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 مدركة اللغات قيمةً  تعلمّ أن استواَء في 

0Fشرط لمعالجة مشكالته

1 

 

1Fأحمد بيضون

2 
 ...وجاهة الشكوى

تت��آزر ش��هادات كثي��رة ف��ي تأكي��د م��ا يع��اني من��ه ط��الب الجامع��ات الع��رب م��ن 

ضعف في الكفاءات اللغوية. وال يجد الواحد منا، متى كان ممن عانى التعليم الجامعي 

ع إل�ى الط�الب يعرض�ون ف�ي الص�ف حص�ائل بح�وثهم ف�ي عشرات من السنين واستم

مسائل شتى وقرأ من الرسائل واألطروحات ما قرأ وتابع م�ن إع�داد بعض�ها م�ا ت�ابع، 

ع�ن ف�ي وجاه�ة ه�ذه الش�كوى. ما يحمله على الشك في وجاهة ه�ذا التأكي�د أو عل�ى الط

ذا ف�ي أت من أعمال الطالب ه�ذه نيف�ا ومائ�ة ب�ين رس�الة وأطروح�ة وه�من جهتي، قر

مدة ربع قرن. ولم أكن مشرفا إال على العدد األقل منها وكنت عضوا ف�ي اللج�ان الت�ي 

ناقشت العدد األكثر وعرض علي بعض أخير منها للتق�ويم أو لمج�رد االط�الع وإب�داء 

الرأي. وما كنت مشرفا عليه قرأته مرة بعد مرة فصوال متفرقة ثم أعماال تام�ة. وك�ان 

لي وكان كثيرا م�ا يص�رفني ع�ن اس�تيعاب م�ا يع�رض فأض�طر  حال اللغة شاغال ثابتا

إل��ى إع��ادة الق��راءة. قب��ل رب��ع الق��رن ه��ذا (وق��د مارس��ت في��ه الت��دريس باللغ��ة العربي��ة 

س�ت الترجم�ة ست الفلسفة باللغة الفرنسية في الثانويات، سنين كثي�رة، ودرّ حصرا) درّ 

الت�اريخ والتربي�ة المدني�ة  س�ت واللغة الفرنسية نفس�ها ف�ي الثانوي�ات وف�ي الجامع�ة ودرّ 

لم أعانه من أحوال تالمذتنا وطالبنا مع اللغات س�وى  في الثانويات. فلم يبق شيء مهمّ 

ب�ه. عل�ى أنن�ي  حالهم مع لغة العلوم والرياضيات. فه�ذه م�واد ال نص�يب ل�ي منه�ا يعت�دّ 
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ي مشكل العالقة ب�ين مص�طلحها األجنب�ي المنش�أ ومقابل�ه العرب� –ولو لماما  –المست 

 أو المعّرب في أثناء تجربة طويلة نسبيا في العمل المعجمي.

 

أتيح�ت ل�ي اإلقام�ة زائ�را ف�ي جامع�ات فرنس�ية ومعه�ا العض�وية ف�ي  ،إلى ه�ذا

 ت هناك. وأتيحت لي أيضا مح�اورة ط�الب لبن�انيين تع�دّ لجان مناقشة ألطروحات أعدّ 

ا أو تبليغه�ا ويس�تبقون الفرنسية أو اإلنكليزية وس�يلتهم إل�ى اكتس�اب المع�ارف وإنش�ائه

ته فال يق�رأون فيه�ا إال اس�تثناء وال يكتب�ون. فق�يض العربية بمعزل من هذا النطاق برمّ 

لي ذلك كله أن أتوفر على قطب صالح للمقارنة: مقارنة الحال التي يق�يم عليه�ا ه�ؤالء 

ج�دت مع إحدى اللغتين األجنبيتين (تسعفها الثانية في كثير من الحاالت) بالحال التي و

جمه�ور طلبت�ي وتالم��ذتي مقيم�ين عليه��ا م�ع العربي�ة وغي��ر العربي�ة مم��ا يفت�رض به��م 

اإللمام به م�ن اللغ�ات. فل�م يزدن�ي ذل�ك كل�ه إال رس�وخا ف�ي الش�كوى وتس�ليما بوجاه�ة 

 أسبابها.

 

 ...وضآلة الجدوى منها
ما أيضا بضآلة الجدوى من هذه الشكوى، بل أيضا بالض�رر مع هذا أراني مسلّ 

ي المتأتي من اإلفراط في تكرارها. فهذا اإلفراط يشبه أن يك�ون نفض�ا للي�د م�ن المعنو

ا عل�ى المعالج�ة. وال تج�اوز مواجه�ة المشكلة وبابا إلى االستس�الم لخط�ب يب�دو عص�يّ 

 المشكلة على مستوى الدراسات العلي�ا أن تزي�د الي�أس عمق�ا. فح�ين نق�ع ف�ي عم�ل أع�دّ 

الم���ال المعجم���ي اللغ���وي، فض���ال ع���ن لني���ل ش���هادة علي���ا عل���ى الض���آلة ف���ي رأس 

االصطالحي، وعل�ى الجن�وح إل�ى الركاك�ة والرثاث�ة ف�ي التعبي�ر وف�ي اإلنش�اء، فض�ال 

عن األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية، يس�قط ف�ي أي�دينا ونش�عر أن أوان إص�الح 

الحال قد فات وأن علينا أن نجدّ في البح�ث ع�ن معن�ى س�ليم نفت�رض وج�وده افتراض�ا 

الجملة أو الفقرة السقيمة وأن نكتفي بهذا الصيد إذا تيسر لنا فال نسأل الطالب م�ا وراء 

هو فوق طاقته. وقد بات معتادا أن يلجأ الطالب إلى مصححين لغ�ويين. فيزي�ل ه�ؤالء 

(وه��م ع��ادة متف��اوتو الكف��اءة) م��ا تتيس��ر له��م إزالت��ه م��ن األخط��اء المتص��درة (وه��ي 
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واإلمالئي�ة دون غيره�ا ع�ادة) ويترك�ون م�ا   – بمعن�ى اإلع�راب– الصرفية والنحوي�ة

تحكم�ا  في الواقع إذ ه�و األش�دّ  تبقى من وجوه الخطأ والضعف في العبارة، وهو األهمّ 

بين م�ا  –من هذا الدور  بمستوى المضمون. فال يتجاوز دورهم إصالح القشرة إذ يحدّ 

 ص.هذا الفصل ما بين الكفاءة اللغوية والتمكن من موضوع الن – يحدّ 

 

ه م��ن عل��ى ه��ذا المس��توى م��ن الدراس��ة، ف��ي ح��دّ  ،يش��به ض��عف الكف��اءة اللغوي��ة

ج��ودة األبح��اث، ض��عف الثقاف��ة العام��ة وض��آلة المعرف��ة بمي��دان التخص��ص وبأمه��ات 

األعمال المؤسسة ل�ه وافتق�اد ال�تمكن م�ن من�اهج وتقان�ات ال ب�د م�ن إحس�ان اس�تعمالها 

عين�ه. ف�إن لك�ل م�ن ه�ذه الع�ورات لتوفية الموضوع حقه وإدراجه ف�ي إط�ار مرجع�ي ب

أثرها في االنحطاط بسوية البحث وفي إحباط الطموح الذي تستثيره في طوية األس�تاذ 

الطال�ب (وه�و  والطالب معا جهود ه�ذا األخي�ر. ف�إن الس�نوات تنقض�ي وال تتس�ع ليس�دّ 

 ا يعت�دّ غير متفرغ للبحث في معظم الحاالت) هذه أو تلك من الخ�الل المش�ار إليه�ا س�دّ 

لم�ا يج�اوز اإللم�ام  ،مهما يطل ،ل عليه. فإن الوقت المصروف للبحث ال يكفيبه ويعوّ 

بمص��ادر الموض��وع (دون مراج��ع المي��دان) وللتحقي��ق الحقل��ي (إذا وج��د) ث��م لمعالج��ة 

المعطيات وإلخراج البحث في الصورة المقبول�ة ش�كال. ف�ال يجي�ز المش�رف لنفس�ه أن 

 –م الم��ادة م��ن أص��له وال رحل��ة، اس��تئناف تعلّ��يش��ترط عل��ى الطال��ب، وق��د بل��غ ه��ذه الم

 م لغته أو لغة أجنبية تلزمه معرفتها حتى يحسن استنطاق مصادر بحث�هتعلّ  –باألحرى 

مطلب��ا ف��ات أوان��ه  ،أو بعض��ها. فه��ذا كل��ه وس��واه مم��ا ين��اظره يب��دو، إذ ذاك ومراجع��ه

 ويبدو طرحه على الطالب أشبه بالتنكيل.

