتمـــاد مبـــدأ الربـط فـي وضـع مناهـج تعليـم اللغـــة العربيـة الـذي يحقـق بنـــاء نسـق تّعلمـي شـامل، 

توظـــف فيـه المكتسـبات والتعّلمـات المتتابعـة والمتكاملـة والمتطـورة، مـع التقـدم بالمسـتويات والمراحـل 
الدراســـية بمـا يحقـــق الكفايـات التـي يجـب علـــى المتعلِّمين اكتسـابها بعـد إنهـــاء المرحلـة المدرسـية.

ــارك  ــي، يش ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــا عل ــن به ــة للناطقي ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــروع معايي ــالق مش 9. إط

فيــه مجموعــة مــن الباحثيــن واالختصاصيين مــن جميــع البلـــدان العربّية، وبالمشـــاركة مـــع وزارات التربيـــة 
والتعليـــم، والجهـــات العامــة والخاصــة التـــي تعمـــل فـــي هـــذا المجـــال، إلنتـــاج معاييـــر عربيــة موحــدة 
لتعليـــم اللغـــة العربيـــة للناطقيـن بهـا فـــي مرحلـة التعليـم العـــام ومرحلـة التعليـم الجامعـــي. فمـا تحتاجـه 
المناهــج التعليميــة، هــو بنــاء معاييــر موحـــدة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا تبيــن المعــارف والمهارات 
والوظائف والسياقات ونوع اللغة التي يجب أن يكتســـبها متعلم اللغـــة العربّية فـــي نهايـــة تعلمـــه المدرســـي 
؛ وذلـــك بغـــض النظـر عـن الدولـة أو المنطقـة أو المدرسـة التـي يـدرس فيهـا، وهـذا مـا سـيجعل مـن تعليم 
اللغـــة العربيـــة فـي جميـــع البـالد العربّية يحقـــق األهـداف ذاتهـا بشـــكل يجعـل قياســـها ممكنًا عـن طريـق 

محكمـة.  كفـاءة  امتحانـات 
10. التركيــز علــى بنــاء المناهــج التعليميــة علــى أســاس الوظائــف اللغويــة والمهـــارات األربـــع، ووضـــع 

مصفوفـــة المعاييـــر المتضمنـــة توصيفــات لــكل المســـتويات الدراســـية مـــن حيـــث الوظائـــف والمهـــام 
والمهـــارات اللغويـــة التـــي تعمـــل المقاربـــات البيداغوجيــة الجديــدة علــى بنائهــا وتنميتهــا ونــوع الــكالم 
والسياق والسامة اللغوية، ووضـــع االختبـــارات واالمتحانـــات المنســـجمة مـــع المنهـج الوظيفـــي التفاعلي 

التواصلـــي المعتمد فـــي السياســـة التعليمية فـــي الـــدول العربيـــة والتـــي تعكـــس مخرجاته. 
11. تشــجيع التعلــم الذكــي الــذي يهــدف إلــى توظيــف التكنولوجيا المتطورة في إحـــداث تغييـــر إيجابـــي 

فـــي منهجيات التعليـم التقليـدي، وخلـــق المنصات التعليميـة والبرامـج والمـــواد الالزمة لـه، ليكـون ميسـًرا 
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لقيـام المعلميـن بدورهـم التعليمـي، وداعًما لعمليـة التدريـس ومواجهـة الصعوبـات التـي تواجههـا كمشـكلة 
اكتظـاظ الصفـوف. 

12. التركيــز علــى التعلـــم التعاونــي فــي المســتويات الدراســية كلهــا، وبنــاء المهـــارات وتنميتهـــا لـــدى 

المتعلميـــن فـــي تنفيـــذ األسـس التـــي يسـتند إليهـــا مـن االعتمـــاد المتبـــادل اإليجابـي فـي إنجـــاز المهـام 
المطلوبـــة، والتفاعـــل المباشـــر، واتخـــاذ القــرار وتحمــل مســؤوليته وتنفيــذه عملًيــا. 

