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مقدمة البد منها:
اللغة  أن  والتأمل،  التفكر  إلى  يدعو  مما  لعل   
العربية قد كانت تعامل باحترام كبير إبان انتشار األمية 
مفكر  تعبير  حد  على  وذلك  العربية!!  مجتمعاتنا  في 
 ً ً بائسا مصيرا تواجه  باتت  قد  اللغة  هذه  بارز، وأن  عربي 
واجلامعات  املدارس  وانتشرت  األمية  نسبة  تراجعت  حني 
وتعاظمت وسائل الطباعة والنشر، حد أن إهانة هذه اللغة 
اجملتمع(1).  ً في  ً عاما سلوكا أصبح  شأنها  من  والتقليل 
اللغة  تواجهه  ما  أخطر  أن  آخر  بارز  عربي  مفكر  ويرى 
الفصيحة  تقهقر  في  يتمثل  حتديات  من  اآلن  العربية 
أمام هجوم العامية، سواء على صعيد احملادثة اليومية أم 
اإلعالم. واألخطر من  وسائل  في  االستخدام  على صعيد 
ذلك يتمثل في ظهور لغة ثالثة هي مزيج من الفصيحة 
والعامية، وقد غدت لغة املثقفني ووسائل اإلعالم املرئية. 
وهذا يدل على وجود اعتراف بقصور الفصيحة عن التعبير 
أو أن تكون  التفرد  العامية عن  في مجاالت كثيرة وبعجز 

أداة احلديث الفكري الراقي(2).   
والسطوة  اإلحلاح  من  العامية  هذه  بلغت  وقد   
املناداة  في  يترددوا  لم   ً كبارا لغويني  مفكرين  أن  حد 
ويكون  أحدهم:  فقال  به  نادى  أن  خلدون  البن  سبق  مبا 
من مستلزمات هذا التبرير على املستوى اللغوي أن نطور 
ً للخطاب العامي يقوم على استثمار قواعد  ً فصيحا منوذجا
يتصف  ولكنه  فصيح  منوذج  وهو  املنطوقة،  الفصحى 
السياق  به  يسمح  ما  ويستثمر  والعفوية،  بالواقعية 
 ً طابعا التعبير  واالجتزاء ومينح  احلذف  رخص  من  املقام  أو 
ً غير متكلف، فإن اخلطاب الشفوي بالفصحى في  طبيعيا
مواقف احلياة اليومية، عندنا، ما يزال يجري على رسوم لغة 
الكتابة. واللغة املكتوبة تشبه أن تكون بنية مغلقة(3).

 والريب في أن تداعي أهداف الدعوة إلى النهضة العربية 
مما  ً وثقافياً، يعود  ً واجتماعيا ً واقتصاديا األولى، سياسيا
مضامني  تطوير  صعيد  على  الفادح  القصور  إلى  يعود 

البرنامج التنفيذي وآليات العمل لقانون اللغة العربية 
تجربة وزارة الثقافة األردنية

د.غسان اسماعيل عبدالخالق

وأساليب تعليم العربية في الوطن العربي، رغم احملاوالت 
املتتابعة الرسمية وغير الرسمية التي بذلت للنهوض مبا 
يفترض أنه مخيال الوعي ومرآة العالم. بل أن هذا التداعي 
قد امتد حتى طال الصورة النمطية ملعلم اللغة العربية 
نفسه، فغدا موضع تندر وسخرية كتّاب الرواية واملسرح 
ً للتزمت الفكري واالجتماعي!  التلفزيونية. ورمزا والدراما 
والتلفيق  والضحالة  والثقافي.  السياسي  والنفاق 

والسطحية وابتذال الذات(4).
وألن التحوالت في توزيع القوة العاملية تؤدي عادة   
هنتنغتون  يؤكد  اللغات، كما  استخدام  في  حتوالت  إلى 
العربية ستكون  اللغة  التاريخ احلضاري فإن  وتؤكد وقائع 
مندوبة  أو  متشائمة  بلغة  التعبير  شئنا  إذا  مستهدفة 
من  أن  للنهوض إذا شئنا التعبير بلغة متفائلة(5)؛ على 
هي  العربية  اللغة  أن  حقيقة  تأكيد  مبكان  األهمية 
لغة ممارسة وليست لغة قواعد أوهي باألحرى لغة هوية 
ألن سياسة اللغة ليست مجرد مسألة تتعلق مبا يفعله 
الناس باللغة وإمنا تعتبر اللغة ذاتها مسألة سياسية(6).