 

ا ح��ين يفط���ن إل��ى أن المطالب���ة ح���وال إال غّم��ب ه��ذه األه��ذا وال ي��زداد مج���رّ 

في أثناء المراح�ل  ،بتحسين اإلعداد اللغوي للطالب (ومعه وجوه أخرى من إعدادهم)

إنما هي مطالبة تعد بانكشاف المشكالت أكثر مما تعد بحله�ا.  ،السابقة للدراسات العليا

ف�ي المس�تويات م�ين فإن الطالب الذين يواكب أعم�الهم وأح�والهم سيمس�ي بعض�هم معلّ 

األخرى من الجامعي فما دون. بل إنه يتفق كثيرا أن يكون من اتخذك معلما ق�د أص�بح 
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ه��و نفس��ه معلم��ا قب��ل أن ي��أتي إلي��ك. ول��يس كثي��را عل��ى هللا أيض��ا أن يك��ون بع��ض م��ن 

س�ي ه�ذه األخي�رة، الراس�خين ف�ي ص�فوفها م�ن خب�رت س�وء ح�الهم م�ع اللغ�ة م�ن مدرّ 

إلطب�اق علين�ا جميع�ا ش�يئا بع�د ش�يء وتتس�ع الش�قة بينن�ا سنين. هك�ذا ينح�و الف�خ نح�و ا

أن نع�دّه بداي�ة  ف�ي وض�ع ق�دمنا موض�عا يص�حّ  –عل�ى األق�ل  –وبين األمل في حل أو 

طريق... وذاك أن التعلم محتاج عادة إلى معلم بخالف ما تزعمه طرق في تعليم اللغ�ة 

ف�إن قيم�تهم ه�ي م�ا  ...ان لنا االس�تغناء ع�ن المعلم�ين. والمعلم�ون يج�ب أن يتعلم�وتزيّ 

 إال الجهل!... –على قول القائل  –يحسنونه بعد التعلم. وليس ثمة ما ال يتعلم 

 
 جذر المشكلة

ال ري�ب ف�ي س�وء حالن�ا إذن وال ف�ي وجاه�ة ش�كوانا. غي�ر أن ال�ذهاب إل�ى ح�د 

القول بتعذر الخروج منها ذهاب ال تجي�زه أبح�اث كثي�رة ع�ن المخ�ارج أجراه�ا أق�ران 

ون لما نحن فيه ومعتنون باجتراح العالج أكثر من اعتنائهم ب�اجترار الش�كوى. لنا واع

ه��ؤالء جمع��وا معطي��ات وتوص��لوا إل��ى تشخيص��ات وق��دموا مقترح��ات ترك��زت ف��ي 

معظمه��ا عل��ى تعل��يم اللغ��ات ومناهج��ه وطرائق��ه وكتب��ه. فك��ان أنه��م ع��اينوا المش��كالت 

س��ية ولتص��نيفها وللتوص��ية ب تفرعاته��ا الححي��ث تظه��ر مباش��رة للعي��ان وجه��دوا لتعقّ��

بإجراءات مجمل�ة للمعالج�ة تتن�اول ج�ذع المش�كلة وب�أخرى مفص�لة تتن�اول تفص�يالت 

منها كبيرة وصغيرة. وهذا كله في محله وبعضه إسهامات قيمة للغاية في بابها ويكف�ي 

إذن من العودة إل�ى ه�ذا كل�ه إرش�ادا لك�ل  والمناقشة. فال بدّ  بعضه اآلخر أنه مثار للردّ 

 بين يدي تعليم اللغة أو لكل تدخل فيه يبتغي إصالحه.  عمل

 

عل�ى أنن��ا ن�رى، قب��ل الوص�ول إل��ى ه�ذا الص��عيد، أن مش�كالت الكف��اءة اللغوي��ة 

واكتس��ابها له��ا ج��ذر يتع��ين علين��ا الكش��ف عن��ه قب��ل تفص��يل النظ��ر ف��ي م��ا يمك��ن عمل��ه 

م��ن  ب��دّ  ف��ال ،ةللج��ذع وللف��روع. وله��ذا الج��ذر، ف��ي ك��ل ح��ال، إج��راءات تناس��به خاّص��

تعيينها. وهي حين تتخذ ل�ن تك�ون ب�ال أث�ر ف�ي الج�ذع وف�ي الف�روع وف�ي م�ا يس�توجبه 

من اإلشارة، بادئ بدء، إلى أن ما نسميه ج�ذرا  ذاك وهذه من إجراءات. على أنه ال بدّ 
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تها وليس باعتب�ار أس�بقية زمني�ة إنما يستحق هذا االسم باعتبار موقعه من المشكلة برمّ 

ا الج�ذر مقت�رن، ف�ي وض�ع عل�ى الج�ذع وعل�ى الف�روع. ب�ل إن ه�ذا، له، أيا يكن م�داه

د فيه�ا لعالقتن�ا باللغ�ات المشكلة الراهن، باللحظة التي نحن فيها. فهو وليدها وهو مح�دّ 

" أو، ب�األحرى، تمثلن�ا له�ذه القيم�ة قيم�ة اللغ�ةالجذر نقترح ل�ه اس�ما " اوبمعرفتها. هذ

كنها ق�د ال تج�اوز العق�ود األربع�ة األخي�رة: في مرحلة يصعب التأريخ الدقيق لبدئها ول

وهي العقود التي شهدت تراخي "المد القومي" العربي وتعثره ثم وصوله، الي�وم، إل�ى 

 ما يشبه االضمحالل.

 

وليؤذن لي (مع ما في هذا النوع الشخصي من اإلش�ارات م�ن ح�رج تزي�د من�ه 

إيض��احا، م��ن طري��ق عمومي��ة المس��ألة المطروح��ة) ب��العودة إل��ى نش��أتي ونش��أة جيل��ي 

المقارنة، لما أرمي إليه من التشديد، قبل الغوص في تفاصيل المشكل ال�راهن المتعل�ق 

بالكفاءة اللغوية، عل�ى م�ا س�ميته قيم�ة اللغ�ة وتمثالتن�ا له�ذه القيم�ة. فق�د ك�ان م�اثال ف�ي 

تضاعيف هذه النشأة موقف من اللغة ومن إحسان استعمالها نطقا وإنشاء مختل�ف ج�دا 

ال�ذي نعاين�ه عن�د ناش�ئتنا الي�وم. ك�ان ه�ذا الموق�ف، ف�ي واق�ع الح�ال، م�وقفين  عن ذاك

مت��آزرين: موقف��ا م��ن العربي��ة الفص��حى وآخ��ر م��ن اللغ��ة األجنبي��ة، وكان��ت ه��ذه، ف��ي 

حالتي، هي الفرنسية (ألن تعلمي لإلنكليزية جاء متأخرا نس�بيا ومتقطع�ا إل�ى مراح�ل، 

ول��م يك��ن لك��ل م��ن الم��وقفين ص��يغة واح��دة وال ي��زال جاري��ا، بمعن��ى م��ا، حت��ى الي��وم). 

ولكن كانت له، في ما وراء اختالف الصيغ وتناقض�ها، دالل�ة عميق�ة واح�دة. وذاك أن 

 ل، بين ما يبتغي المتعلم إدراكه، قيمة عظيمة متصدرة.المعرفة اللغوية كانت تمثّ 

 

   انتماءالمعرفة بما هي 
ق�دم إل�ى الص�دارة عل�ى العربي�ة الفص�حى، كان�ت تل�ك المعرف�ة تت في ما خصّ  

أنها معرفة انتساب أو انتماء يظهره حسن االستعمال وليست معرفة استعمال وحس�ب. 