13. التركيـــز علـــى مهـــارات التفكيـر التحليلـــي والنقـدي وتشـــجيعها، وجعلهـا أساســـية في المستويات 
ــة،  ــر المختلف ــن الظواه ــط بي ــئلة، والرب ــرح األس ــاكل، وط ــة المش ــة مقارب ــالب كيفي ــم الط ــي يتعل ــة؛ ك كاف

ــتقلة. ــورة مس ــم بص ــة لديه ــن المعرف وتكوي
14. العمــل علــى وضــع نظــام التقييــم واالمتحانــات واالختبارات القياســية لّلغة العربيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع 
الرؤيـــة الجديـدة لتطويـر المناهـج، بالتركيـز علـــى المعرفـة والمهـارة اللغوية التـي يحتاجهـا المتعلمـون فـي 

كل مرحلـــة مـن المراحـل بعيـًدا عـن المحتـوى والكتـاب المقـرر.

في مجال تعليم العربّية وتعلمها في العوالم الجديدة   9.5

ــا  1. ضــرورة إقامــة مرجعيــة دوليــة لّلغــة العربيــة لتعزيــز حضــور اللغــة العربّيــة سياســًيا واقتصادًيــا وثقافيًّ

فــي العوالــم الجديــدة.
2. ثمــة حاجــة إلــى اســتقراء واقــع العربيــة فــي العوالــم الجديــدة، والعنايـــة بالبحـــوث العلميــة المختصـــة 

فــي دراســـة دوافــع الطــالب والمقاربـــات البيداغوجيــة الســليمة التــي يجــب اتباعهــا والمقاربــات التعليميــة 
ــع.  ــم المصطن ــى التعل ــا إل ــاب منه ــى االكتس ــرب إل ــي أق ــياقات ه ــة بس ــم العربي ــن تعلي ــي تضم ــى الت المثل
فتسارع وتيرة االهتمام باللغة العربية فـــي الفتـــرة األخيـــرة يتطلـــب تسـارًعا متزامنًـا فـي إجـــراء البحوث عـن 
واقـــع هـــذا التعلم لناحيـة الكـم والكيـف ســـعًيا إليجاد سـبل فعالـة وناجعـة لتطويـــر حضورهـا وانتشـارها. 
كمـــا أنــه مـــن المهـــم ترجمـــة البحـــوث األجنبيــة المهمـــة إلـــى اللغــة العربيــة ليســهل علــى الباحثيــن فــي 
ــي  ــة ف ــع العربي ــر واق ــي تطوي ــن ف ــاهمين فاعلي ــوا مس ــي يكون ــك لك ــا وكذل ــالع عليه ــة االط ــة العربي المنطق

عالمهــم وفــي العوالــم الجديـــدة.
3. إعــادة النظــر فــي المناهــج، لمعرفـــة مواطـــن ضعفهـــا وقوتهـــا، والتفكيـــر فـــي تطويرهــا بحيـــث تعلم 
المهـــارات اللغويــة وتقــوم بشــكل تكاملــي ال فــردي. كمــا ينبغي عمــل دراســة حالة للبلــدان لتصميم مناهـــج 
مناســـبة لهـــا ثقافًيا، فمناهـــج العربّية التـــي تناســـب الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا قد ال تناسب منطقة شرق 
آســيا أو إفريقيــا. إضافــة إلــى ذلــك مــن الضــروري التفكيــر فـــي تصميـــم مناهـــج للعربيــة ألغــراض خاصــة، 

بحيـــث تكـــون هنـاك مناهـــج متنوعـــة تخدم أغراًضا مهنية مختلفـة بحسـب توجهـــات الطلبـة.
4. دمــج الجانــب الثقافي في المناهج، وذلـــك عبـــر تصميـــم مناهـــج لبرامـــج التبـــادل الثقافـــي لتحقيـــق 
ــة التــي تركــز علــى  أقصـــى فائـــدة تعليميـــة منهــا، ودعمهــا وتنظيمهــا، وتصميــم الكتــب والمــواد التعليمي
العناصـــر الثقافية المتنوعـــة، وإدراج اللهجـــات لتفعيـل قـدرات الطالب علـى التواصـــل فـي مواقـف الحيـاة 