جتربة وزارة الثقافة األردنية
التي  أعضاء اللجنة  أحد  فكنت  احلظ  أسعدني   
على   21/3/2007 بتاريخ  الوزراء  رئيس  دولة  وافق 
الكركي، وذلك  خالد  الدكتور  األستاذ  برئاسة  تشكيلها 
العربية  اللغة  على  للمحافظة  متكامل  تصور  لوضع 

وحمايتها وتشجيع انتشارها وبلورة اإلطـار القانوني
األكادمييني  من  نخبة  اللجنة  ضمت  وقد  لذلك.  الالزم 
العديد  اخملضرمني، وعقدت  واإلعالميني  واملثقفني  البارزين 
من االجتماعات في وزارة الثقافة األردنية واجلامعة األردنية، 
والعديد  العمل  أوراق  من  العديد  خاللها  استعرضت 
خاص  وبوجه  واالجنبية،  العربية  السابقة  التجارب  من 
التجربة العراقية والتجربة الفرنسية.وقد أحسن العالم 
حينما  إحسان  ا  أميّ املوسى  نهاد  الدكتور  األستاذ  الكبير 
الوطنية  احلملة  لبرنامج  مقترحة  صيغة  للجنة  قدّم 

* ندوة (اللغة والهوية: النهوض باللغة العربية)، جامعة فيالدلفيا
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بادرت  أن  فكان  العربية،  اللغة  قانون  لتنفيذ  التمهيدي 
بإعادة صياغته  وأقرته وكلّفتني  املقترح  اللجنة ملناقشة 
على شكل برنامج تنفيذي مشفوع بآليات تنفيذ. وقد رفع 
الثقافة فرفعه إلى رئيس  رئيس اللجنة املشروع إلى وزير 
الوزراء الذي أحاله إلى ديوان التشريع حيث ما زال املشروع 
ً لفرادة التجربة التي  يقبع في أدراج الديوان حتى اآلن. ونظرا
ً مني على أن ال  أقدمت عليها وزارة الثقافة األردنية، وحرصا
تضيع هذه التجربة املميزة من يد الزمن ويطويها النسيان 
ً حلقيقة توفر اإلرادة السياسية العليا حلماية اللغة  وتأكيدا

العربية فسوف أعرض وأوثق أبرز مالمح هذه التجربة.
ه رئيس اللجنة بتاريخ 11/7/2007 رسالة  ً: وجّ أوال

إلى وزير الثقافة هذا نصها:
فيسعدني أن أرفق ملعاليكم توصيات جلنة احملافظة على 
اللغة  لقانون  املقترح  التنفيذي  والبرنامج  العربية  اللغة 
العربية ، استجابة من اللجنة لتكليف دولة رئيس الوزراء 
. وإذ آمل أن تكون هذه التوصيات وما ميكن أن يترتب عليها 
مستوى  إلى  ارتقت  قد  مقترحة  تنفيذية  إجراءات  من 
حسن الظن باللجنة،  ألرجو أن أتوجه لكم بوافر الشكر 
امكانات  من  توفيره  على  حرصتم  ما  لقاء كل  والتقدير 

الجناح وتيسير عملها.
لقد مثّلت توجيهات جاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني 
شاملة  ثقافية  تنمية  إحداث  ضرورة  بخصوص  املعظم 
الالزمة  التشريعات  إيجاد  ضرورة  عام ، وبخصوص  بوجه 
بوجه خاص  واحلضارية  والقومية  الوطنية  الهوية  حلماية 
وسعا  يدخروا  أعضاء اللجنة، فلم  لكل  ونبراسا  ، حاديا 
أن تتكفل  التي ميكن  والنظر في أحسن السبل  للتدارس 
باحملافظة على اللغة العربية  وتعزيزها ، كما لم يدخروا 
احلياة  مناشط  في  اخلبراء  من  العديد  الستشارة  وسعا 
العامة واليومية، حرصا منهم على استيفاء واجلمع بني 
ومواكبة  الواقع  ومتطلبات  جهة  االنتماء من  متطلبات 
للنهج  منهم  استلهاما  أخرى،  جهة  من  العصر 
وحضاريا  وقوميا  وطنيا  األردن  نهجه  الذي  الوسطي 
راية  يحملون  زالوا  وما  حملوا  الذي  الهاشميني  بقيادة 

الثورة العربية الكبرى.
ً: وقد اشتمل املشروع على مقدمة جاء فيها: ثانيا

في ضوء التوجيهات امللكية السامية، وبناء على قرار دولة 
رئيس الوزارء رقم 76/11/15016 تاريخ 31/3/2007 
على  للمحافظة  متكامل  تصور  لوضع  جلنة  بتشكيل 
اللغة العربية وتشجيع انتشارها واحملافظة عليها وبلورة 
برئاسة  اللجنة  بادرت  لذلك، فقد  الالزم  القانوني  اإلطار 
معالي االستاذ الدكتور خالد الكركي وبدعوة من معالي 

األستاذ الدكتور وزير الثقافة لعقد العديد من االجتماعات 
التي اشتملت على:

اللغة  استخدام  واقع  حول  احلوارات  من  1.إجراء العديد 
االستخدام  لتعزيز  السبل  وأمثل  األردن  في  العربية 

الفصيح.
العمل  وأوراق  البحوث  من  العديد  في  2.النظر 

املتخصصة.
اللغة  بسالمة  اخلاصة  القوانني  بعض  في  3.النظر 
الصادر  الفرنسية  اللغة  باستعمال  اخلاص  القانون  مثل 
املتقدمة  البلدان  جتارب  من  لالفادة  وذلك   1994 عام 

واحلريصة على سالمة لغتها .
االردن  في  العربية  استخدام  اللغة  واقع  في  4.النظر 