فكان ينظر إلى الفصحى على أنها شيء نفيس ننتهي إل�ى اكتس�ابه بالجه�د المناس�ب ث�م 

يصبح شبه ثابت شأن هيئتنا الجسمانية ونحن نتقدم إلى سن الرشد أو شأن المهنة الت�ي 
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اعتماده�ا ألنفس�نا والتبري�ز ف�ي س�لكها. كان�ت معرف�ة الفص�حى انتس�ابا إل�ى نسعى إلى 

بها أقراننا، من جهة، ونب�اهي به�ا،  مرتبة الصفوة من جماعة ومن حضارة وميزة نبزّ 

م��ن الجه��ة األخ��رى، غرب��اء عن��ا نحس��دهم أو نخش��اهم ألس��باب ك��ان علمن��ا به��ا علم��ا 

 تقريبيا ولكن كانت مفاعيله النفسية قاطعة.

 

ك�ان ه��ذا الطم��وح ي�نعكس عل��ى عالقتن��ا باللغ��ة األجنبي�ة. فه��ذه كان��ت م��دخلنا و 

لهم كانت تتراءى لنا أرف�ع م�ن  الصعب إلى حرم أولئك الغرباء ومصعدنا إلى مصافّ 

نا وكان تطلعنا إليها يوافق ما يقوله ابن خلدون عن تمث�ل المغل�وب بالغال�ب. كن�ا مصافّ 

ه ه�ذه األخي�رة ع�ن مقاص�د البش�ر األحي�اء أن ننزّ مستعدين لمفاخرة األجنبي بلغتنا بعد 

ها جم�اال بحت�ا فتبدو لنا شبكة حرير فاخرة أو عق�دا نفيس�ا لب�دائع الم�وتى ونك�اد أن نع�دّ 

نرى الوحي رأس ما يلي�ق لتجس�يده وعرض�ه. وأم�ا أن تص�لح به�ذه اللغ�ة أمورن�ا وأن 

ا من غي�ر أن نبص�ر د وعد نقطعه ألنفسنينجلي بها هواننا في عالم الحاضر فكان مجرّ 

 ا له إلى النفاذ.سبيال حسيّ 

 

وفي كل حال، كانت حاجتنا ماس�ة، ف�ي الحاض�ر، إل�ى تع�رف اللغ�ة األجنبي�ة.  

تنا المؤقت�ة، ف�ي األق�ل، إل�ى ع�الم ال يهينن�ا في�ه جهلن�ا بعوام�ل الس�يطرة فهذه كانت جادّ 

س��تغرقها تطل��ب علي��ه. عل��ى أن م��ن المبالغ��ة ال��زعم أن عالقتن��ا باللغ��ة األجنبي��ة ك��ان ي

د قت��ال ألص��حابها بس��الحهم. فال��ذين ك��انوا يرونه��ا عل��ى ه��ذه الغلب��ة وأنه��ا كان��ت مج��رّ 

الشاكلة، كانوا يبكرون إلى االنصراف عنها في الغالب أو يكتفون منها بما يحتاج إلي�ه 

إل�ى ص�ف. ف�إذا خرج�وا م�ن المدرس�ة إل�ى الجامع�ة أو إل�ى غيره�ا  عهم م�ن ص�فّ ترفّ 

لوه من تل�ك اللغ�ة أو به�ا. وأم�ا ال�ذين كان�ت جه�ودهم ت�ؤتي، ف�ي راحوا ينسون ما حصّ 

ثم��ارا حس��نة، فكثي��را م��ا كان��ت اللغ��ة األجنبي��ة تستأنس��هم فيروح��ون  ،ه��ذا المض��مار

يستزيدون من معرفته�ا ويوغل�ون ف�ي عوالمه�ا م�ا اس�تطاعوا إل�ى ه�ذه الع�والم س�بيال. 

يين خصوص�ا) عص�بيات ع�ن الق�ول أن�ه كان�ت لبعض�نا (وأش�ير هن�ا إل�ى اللبن�ان وغنيّ 

س قوية خاصة، دينية في منشئها، تنأى بهم عن عصبية العروبة وتميل بهم إل�ى الت�وجّ 
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من تماهيها واإلسالم، فتسلمهم قلبا وقالبا إلى عالم اللغة األجنبية، بأصناف مختلفة من 

قيم��ه المجمل��ة تح��ت اس��م "الحداث��ة"، ول��يس إل��ى قيم��ه اللغوي��ة وح��دها. ه��ؤالء كان��ت 

هم أو بمثابتها، وكان ذل�ك، ف�ي كثي�ر م�ن الح�االت ال ف�ي كله�ا، مص�در ة لغة أمّ األجنبي

 جفوة مزمنة بينهم وبين العربية: فصحاها في األقل.

 

إزاء العربية الفص�حى واللغ�ة األجنبي�ة كليهم�ا إذن، كان�ت مش�اعر جيلن�ا كله�ا  

ق ح��ائر يختل��ف االلتب��اس. ول��ذا كان��ت قابل��ة لحرك��ة بندولي��ة دائب��ة ولتعلّ�� محفوف��ة بأش��دّ 

باختالف األفراد، بهذا أو بذاك من طرفي القوس الذي ترسمه حركة البندول. فقد ك�ان 

الواحد منا يغلـّب النفور من اللغ�ة األجنبي�ة فيم�ا يغل�ـّب اآلخ�ر اإلص�رار عل�ى إتقانه�ا. 

ول��م يك��ن مس��تبعدا أن يش��به النف��ور م��رأى الحص��رم ف��ي حل��ب وال أن يش��به اإلص��رار 

ذليل لجاذبي��ة مغن��اطيس غ��الب. وال يعن��ي االطمئن��ان إل��ى عالق��ة مج��رد الخض��وع ال��

الرحم بالفصحى وال التعلق المستميت بركاب اللغة األجنبي�ة أن الحظ�وظ م�ن إتقانهم�ا 

ر فع�ال لكث�رة م�ن ه�ؤالء. ف�إن كانت تتساوى بين األفراد وال أن هذا اإلتق�ان ك�ان يتيّس�

ها الرغبة المج�ردة في�ه. ال م�راء، م�ع إلتقان هذه أو تلك من اللغتين شروطا ال تستغرق

هذه الرغبة الناجمة من اعتبار المعرف�ة باللغ�ة قيم�ة تنض�اف إل�ى الف�رد ذلك، في أن 

المعني بالتعلم وإلى الجماعة في آن، كانت هي المنطلق والمحرك لجهد المتعلم، ف�ي 

ألجنبي�ة المدرسة وبعدها، وكانت أم الحظوظ في تجوي�د معرفت�ه بلغ�ة األم أو باللغ�ة ا

 أو بكليهما في حاالت بقيت نادرة.

 
 من االنتماء إلى االستعمال

ف اللغ�ات اليوم وقبل اليوم بزمن أصبح ال يعدّ قصيرا، مالت ال�دوافع إل�ى تع�رّ 

على القيمة االستعمالية أوال وتضاءل كثيرا قسط القيمة االنتمائية من تولي�د  إلى الرسوّ 

س��الم واس��تواءه مج��ددا موئ��ل هوي��ة جامع��ة تل��ك ال��دوافع. وم��ن الخط��ل ال��زعم أن اإل

لمسلمي ال�بالد العربي�ة (ولغي�رهم م�ن المس�لمين أيض�ا) يعوض�ان م�ا ذه�ب ب�ه خ�ذالن 

"العروب��ة" م��ن دواع إل��ى معرف��ة الفص��حى ح��ق معرفته��ا وإل��ى األخ��ذ بناص��رها ف��ي 
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د كثي�را أن العربي�ة لغ�ة الق�رآن مواجهة الضغوط التي يحاص�رها به�ا ع�الم الي�وم. ن�ردّ 

ن الق��رآن حفظه��ا أربع��ة عش��ر قرن��ا ف��ي وج��ه عوام��ل االن��دثار. ه��ذا ص��حيح ولك��ن وأ

التعويل عليه وحده ال يمنع أن تنزوي الفص�حى ف�ي دائ�رة عل�وم ال�دين وعلمائ�ه إذا ل�م 

تصمد دواع أخرى قوية إلى حفظها ونمائها في ما يتعدى هذه ال�دائرة. وق�د كان�ت ه�ذه 

دت ب�ين نهاي�ة الحم�الت الص�ليبية وم�ا نس�ميه حالها تقريب�ا ف�ي ق�رون العزل�ة الت�ي امت�

عصر النهضة وقد بدأ مع بدء القرن التاسع عشر تقريب�ا أيض�ا. ث�م إن ه�ذه ه�ي حاله�ا 

الي��وم أيض��ا وأم��س ف��ي المجتمع��ات اإلس��المية غي��ر العربي��ة. ونزي��د عل��ى ذل��ك أن 