اليوميـة.
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5. توفير مواد تعليمية إضافية نظـــًرا للنقـــص فـــي المـــواد اإللكترونية وخاصـة المســـموع منهـا، وسـيكون 
مـــن المفيـــد خلـق منصة إلكترونية متاحـــة للمعلميـــن لالستعانة بمـواد تسـاعد فـي تطويـــر قـدرات الطالب 

فـي مهارتـي االسـتماع والتحـدث خاصـة. 
6. إعــداد متخصصيــن فــي تعليــم العربّيــة كلغــة أجنبيــة، واالهتمـــام بتخصــص تعليمهـــا لألجانـــب فـــي 

جامعاتنـــا العربّيــة بدايـــة، ومـــن ثـــم التعـــاون مــع الــدول األجنبيــة لتدريــب وتأهيــل كفــاءات عربيــة وأجنبية 
تواكب زيادة االهتمام بتعلمهـــا، وتـــدرب المعلميـــن الحالييـــن بشـــكل خاضـــع لمعاييـر علميـــة دقيقـة. 

7. بنــاء الشــراكات وتنظيمهــا بيــن المؤّسســات التعليميــة فــي العالــم العربــي والــدول االجنبيــة، ألن ذلـــك 

سيسـاعد حتًما فـي تعزيـز حضـور برامـج التبـادل الثقافـي وإمكانيـة اسـتفادة الطلبـة منهـا، كمـا يشـجع علـى 
العمـل المشـــترك لمراجعـة المناهـج وتطويرهـا وبنـاء طاقـات ذات كفـاءة عاليـة تعلم العربيـة.

---------------------------------------------------------------

هــذه المقترحــات هــي بمثابــة خارطــة طريــق يمكــن أن نهتــدي بهــا فــي ســعينا للتأســيس لمســتقبل جديــد 
للغــة العربيــة، يبنــي علــى العناصــر الحيــة فــي تــراث العربيــة، ويحتضــن نبــض الواقــع وحركيتــه. يبقــى أن 
ــى  ــق المســتقبل ال يمكــن أن يتحقــق إال بإيمــان راســخ باللغــة وبقدراتهــا عل ــأن الخطــو علــى طري ــدرك ب ن
مواجهة التحديـــات ومواكبـــة تغيـــرات العصـــر، وبالتخلـــي عـــن المقاربـــات القائمـة علـــى الخـوف وعلى 
ــح  ــراًدا لفت ــات وأف ــات ومؤّسس ــع حكوم ــن الجمي ــث م ــعي حثي ــي، وبس ــب الماض ــي قوال ــة ف ــر اللغ حج
األبــواب أمــام العربيــة فــي مناحــي الحيــاة كلهــا، وإتاحة المجـــال لهـــا لتكـــون عنصـــرا فاعـــاًل في النهضـــة 
العربيــة الجديـــدة علمًيــا وتقنًيــا وثقافًيــا، ولتظــل رمــًزا لهويــة متســامحة، منفتحــة علــى اآلخــر، واثقــة بذاتهــا، 

فخــورة بتنوعهــا.
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العدد

إسراء عرفات. 1

إينانة الصالح. 2

أسامة هنيدي. 3

جاد الكريم الجباعي. 4

حازم نهار. 5

حسني مليطات. 6

حمدان العكله. 7

خلود الزغير. 8

خولة سعيد. 9

ربى خدام الجامع. 10

رمضان بن رمضان. 11

سعيد بوعيطة. 12

سميح شقير. 13

سها السباعي. 14

شوكت غرزالدين. 15

شيرين عبد العزيز. 16

صالح إبراهيم الحسن. 17

عزة حسون. 18

عالء شقير. 19

غسان مرتضى. 20

فادي كحلوس. 21
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ُ
فاطمة علي عّب

فاطمة لمحرحر. 23

ليلى عبد الحميد. 24

نزار عيون السود. 25

نور حريري. 26

نور نصرة. 27

ورد العيسى. 28