والسبل الكفيلة بتحسني هذا االستخدام .
لسنة 2007  العربية  اللغة  قانون  في مشروع  5.النظر 

والتوصية بإقراره.
اللغة  لقانون  التنفيذي  والبرنامج  التوصيات  6.إعداد 

العربية.
الثاني  عبداهللا  امللك  اجلاللة  لصاحب  تثمن  إذ  اللجنة  إن 
تبرز حرصه  التي  السامية  توجيهاته  املعظم  احلسني  بن 
العربية  والقومية  األردنية  الوطنية  الهوية  صيانة  على 
األمني  الوارث  بوصفه   ، وتعزيزها  االسالمية،  واحلضارية 
األردن  أن  تؤكد  أن  الكبرى ، لترجو  العربية  الثورة  لرسالة 
األكثر  لالستخدام  موئال  اهللا  بإذن  وسيظل  زال  وما  كان 
للراغبني  جذب  مركز  يؤهله  ليكون  ما  فصاحة ، وهو 
أساليب  تطوير  في  العربية ، وللراغبني  اللغة  تعلم  في 

تعليمها من كل انحاء العالم.

العربية  اللغة  على  احملافظة  جلنة  توصيات  أما   :ً ثالثا
فقد متثلت فيما يلي:

للعاملني  وظيفية  تدريبية  لغوية  دورات  تنظيم  أوال: 
والعامالت في مؤسسات القطاعني العام واخلاص تشتمل 
الكتابة  من  ومناذج  األساسية  اللغوية  الكفايات  على 
على  والتنبيه  بالعمل  املباشرة  العالقة  ذات  واملراسالت 
األخطاء الشائعة من خالل مسح ميداني لبعض مناذجها.
خالل  مسح  من  اللغوية  املشكالت  أبرز  حتديد  ثانيا: 
مؤسسات  في  اللغوي  االستخدام  من  لنماذج  ميداني 
القطاعني العام واخلاص وتشخيصها تشخيصا منهجيا 

ونقدها نقدا موضوعيا.
االستخدام  امناط  إلى  االنتقال  سهولة  إبراز  ثالثا: 
اللغوي الفصيح بأقل جهد من خالل تقدمي أمناط بديله من 

االستخدام اللغوي الرشيق.
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اصدار سلسلة كتب علمية باللغة العربية، متثل  رابعا: 
احدث املنجزات العلمية وأبرزها في اجملتمعات املتقدمة .

تظهر  واملدارس  اجلامعات  في  مسابقات  تنظيم  خامسا: 
القدرة على التحدث باللغة العربية الفصيحة في شؤون 
تكون  ان  العربية على  قدرة  تؤكد  واليومية  العامة  احلياة 

ً يوميا. حاضرة حضورا
كل  في  طالبية  ومسرحية  متثيلية  أعمال  تقدمي  سادسا: 

جامعة ومدرسة باللغة العربية الفصيحة.
املكتوب  االعالن  حظر  على  بالتدريج  العمل  سابعا: 
واملرئي واملسموع  بالعامية واقتراح مناذج بديلة فصيحة.

االذاعة  محطات  في  البرامج  مقدمي  تدريب  ثامنا: 
سائر  وفي  الفصيحة  باللغة  األداء الرشيق  والتلفازعلى 

املواضيع.
لتقدمي  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  من  اإلفادة  تاسعا: 

خدمة االستشارات اللغوية اجملانية.
التأكد من سالمة لغة الفتات املؤسسات األردنية  عاشرا: 
وغير  الرسمية  األوراق  ورؤوس  الرسمية  وغير  الرسمية 
الرسمية ومطبوعاتها واوراق النقد واملسكوكات والطوابع 
للمنتجات  التجارية  والعالمات  األردنية  وامليداليات 

الوطنية.
للفتيان  صيفية  لغوية  دورات  تنظيم  حادي عشر: 

والفتيات وخاصة في األرياف والبوادي وإقامة دورات متقدمة 
للراغبني في تطوير مهارات اللغة العربية الفصيحة.

خالل  من  العربي  اخلط  جماليات  إبراز  ثاني عشر: 
ترويج أمناط العمارة العربية.

انتاج قمصان محالّة ببعض العبارات أو  ثالث عشر: 
األمثلة العربية الرشيقة.

رابع عشر:
لغوية  كفاية  امتحان  تصميم  على  العمل   
في  العالقة  ذات  للوظائف  واملتقدمني  اجلامعات  لطلبة 

القطاعني العام واخلاص .
العربية  اللغة  تطوير مساقات مهارات  خامس عشر: 
االهداف  يحقق  مبا  االردنية  اجلامعات  في  األساسية 

االتصالية والوظيفية لهذه اللغة.
املعتمدة  املناهج  تطوير  على  العمل  سادس عشر: 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها في مراكز تعليم 

اللغات في اجلامعات األردنية.
املوجهة  البرامج  تفعيل  على  العمل  سابع عشر: 

لألطفال باللغة العربية.

ً: وأما البرنامج التنفيذي وآليات العمل فقد جاءت على النحو التالي:  رابعا
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