االختصار ف�ي إع�داد رج�ال ال�دين ووص�ول منط�ق التعل�يم الجم�اهيري إل�ى الم�دارس 

تي تعدّهم قد تضافرا مع أثر اإلعالم الجماهيري الذي أشرعت له�م من�ابره وشاش�اته ال

ي�ا لفص�حاهم ومع ضلوع كثيرين منهم في ال�دعاوة السياس�ية، ف�أثمر ه�ذا التض�افر تردّ 

فب��اتوا، إذا نطق��وا بالفص��حى،  .وجنوح��ا م��ن جان��ب أكث��رهم إل��ى اتخ��اذ العامي��ة جم��ال

حديث. خالصة ما نق�ول ههن�ا أن ال�دافع الق�ومي يكثرون من اللحن حتى في القرآن وال

ك��ان ذا وجه��ة إجمالي��ة يص��ح نعته��ا ب��ـ"الديمقراطية اللغوي��ة"، ال بمعن��ى عم��وم إج��ادة 

ن الفصحى بل بمعنى جعل النخبة األليفة لها نخبة مفتوحة مبدئيا. فكان ه�ذا ال�دافع ي�زيّ 

ا ينح��و ال��دافع ال��ديني تجوي��د المعرف��ة بالعربي��ة لجمه��ور الن��اطقين به��ا بعامت��ه. ه��ذا فيم��

منحى أقرب إلى األرستقراطية (ولو ان ه�ذه يطاوله�ا التض�خم فتتن�اقص مهابته�ا) ف�ي 

ة ن لعاّم�حمله ألمانة الفصحى. وهذا، في األقل، إذا ل�م توج�د عوام�ل قوي�ة أخ�رى ت�زيّ 

 ة معرفتهم بلغتهم الجامعة. المتعلمين من العرب أن يقبلوا على الرفع من سويّ 

 

دواع�ي االس�تعمال إذن ف�ي الح�ض عل�ى تعل�م اللغ�ات ال�ذي ينته�ي  اليوم تس�ود

اإللم��ام األول��ي به��ا وال يأب��ه لل��زوم الص��واب ف��ي االس��تعمال دائم��ا وال  كثي��را عن��د ح��دّ 

لالرتفاع بسويته. فتغدو الحاجة إلى هذا التعلم منوط�ة بحاج�ات العم�ل أو المعاش�رة أو 

س��يعه وتك��ون ه��ذه، ف��ي األغل��ب، التس��لية أو ب��بعض وج��وه الحاج��ة إل��ى االط��الع وتو

ع اللغات التي يعرفه�ا الم�رء وج�وه نش�اطه المختلف�ة فتك�ون محدودة المجال. وقد تتوزّ 

لغة لنثر الحي�اة اليومي�ة واإلنكليزي�ة لغ�ة للعم�ل ومبادالت�ه الكالمي�ة   –مثال   –العربية 
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. ويغل��ب، وللعالق��ة بالحواس��يب والفرنس��ية (لم��ن ال ي��زال يعرفه��ا) لغ��ة للثقاف��ة العام��ة

ا وأن تعت��وره، ف��ي س��يرنا اليومي��ة، أخ��الط بطبيع��ة الح��ال، أال يك��ون ه��ذا الفص��ل ح��ادّ 

وأمزجة من اللغات ما أنزل هللا بها م�ن س�لطان. ه�ذا ويثم�ر ذل�ك كل�ه ع�ادة أداء لغوي�ا 

ش المضمون الفكري بالتالي. فإن بي�ت القص�يد متعثرا، فقيرا إلى نسغ الفصاحة ومشوّ 

بالض�رورة  ة العب�ارة ي�نحطّ ينفك عن األداء اللغوي وأن هب�وط س�ويّ  أن أداء األفكار ال

ة الفكر. وحتى إن وجد شذوذ عن هذه القاعدة، فبرزت الفك�رة العظيم�ة ف�ي ك�الم بسويّ 

ل في إبراز قيمة الفكرة يكون على قدرة السامع أو الق�ارئ عل�ى مضطرب، فإن المعوّ 

رة فيها أي على القي�ام بض�رب خ�اص م�ن التأويل أو على تقويم العبارة التي بلغته الفك

 ضروب الترجمة.

 

 ال أسف على العصبية
لست حزينا النفكاك الدافع إلى معرفة اللغ�ة م�ن إس�ار العص�بية القومي�ة ناهي�ك 

بالدينية. فإن العصبية، في األساس، مناط لنظام سلطة يكره التن�وع ويض�مر نب�ذ الغي�ر 

ينش�ئ م�ع الغي�ر عالق�ة اخت�زال إجمالي�ة، وأعماله ومعالم عوالمه، ولو زعم العكس، و

مسكونة بأمراض مختلف�ة. وف�ي مج�ال اللغ�ة، تنش�ئ العص�بية ب�ين ه�ذه والن�اطقين به�ا 

عالقة سطوة تنحو نحو االرتداد بهؤالء إلى م�ا يفت�رض أن�ه ح�ال مثل�ى للغ�ة أو ت�راث 

عفاء مهيمن. فال يدرك سمت تلك الحال أو هذا الت�راث م�ن اب�تالهم هللا م�ن عب�اده الض�

ب�ين م�ا يفت�رض في�ه  –بخلقهم في زمن متأخر جدا عن الزمن النوراني ال�ذي يفت�رض 

ة ف�ي اللغ�ة كافّ� فض�ائل اللغة وكمالها. لذا تحصر عالق�ة الس�طوة ه�ذه  أنه عهد عزّ   –

د حرك�ة التغيي�ر والتجدي�د ف�ي اللغ�ة.  ف�ال يب�دو م�ن ه�ذه طور واحد م�ن أطواره�ا وتقيّ�

ها نزول على حكم الضرورة وانحط�اط ل�يس إال وجه�ا م�ن الحركة، حين تقّوم، غير أن

االنحط��اط ال��ذي ه��و حرك��ة ال��زمن برمته��ا. فحت��ى ح��ين يقب��ل التغيي��ر ف��ي اللغ��ة وف��ي 

العالقة بها ويطلب، يرى إل�ى ذل�ك، ف�ي األكث�ر، عل�ى أن�ه ش�وق إل�ى الكم�ال الغ�ابر ال 

بمس�تعملي على أنه معالج�ة لمقتض�يات الحاض�ر وص�دوع بمطالب�ه. ه�ذا الش�وق يمي�ل 
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اللغ��ة إل��ى الرض��وخ لتجلي��ات البالغ��ة المجس��دة ف��ي الت��راث أو ف��ي بعض��ه ويب��يح له��ذه 

 البالغة االستيالء على نفوسهم فتملي عليهم ما يقولون أو يكتبون وال تدعهم ينشئونه.

 

عليه عجزت المعالجة العصبية لمش�كالت العربي�ة ع�ن تج�اوز ازدراء عمي�ق  

خي�رة عل�ى أنه�ا ال�درك األس�فل م�ن أح�وال اللغ�ة ال عل�ى ات إذ نظر إلى ه�ذه األللعاميّ 

ر وج��وه الحي��اة كله��ا تقريب��ا أنه�ا مراك��ب الن��اطقين بالعربي��ة جميع��ا إل��ى التواص�ل وت��دبّ 

الفص���حى إذ ه���ي عت���رف للعاميّ���ات بأفض���الها العميم���ة عل���ى والتعبي���ر عنه���ا. ول���م ي

بكات الش�رايين أ فيه�ا عناص�ر مختلف�ة تنم�و به�ا الفص�حى وه�ي ش�تهيّ  المختبرات التي

التي تصل ما بين الفصحى ووقائع الحي�اة وأطواره�ا وتحوالته�ا. وغل�ب عل�ى التن�اول 

ي ف�ي الفص�يح إال ي إلى الفصيح". ولم يب�رزو م�ن أث�ر الع�امّ العامّ  ي "ردّ اللغوي للعامّ 

خ�ذ، ف�ي على صيغ الفصحى وأصولها أحيانا، وهو أم�ر يحص�ل فع�ال ويتّ  عدوانه الفظّ 

را يصعب التسليم بها أو برض�وخ الفص�حى له�ا ولكن�ه ال يس�تغرق حاالت كثيرة، صو

يات. ال ينتبه كثي�را أيض�ا، م�ن أبدا مجاري التبادل المتعدد الوجوه بين الفصحى والعامّ 

ي�ات وتقريبه�ا يات وتوسيعها لكف�اءات العامّ الجهة األخرى، إلى تفصيح الفصحى للعامّ 

ي�ات ع�ادت ال تنتص�ب حوائ�ل ب�ين مجتمع�ات بينها. وال ينتبه كثيرا أيضا إل�ى أن العامّ 

الناطقين بها على النحو الذي كان حاصال قبل ربع قرن ال أكثر. وم�ن ذاك أن الع�رب 

ية المصرية من السينما قبل نحو م�ن مائ�ة ع�ام. مون العامّ في سائر أقطارهم بدأوا يتعلّ 

ب�ين األقط�ار  ولكن اإلذاعات ثم التلفزة األرضية ث�م الفض�ائية ومعه�ا تن�امي الهج�رات

ب�ت كله�ا، ول�و العربية وتكاثر اللقاءات بين الق�ادمين منه�ا إل�ى مه�اجر غي�ر عربي�ة قرّ 

إلى درج�ات متباين�ة، ك�ال م�ن اللهج�ات القطري�ة أو اإلقليمي�ة إل�ى أفه�ام الع�رب كله�م. 

 وهذه، في كل حال، مؤالفة ال تزال جارية.

 

غ�ة عل�ى النظ�ر فاض�لي للّ أس�فر التغلي�ب نفس�ه للنظ�ر المعي�اري أو الت ،إلى ذلك

أنه�ا المرتب�ة العلي�ا م�ن مرات�ب  لها، عن اعتب�ار الفص�حى، ب�إطالق،الوضعي في أحوا

العربية والجادّة األثي�رة إل�ى كماله�ا. فل�م ينظ�ر إل�ى الفص�حى، إال لمام�ا أو اس�تطرادا، 
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بم��ا ه��ي األداة اللغوي��ة المش��تركة ب��ين مجتمع��ات الع��رب أو ب��ين أوس��اطهم  ،عل��ى أنه��ا

ق��د اس��توت له��ذين الس��ببين   ،ع��ام 1500لف��ة والب��اب إل��ى ت��راث منتش��ر عل��ى المخت

ي��ات) لغ��ة  للكتاب��ة ة ص��ميمة ف��ي العامّ ق ص��ميم فيه��ا وال لعلّ��الت��اريخيين (ول��يس لتف��وّ 

 العربية ولنتاج العرب في اآلداب والعلوم.

 

لس��ت حزين��ا إذن لتراخ��ي اآلص��رة ه��ذا ب��ين العص��بية القومي��ة واإلقب��ال عل��ى 

حى العربية. ولكن إلى أية حال أفضينا؟ أرانا غادرنا قص�را تراثي�ا ش�اهقا تعرف الفص

تحرسه سلطة عليا فتمنع على سكانه تغيير القماش الذي يكسو كرس�يا أو تب�ديل قبض�ة 

في باب إال بعد معامالت مريرة وحشد عرمرمي لتواقي�ع المراج�ع. فم�ا بال�ك بالتب�ديل 

النقصان منه؟ وأرانا انتقلنا إلى مخيم شاس�ع  في وظائف الغرف وبالزيادة في البناء أو

ا بعد استعمال واحد. فكأن هذا المق�ام معظم ما فيه بحيث يستغنى عنه أو يصبح رثّ  أعدّ 

الذي هو جماع استعماالتنا اللغوية اليوم معمل شاسع للنفايات: ال لمعالجة النفاي�ات ب�ل 

س��ع اإلقام��ة ف��ي من��زل متّ  إلنتاجه��ا. وأرى ب��ين ه��ذين الح��الين ص��يغة ثالث��ة للس��كن ه��ي

لوظائف الحياة كلها يعّمر بعض أثاثه ط�ويال وتس�تهلك موج�ودات أخ�رى في�ه بس�رعة 

ويحتمل شيئا من الفوض�ى تفرض�ها الحي�اة ف�ي أوض�اعه ك�ل س�اعة وف�ي ك�ل مناس�بة. 

ولكن يبادر أهله إلى إعادة الترتيب ويب�ادرون أيض�ا إل�ى تجدي�د التجهي�ز كلم�ا ش�عروا 

وال يترددون، إذا لزم األمر، ف�ي زي�ادة األجنح�ة وف�ي إع�ادة الهيكل�ة  بالحاجة إلى ذلك

 ر األذواق والمطامح.ـّ تبعا لحدوث الحاجات وتغي

 
 اإلحكام

أرى إذن أن نجعل مرادنا، ال في النكوص إلى التنزي�ه االنتم�ائي للغ�ة، ب�ل ف�ي 

تص�رف، وحت�ى االنتقال من االستعمالية الرثة إلى اس�تعمالية أوف�ق إلحك�ام التفكي�ر وال

الشعور، بإحكام التعبير عنها جميعا وإلى تصويب التواصل فيما بيننا بتصحيح أدوات�ه 

ووس�ائله اللغوي��ة. ويفت��رض اإلق��الع نح��و ه��ذه الغاي��ة تغيي��را ال ف��ي معاملتن��ا للفص��حى 

وحدها بل أيضا في طريقة إقبالنا على اللغ�ات األجنبي�ة. ص�حيح أن علين�ا ب�ذل أقص�ى 
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ت ص�رفنا بلغ�ة ه�ي المرك�ب التلق�ائي لظاهرن�ا وباطنن�ا مع�ا (وق�د ظلّ�العناية لتحس�ين ت

فصحاها تتصرف بنا، بما هي تراث، أكثر مما نتصرف بها بم�ا نح�ن بش�ر محت�اجون 

ف المحك��م باللغ��ات األجنبي��ة (وه��و غي��ر إل��ى التواص��ل والتعبي��ر). عل��ى أن التص��رّ 

ا عل��ى ع��الم ب��ات الرطان��ة الس��فيهة به��ا، طبع��ا) س��يبقى ش��رطا إلحك��ام قبض��ة ك��ل منّ��

أو المزع�وم. وه�ذا ع�الم ب�ات كل�ه  المصنوع المستورد فيه غالب�ا عل�ى المطب�وع الح�قّ 

ضالعا في حياتنا وبتنا منخرطين في آفاقه كلها. ف�ال نس�تغني ع�ن اللغ�ات األجنبي�ة ف�ي 

رنا معاني��ه وموجودات��ه، وه��ذا مهم��ا تبل��غ لغتن��ا م��ن الق��درة عل��ى مواكب��ة مخاض��اته ت��دبّ 

يبقى إحكام عالقاتنا اللغوي�ة به�ذا الع�الم الواس�ع الض�يق ش�رطا، بالت�الي، وأطواره. وس

إلحكام قبضة لغتن�ا نفس�ها عل�ى ناص�ية الع�الم ب�أحوال موجودات�ه كله�ا: بش�را وحيوان�ا 

ف باللغات األجنبية عل�ى اللغ�ة وجمادا وبسائر معانيه. فقليال ما ينتبه إلى فضل التصرّ 

فوا بعض هذه اللغات فاقتبسوا عنه�ا ابنا، حين تعرّ كتّ العربية بما هي لغة. ومن ذاك أن 

أو ترجم��وا، ل��م ينقل��وا إل��ى العربي��ة "معلوم��ات" وحس��ب. وإنم��ا نقل��وا أيض��ا أوض��اعا 

مختص��ة باللغ��ة نفس��ها ل��م تت��رك مس��توى م��ن المس��تويات الت��ي يتحل��ل إليه��ا الك��الم إال 

ي اللغ�ة األجنبي�ة إل�ى وداخلته: من األلفاظ الدخيلة أو الموضوعة لتقابل م�ا يناظره�ا ف�

الصرف إلى نحو األلفاظ إلى نحو الجمل إلى البالغة (ومن هذه مقامات جدي�دة للك�الم 

ع لها األسلوب) إلى أنواع أدبية جديدة برمتها علينا إلى أصول الكتاب�ة ف�ي العل�وم يطوّ 

 ومصطلحها، إلخ.

 

لع��ام ب��أن زب��دة المطل��وب إذن ف��ي ح��التي العربي��ة واألجنبي��ة تعزي��ز االقتن��اع ا 

كب���رى ترق���ى بالع���ارف فك���را وش���عورا وعالئ���ق بالن���اس  قيم���ةالمعرف���ة باللغ���ات 

وبالموجودات كلها. وحين نقطع ش�وطا نح�و ه�ذا المطل�ب، نك�ون آخ�ذين ف�ي تك�وين 

مواتية لتعليم اللغات ولتعلمها ولل�تعلم به�ا بالت�الي ف�ي المس�توى الج�امعي وف�ي  بيئة

 ما بعده وفي ما دونه.
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 قبلها الجامعة وما
بمعرفة اللغ�ات ف�ي الجامع�ات العربي�ة. وتوج�د  يوجد، وال ريب، مشكل خاصّ 

مقترحات موضعية لمداورة هذا المش�كل وللتخفي�ف م�ن بع�ض أعراض�ه ول�يس لحل�ه. 

ف��ي تل��ك المرحل��ة. وعل��ى التغلي��ب،  ف��إن س��بل الح��ل الموض��عي يك��ون معظمه��ا ق��د س��دّ 

 جنبي��ة بالتس��ليم أو بت��دابير تم��تّ ع��الج المش��كل الناش��ئ ع��ن ض��عف المعرف��ة باللغ��ة األي

بنسب وثيق إلى رفع العتب. وأما المعرفة بلغة األم فيغلب المي�ل إل�ى اعتباره�ا معط�اة 

حكما أو موفورة بالسليقة شأن التعاطف بين األم وأوالدها. وواقع الحال بعيد ج�دا ع�ن 

 هذا وحال طالبنا الجامعيين مع العربية حال مشكلة إشكاال عويصا.

 

ما قب�ل الجامع�ة تج�ري مناقش�ات كثي�رة لعث�رات تعل�يم العربي�ة  ما يخصّ وفي  

وتعرض تجارب قيمة خيضت لتجاوز العث�رات ويس�فر بع�ض المناقش�ات ع�ن ب�رامج 

جليلة تعدّ للغاية نفسها وتجهد دور وهيئات مختصة في كبريات الدول الناطقة بلغة م�ا 

سائل لتعل�يم تل�ك اللغ�ة لألجان�ب والراغبة في توسيع انتشارها إلخراج مناهج وإنتاج و

أي لن��ا نح��ن م��ثال. ه��ذا كل��ه ج��ار عل��ى ق��دم وس��اق عن��دنا وعن��د غيرن��ا. وال��راجح أن 

ليس��ت ف��ي فق��دان المقترح��ات   –األبح��اث المنش��ورة  عل��ى م��ا ت��دلّ  –المش��كلة عن��دنا 

ر وص��ولها إل��ى أص��حاب والب��رامج والوس��ائل ب��ل ف��ي ض��عف انتش��ارها ووقعه��ا وتعثّ��

ضا وخصوصا، في ضربهم صفحا عنها إذا وصلت ومع�املتهم إياه�ا القرار، وهي، أي

وكأنها لم تكن. فالراهن أن المتابعين ال يكتفون بالش�كوى وإن اس�تكثروا منه�ا. ولك�نهم 

ح بعض��هم بيأس��ه س��لفا م��ن أن تنته��ي يالحظ��ون أن جه��ودهم ال تثم��ر إال قل��يال. ويص��رّ 

 ة بتمامها) إلى ثمرة ما.مقترحاته (وهي أحيانا ثمرة جهود دائبة وأعمار مهني

 

نحن، من جهتنا، ال نملك الخوض ههنا في تفاص�يل م�ا قدم�ه البح�ث الترب�وي  

العربي، في أثناء السنوات األخيرة، من منج�زات ف�ي موض�وع تعل�يم اللغ�ات والتعل�يم 

به�ا. خصوص�ا وأن ه��ذه األبح�اث ال تتن��اول التعل�يم الج�امعي، ع��ادة، إال لجه�ة اعتم��اد 

م اعتماه��ا في��ه، وه��ذا لس��بب س��بق إيض��احه.  لن��ا، م��ع ذل��ك، أن نوص��ي العربي��ة أو ع��د
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هذه األبحاث وللتوسعة في مناقشتها وذلك بالمتاح م�ن ل المتاح نتشارالبالسعي لتعزيز ا

وسائل المساندة. فالواقع أنها يفوتها دائما إدراك ما تستأهله من انتشار وتداول وإلحاح 

 بالمساعدة ف�يفي ما يخص األبحاث المقبلة،  على أهل الحل والعقد. إلى هذا نوصي،

. ف�إن مطالع�ة توسيع القاعدة الحقلية التي ترسى عليها المقترحات وتوض�ع الب�رامج

ما ينشر من هذا كل�ه تت�رك الم�رء ف�ي ش�ك م�ا م�ن موافق�ة التش�خيص لواق�ع األح�وال. 

ة أو وذاك أن الب���احثين ال يملك���ون، غالب���ا، م���ا يس���عفهم ف���ي توس���يع ال���دائرة المؤسس���ي

االجتماعي���ة لخب���رتهم ب���التحقيق الحقل���ي المناس���ب. فيلب���ث م���ا يس���وقونه مس���ندا إل���ى 

المالحظة السائبة أو إلى استنطاق العينات الضيقة أو إلى مجرد الكالم المنتش�ر، ش�أنه 

 في ذلك شأن ما سقناه في مقالتنا هذه.

 
 مقترحات
دي�دا فإنن�ا نوص�ي وإذا كان لنا أن نثبت النظر لحظ�ة عل�ى التعل�يم الج�امعي تح 

 بما يلي:

 

أن يش��رط قب��ول الطال��ب ف��ي الجامع��ة بامتح��ان قياس��ي موح��د ف��ي  -1

اللغة العربية يصمم على غرار االمتحانات العالمية التي تقاس بها 

معرف��ة الط��الب المتق��دمين للتس��جيل باللغ��ة اإلنكليزي��ة، خصوص��ا، 

وذلك بصرف النظر عن الفرع الذي يرشح الطال�ب نفس�ه لدخول�ه. 

ب أن يك��ون ه��ذا االمتح��ان مرك��زا عل��ى رأس الم��ال المعجم��ي ويج��

ال��ذي يت��وفر علي��ه المرش��ح وعل��ى البالغ��ة بمعن��ى إحك��ام العب��ارة 

وجودة المنط�ق ف�ي إنش�اء النص�وص، ال بمعن�ى الفخفخ�ة البياني�ة 

أو البديعي��ة. وال ب��أس، بع��د ذل��ك، م��ن التس��امح ف��ي بع��ض أن��واع 

خط��اء الص��رفية وحت��ى األخط��اء النحوي��ة (بمعن��ى اإلعرابي��ة) واأل

 اإلمالئية.
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ز برامج المساندة اللغوية للطالب على القدرات نفسها التي أن تركّ  -2

يقيس����ها االمتح����ان اآلن����ف ال����ذكر وعل����ى الترجم����ة والمص����طلح 

واألص��ول األس��لوبية للكتاب��ة ف��ي مج��ال االختص��اص، وأن يعتم��د 

التدريس على األمثلة، قبل القواعد، وعلى النصوص وعل�ى إل�زام 

 ب بإنشاء األمثلة والنصوص وليس باستظهار القواعد.الطال

أن يخضع القرار باختيار لغة الت�دريس لم�ادة م�ا لتق�دير م�ا تتيح�ه  -3

تل��ك اللغ��ة م��ن م��وارد لتجوي��د المعرف��ة والتعبي��ر والبح��ث ف��ي تل��ك 

الم��ادة. فتس��تبعد، بالت��الي، م��ن ب��ين دواف��ع االختي��ار، محم��والت 

يا العامة للغة العربي�ة ويش�ترط، الخطابة القومية أو الدينية والمزا

في ك�ل ح�ال، عل�ى الط�الب، تحص�يل لمعرف�ة مناس�بة بلغ�ة أجنبي�ة 

 من اللغات المرموقة النشاط في مجالي األبحاث والترجمة.

أن يعم��د، بش��أن المش��كل الع��ام المتعل��ق بت��دريس العل��وم بالعربي��ة،  -4

ل�ى إلى تقويم جاد قد يتفرع إلى تقويم للتجربة الخاصة بكل مادة ع

ح��دة. ويج��ب ال��دخول إل��ى ه��ذا التق��ويم م��ن م��داخل مناس��بة بينه��ا 

عالقة مضامين التعليم بحالة العلم الراهنة وإس�هام الخ�ريجين ف�ي 

األبحاث وحظوظهم في سوق العمل في الداخل والخارج بالمقارن�ة 

مع غيرهم، إلخ. ويجتنب الدخول إلى التقويم م�ن الم�دخل القاص�ر 

والمدرسين أنفس�هم ع�ن درج�ة رض�اهم المتمثل في سؤال الطالب 

عن تجربتهم. وال تهمل تجارب شهدت تقلبات وحاقت به�ا ظ�روف 

غير عادي�ة م�ن قبي�ل التج�ارب المغاربي�ة ولك�ن يستحس�ن التركي�ز 

 على تجربة التعريب السورية، المستمرة منذ نيف وثمانين سنة.

أن تك��ّف الجامع��ات ع��ن معامل��ة عل��وم اإلنس��ان والمجتم��ع معامل��ة  -5

قري���ب الفقي���ر. إذ ه���ي تتس���اهل ف���ي أم���ر ش���روط التس���جيل ف���ي ال

فروعه��ا وف��ي أم��ر ت��وافر المراج��ع أو عدم��ه لطالبه��ا وف��ي أم��ر 

قدرتهم على استخدام هذه المراج�ع. فه�ذه العل�وم ليس�ت س�هلة إال 
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غي�ر م�ا  وال يستبقي منها نزف مادتهاألن هذا التساهل ينتهي إلى 

هي��ل وأنه��ا مج��رد ص��ّب يت��وهم مع��ه أن تحص��يلها ال يحت��اج إل��ى تأ

ألنواع من الحديث السائر في قوالب بسيطة جاهزة. هذا فيما هي، 

في الواقع علوم صعبة يحتاج استيعاب مس�ائلها، ناهي�ك بممارس�ة 

البحث في كل منها إلى إعداد متنوع الوجوه يمليه تساندها ف�ي م�ا 

 غير هين�ة مناهج وتقاناتب االعتداد وحاجة الباحث فيها إلى بينها 

 التحصيل. وهذا فضال عن سعة المعرفة المختصة والثقافة العامة.

إظه��ار ثم��رات الجه��ود الت��ي ب��ذلتها، عل��ى م��دى عق��ود، لتعري��ب  -6

مص���طلح العل���وم، مج���امع اللغ���ة العربي���ة (وعل���ى رأس���ها مجم���ع 

ه���ا ب���ين ع أهمّ الق���اهرة) واش���تركت فيه���ا مؤسس���ات أخ���رى يت���وزّ 

ش��ارة ههن��ا إل��ى أن بي��روت والق��اهرة وال��دار البيض��اء. وتكف��ي اإل

ا يكف�ي للتعري�ف مجمع القاهرة أنتج معاجم فنية متنوع�ة ال نج�د م�

، ف�ي أن يع�ود ، بع�د المحاول�ةعل�ى موقع�ه األلكترون�ي  ونش�كّ  بها

البح��ث عنه��ا ف��ي س��وق الكت��ب بطائ��ل. فه��ذه، عل��ى األرج��ح، كن��وز 

مجهولة. ه�ي ال تستش�ار م�ع العل�م بوجوده�ا. ب�ل تتص�ل المناقش�ة 

دريس العل�وم ومص�طلحها بمع�زل ع�ن ش�هادتها. إل�ى الدائبة ف�ي ت�

هذا، ال يزال مجمع القاهرة يعيّر حتى اليوم (أي بع�د األه�وال الت�ي 

عاناه���ا إلنت���اج ه���ذه األعم���ال) ب���ـ"الشاطر والمش���طور والك���امخ 

 .  بينهما"

 

هذه مقترحات بعضها اصطفائي أي نّزاع إلى الزيادة في 

هذا البعض بابا إلى معالجة  نسبة الطالب المستبعدين. لذا ال يعدّ 

قويمة للمشكل المطروح. وإنما هو شّر ال بد منه إلى أن تتيسر 

 المعالجة القويمة.
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 الملكي الطريق
نعود إلى التشديد عل�ى م�ا نع�ده طريق�ا ملكي�ا إل�ى تحس�ين العالق�ة ب�ين  بعد هذا 

 قيم��ة إظه��ارذاك ه��و واللغ��ات عن��دنا ومتعلميه��ا ف��ي المس��توى الج��امعي وف��ي غي��ره. 

م��ن الرق��ي بالمعاش��رة وتكثي��ر  التم��رس باللغ��ات ف��ي س��يرة األف��راد بوجوهه��ا جميع��ا:

فرصها إلى تحسين القدرة على التفكير تحليال وتأليفا إلى التبريز المهني، إل�خ. إظه�ار 

القيم��ة ه��ذا يج��ب أن ينطل��ق م��ن أن التعل��يم ق��د غ��دا الي��وم أبع��د م��ا يك��ون ع��ن أن يك��ون 

م أي عل�ى الم�دارس والجامع�ات. فق�د أص�بحت الص�فوف، حكرا على مؤسسات التعل�ي

في صورتها المبتغاة على األقل، أقرب إلى أن تكون منابر إلظهار ما يتعلم�ه الط�الب 

ف��ي خارجه��ا ومراك��ز توجي��ه له��م إلي��ه ومختب��رات المتح��انهم في��ه منه��ا إل��ى أن تك��ون 

للتالم�ذة. وب�ات  محاجر على المعرفة يحتكر فيها المدرسون المعارف ويتولون تلقينها

يس��توي (أو يمي��ل إل��ى االس���تواء) ف��ي التعوي��ل عل��ى م���ا يكتش��ف ف��ي ع��الم اإلع���الم 

والمعلوم���ات ط���الب الجامع���ات والص���غار والكب���ار م���ن تالم���ذة الم���دارس. ف���أحرى 

بالطالب الكبار، إذا ضاقت بهم السبل المفتوحة في الجامعة إلى تعزي�ز ألف�تهم للغ�ات، 

لتلفزيون ومن اإلذاعة ومن اإلنترنت. على أن الح�افز إل�ى أن يطلبوا هذا التعزيز من ا

ينّش��ط. ويج��ب، م��ن الجه��ة األخ��رى، أن يقاب��ل الطل��ب يج��ب أن يوج��د أوال أو أن ه��ذا 

الطل��ب ع��رض مناس��ب: أي أن تب��دي وس��ائط اإلع��الم والمؤسس��ات المختص��ة، م��ن 

مج اآليل�ة مجامع اللغة إلى فروع اللغة والترجم�ة ف�ي الجامع�ات، هم�ة ف�ي إنت�اج الب�را

إلى تقوية الحافز وإلى تلبية الطلب وأن تنشر ه�ذه الب�رامج بوس�ائط النش�ر الفاعل�ة ف�ي 

 أيامنا.

 

م�ون بالوس�ائط هذا كله بعيد جدا ع�ن أن يك�ون مهم�ة س�هلة. وبعي�د عم�ن يتحكّ  

المشار إليها وعم�ن يت�وفرون عل�ى الكف�اءة لتص�ميم الب�رامج أن يق�دموا عل�ى ذل�ك (أو 

اج��ة من��ه) م��ن تلق��اء أنفس��هم. والكف��اءة ههن��ا كف��اءات: ف��إلى المق��درة الح عل��ى م��ا يس��دّ 

اللغوي��ة والمعرف��ة التربوي��ة بالحاج��ات يج��ب أن نق��ع عل��ى م��ن توج��د ف��يهم ق��وة اإلقن��اع 

بأهمية ما يعرضون وق�وة ج�ذب الجمه�ور المس�تهدف إل�ى الج�دّ ف�ي إتق�ان اللغ�ة وإل�ى 
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ل من المقترح�ات المثبت�ة أع�اله، تب�دى اللعب بها طلبا إلتقانها. وإذا نحن عدنا إلى األو

لنا المطلوب أقرب إلى البساطة. فإن إدراك اإلحكام في العبارة مطلب يقتض�ي معرف�ة 

مقبولة بم�تن اللغ�ة، طبع�ا، وه�ذه تكتس�ب بالمطالع�ة وبألف�ة المع�اجم. ولكن�ه، ف�ي نهاي�ة 

أكثر مما  ل في إدراكه على االنتباه والرغبة، فضال عن المعرفة،المطاف، مطلب يعوّ 

ل على موهبة ما من المواهب النادرة. وهو مطلب يسهل التمثيل عليه جدا: ق�ل إذا يعوّ 

ك��ان المط��ر ين��زل بش��دة:/ المط��ر يهط��ل / وال تق��ل: / المط��ر ين��زل/ ف��إن المط��ر ين��زل 

كيفما شاء شديدا أو غير شديد. وأما لزوم التماسك المنطقي ف�ي اإلنش�اء ف�أمر أص�عب 

تمثي��ل علي��ه يقتض��ي إطال��ة ف��ي الك��الم. ولك��ن يمك��ن الت��درج ف��ي من��اال، وال ري��ب، وال

تعليمه والتمثيل عليه، فنبدأ بالقصير البسيط من النصوص، نحل�ل منطق�ه، لننته�ي إل�ى 

ما أمكن ونتعلم كثي�را م�ن  ،ما هو أعوص تركيبا وأكثر تشعيبا، ونتسلى، في أثناء ذلك

 قواعد النحو من غير قصد تقريبا...

 

 ةالسلطة اللغوي
تسعف هذه الجهود، بمنطلقها المشار إليه، أي إظه�ا رالتم�رس اللغ�وي بم�ا ه�و 

الموافقة لزيادة الطلب على ه�ذا التم�رس.   البيئة النفسية االجتماعيةقيمة، في تحسين 

بي��د أن ثم��ة ش��يئا آخ��ر يج��ب أن تص��احب والدت��ه ه��ذه الجه��ود كله��ا وأن ينته��ي إل��ى 

، وه�ي مفتق�دة ف�ي ديارن�ا. الس�لطة اللغوي�ةو تتويجها وأن يرعى س�المة مآله�ا. ذاك ه�

ه��ذه س��لطة ال تعاق��ب وال تك��افئ. ه��ي تعتم��د عل��ى محب��ة الن��اس للغ��تهم وتش��ير إل��ى 

الصواب حين تراهم يسيئون إليها. وأهم ما يجب في مثل هذه الس�لطة أن تك�ون س�لطة 

تق�ع  ته وال، فال تعادي الجديد لمجرد جدّ فضال عن أن تكون محل ثقة وألفة –منظورة 

أن  "المنظوري��ة"ف��ي ش��اطر أو مش��طور يض��حك الن��اس منه��ا عق��ودا. ونقص��د بص��فة 

تصدي لفتاوى هذه السلطة سائر المنابر المخاطبة لل�رأي الع�ام والض�العة ف�ي تكوين�ه. 

 ما. فال تبقى مداوالتها أسيرة البحة في الصوت وال حبيسة الجدران في مقرّ 
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لفرنس��ية مث��اال. ونتخي��ل، ف��ي الحال��ة ي��ذهب فكرن��ا م��ن تلقائ��ه إل��ى األكاديمي��ة ا

العربي��ة، مب��ادرة تش��ترك فيه��ا مج��امع اللغ��ة ومؤسس��ات أخ��رى ذات ب��اع ف��ي الت��أليف 

تفتح لها سلطات الدول بعض أبواب اإلع�الم ويف�تح  ،وبخاصة تأليف المعاجم ،اللغوي

س�عيد  ن�امج ت�واله اللغ�وي الفلس�طيني حس�ننفك�ر أيض�ا ف�ي بر لها المال أبوابا أخ�رى.

كرمي ف�ي إذاع�ة لن�دن وف�ي آخ�ر ت�واله الش�اعر المص�ري ف�اروق شوش�ة ف�ي إذاع�ة ال

 ونذكر بالخير هذين الرجلين. القاهرة

 

وألضرب مثاال على الفارق بين حيازة "السلطة"(بالمعنى المشار إليه أع�اله)  

تش�ر اله�اتف وعدمها وبين "المنظورية" وع�دمها. قب�ل عش�ر س�نوات أو أكث�ر بقلي�ل ان

انتش�ر مع�ه حديث�ه ف�ي وس�ائط اإلع�الم. وال نعل�م م�ن ك�ان أول م�ن لبن�ان و الجوال في

س��ماه "الخلي��وي" مترجم��ا ع��ن اإلنكليزي��ة أو ع��ن الفرنس��ية فش��اعت ش��يوع الن��ار ف��ي 

الهشيم. كان المسمي، على األرجح، سياس�يا أو ص�حافيا ول�م يك�ن لغوي�ا بالتأكي�د. فف�ي 

م لش��يء مس��تجد فيعربون��ه أو ه��ذا المض��مار وف��ي غي��ره يحت��اج المتكلم��ون إل��ى اس��

يفع�ل ه�ذا أيض�ا أه�ل عل�م مختلف�و   يضعونه وال يستش�يرون اللغ�ويين وال ينتظ�رونهم.

ن في أنفسهم مقدرة لغوية هم فقراء إليها ف�ي الواق�ع فبعف�ون أنفس�هم واالختصاص يظن

لله�اتف الج�وال  المش�ار إلي�ه االس�مد أن مخت�رع المؤك�أيضا م�ن استش�ارة اللغ�ويين. و

ذات م�ن للّ�خترع الهاتف نفسه. ولم يعتّم أن ج�اءه ه�ادم سه أوفر عبقرية من محسب نف

 ( وه�ية بين اللغويين فنشر في صحيفة من صحف بيروت ما يفيد أن النس�بة إل�ى خليّ�

لي وما ه�ي بخلي�وي الت�ي ل�م تن�زل ف�ي كت�اب. عَ ـَ وي أي فـَ لـَ إنما هي خ )هي على فعيلة

س�يدة الموق�ف. وق�د  "لى اليوم ال تزال "خلي�ويعلى أن المقالة بقيت صيحة في واد وإ

من يخطئ خطبا جلال في خطإه فيبادرك باعتباره صوابا ما دام ق�د ش�اع وذاع. ال يجد 

ة عل�ى قاع�دة وإنم�ا ه�و ف�ي إدخاله�ا ش�اذّ  اوالواقع أن المشكل ليس في اللفظة بحد ذاته�

ه�و م�ا يس�ميه  وم�ا يفت�ك ب�ه هن�ا إنم�ا من قواع�د تص�ريف األس�ماء ه�ي قاع�دة النس�بة.

فكي�ف تس�تقيم  الصرفيون "القياس" وهو الب�اب األوس�ع إل�ى تعل�م الص�رف ومزاولت�ه.

مطالبتن��ا بتيس��ير قواع��د اللغ��ة إذا ظللن��ا نجي��ز ألنفس��نا أن نض��يف، كلم��ا س��نحت لن��ا 



 20 

الكثيرة ع�ن ه�ذه القواع�د؟ نزي�د إذن ف�ي ط�ين القواع�د  ة جديدة إلى الشواذّ فرصة، شاذّ 

عل��ى الم��تعلم م��ن حف��ظ القواع��د وأن  أش��قّ  نعل��م أن حف��ظ الش��واذّ ة ونح��ن بلّ�� والش��واذّ 

ال أن نزي�دها واح�دة بع�د واح�دة. تل�ك  ه م�ن الش�واذّ لغي ما يمك�ن إلغ�اؤاألصلح لنا أن ن

ب السياس�ي أو الص�حافي عل�ى ة في حالة "الخليوي" وم�ا ش�اكلها. وأم�ا تغلّ�هي الطامّ 

كم�ه ف�ي جري�دة يقرأه�ا آالف أو نط�ق بحاللغوي في ه�ذه المواجه�ة فأتاح�ه أن اللغ�وي 

عش��رات قليل��ة م��ن اآلالف يعل��م هللا وح��ده م��ا يقرأون��ه منه��ا. ه��ذا فيم��ا أخ��ذت تص��دي 

... م�ا نطلب�ه هن�ا أن لمأثرة السياسي أو الص�حافي، ك�ل ي�وم، شاش�ات يش�اهدها مالي�ين

 ائين.ـّ ن في شأن هم العلماء به فرصا مساوية لفرص الخطيمنح اللغويو

 

إل�ى التجس�د ف�ي ثي�ر م�ن التمح�يص ث�م إل�ى الك ،ه، ف�ي الواق�عيحتاج ما سبق كل

برامج مفصلة. وهذا عمل ال تتسع له هذه الورقة وال يسع الفرد الواح�د أن ي�نهض ب�ه. 

فعسى أن يعتمده القيمون على هذا المؤتمر غاي�ة يقبل�ون عليه�ا بم�ا يناس�بها م�ن ص�حة 

   وكفاءة اإلمكانات.العزيمة 
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