بيان اللسان :
من أجل اللغة العربية
ٍ
ضائقة من أمرها ،منذ االستقالل حىت
الجميلة وحاطب الليل .مل تكن اللغة العربية يف املغرب يف
أوضاع ال يَ ْرضى عنها السواد األعظم من الشعب ،ومن مجهور
اليوم ،مثلما هي حا هُلا اآلن أمام
ٍ

ٍ
رمسي ال يناسب مكانَتَها يف احلضارة
املتعلمني فيه .وأظهر مظاهر تلك الضائقة ما تعانيه من هتميش ّ
والثقافة وتاريخ الدولة واجملتمع ،بل وال يتناسب ومكانتها الفعلية ،اليوم ،يف الواقع الدستوري

تداوُلا واستخدامها؛ إذ
والتعليمي والثقايف واالجتماعي .وليس َمَرُّد الضائقة تلك إىل تراج ٍع يف نسبة ه

هي  -على العكس من ذلك  -زادت انتشاراً بتزايهد نسبة املتعلمني يف املدارس واجلامعات ،وبفضل
عملية التعريب النسيب للربامج التعليمية ،الذي قطعت فيه الدولة أشواطاً ال بأس هبا منذ عقد

الستينيات من القرن املاضي ،...وإمنا تعود الضائقة إىل حرمان العربية من حقوقها الدستورية يف أن
تكون لسان التعليم كلِّه ،بأسالكه ومو ّاده كافة ،ولسا َن اإلدارة واالقتصاد واألعمال ،على مثال سائر

تتنزهل لغا ههتا الوطنية منزلةَ عه ْملة التداول األساس يف قطاعات املعرفة واإلنتاج.
الدول احلديثة اليت ّ

أهل ألن تنهض بأدوارها كاملةً يف ميادين املعرفة
واحلرمان هذا سياسي وال ِّ
مربَر لغويّاً له ،ألن العربيةَ ٌ
ٍ
ٍ
ووالءات  -ال منفعة
عالقات
واإلنتاج ،وألن الذين يقفون وراء هتميشها خنبةٌ صغرية مشدودة إىل

اقع
متسكاً ال ِّ
التمسك باللسان األجنيب ُّ
عامة من ورائها للشعب والوطن والدولة ْ -حتملها على ُّ
يربهرهه و ٌ
ّ
وال يه َشرعنهه دستور!

وإذا كانت هيمنةه اللسان األجنيب يف اإلدارة والتعليم واالقتصاد واملال ،يف السنوات األوىل

غري مربررة  -لقلّة األطر املتعلّمة واملؤرهلَة ،تأهيالً حديثاً ،باللسان العريب؛
لالستقالل ،مفهومةً  -وإ ْن َ
وإذا كانت تلك التبعية اللغوية يف مجلة التبعية الشاملة ٍ
لبلد حديث االستقالل جتاه الدولة احملتلة ،فإن
مرور ما يقارب الستني عاماً على االستقالل الوطين جيعل استمرار التبعية تلك جمافياً للطبائع والوقائع
ٍ
مضمون وطين يتناسب
والرتاكمات ،ويقيم دليالً إضافيّاً على فقر السياسات اللغوية املْنتَ َه َجة إىل
ه
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وتطلعات الوطن والشعب الستكمال حلقات التحرر الوطين من املواريث الكولونيالية .ومع أن
مكتسبات اللغة العربية يف املغرب غنية يف جمال التكوين والرتبية والبحث العلمي ،وانتزعت اعرتاف
كثريين يف اخلارج عاينوا املستويات املتقدمة اليت بلغها اإلنتاج الثقايف والفكري ،باللسان العريب ،يف
العقود اخلمسة األخرية من تاريخ البالد؛ ومع أن االعتناء العلمي باللغة العربية زاد مع ردالً يف املغرب؛
من خالل هش َعبها يف كليات اآلداب (وازدهار الدرس اللغوي واللساين فيها) ،كما من خالل تضاعهف
املرتمجة من اللغات العاملية إىل اللسان العريب ،مبا فيها املادة العلمية ،ناهيك بتضاعهف النشاط
املادة َ

التجاهل الكامل من قبل القائمني على إدارة
املعجمي ،...إالّ أن هذا الرصيد العلمي الثري يَ ْل َقى
ه
السياسات اللغوية ،فضالً عن أنه ال حيظى بأي رعاية مادية من الدولة على حنو ما تفعل دول العامل،
مجيعهها ،مع لغاهتا!

ولقد استمرت احلركة الوطنية املغربية ،ومنذ بدايات االستقالل ،تطالب بالتعريب الشامل للتعليم

واإلدارة واملرافق االقتصادية ،مش ّدد ًة على أن ذلك يقع يف صلب عملية استكمال االستقالل والتحرر
املطالبات عينهها
مبًن للدولة احلديثة املستقلة إالّ عليها .واستمرت
ه
الوطين ،ويهقيم األساسات اليت ال ً
الرتدد ،واإلقدام على خطوات شجاعة يف
تتزايد من املنظمات االجتماعية والنقابية والتعليمية حبسم ّ

مضمار التعريب ،تطوي صفحة املاضي الكولونيايل ،وتفتح للمغاربة أفقاً أمام التقدم بتعظيم املوارد
الوطنية الذاتية ،ومنها اللغة العربية.
وعلى الرغم من ذلك كلّه ،ظلت االستجابات الرمسية تراوح يف مكاهنا عند احلدود الرمزية
عما حتقرق من تعر ٍ
ؤخذ بالشِّمال ما
يب نسيب؛ فكان يه َ
واالنتقائية ،بل كثرياً ما كان يقع الرتاجع حىت ّ

يه َقدرم باليمني!

ٍ
حاجات إضافيةً إىل ذلك طرأت يف اآلونة
إذا كان هذا مما يربر إصدار هذا البيان/الرؤية ،فإن

األخرية ،وفرضت على موقّعيه اإلسراع يف إصداره ،ومنها ذلك اللغط الذي فتحته دعوات إىل املساس
ٍ
صحوة ثقافية انطلقت مدافع ًة عن مركزية
مبكانة اللغة العربية يف النظام الرتبوي ،وأجابت عنها حركةه
العربية ومرجعيتها يف ذلك النظام .واملوقعون على هذا البيان إ ْذ يشيدون بوقفة َمن وقفوا من املثقفني
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درسني ،دفاعاً عن اللغة العربية ،وصوناً ملكانتها ،وإذ يرون يف ذلك عالم ًة
والصحفيني واجلامعيني وامله ّ
يهمهم
ابت الوطنيةَ والتارخيي َةُّ ،
صحية على سالمة بيئتنا الثقافية الوطنية ،وحيوية أعضائها ،والتزامهم الثو َ
ّ
أن يش ّددوا على ٍ
مجلة من املنطلقات واملبادئ احلاكمة لرؤيتهم إىل املسألة اللغوية يف املغرب ،وإىل مقام
اللغة العربية على حنو خاص.
الكون والكيان .إن الكونية واإلنسانية يف القيم الثقافية ال تلغي اخلصوصيات الوطنية والقومية
للشعوب واألمم ولثقافاهتا ولغاهتا ،وإالّ كانت الكونيةه امساً مستعاراً لالغتصاب الثقايف واللغوي،
وعدواناً َغري مشروع على حقو الشعوب يف حف كياناهتا الثقافية واللغوية ،وتعظيم تلك احلقو ،
تعظيم تلك اخلصوصيات مبا
واستثمارها يف التقدم .والكونية ليست التخلي عن اخلصوصيات ،وإمنا
ه
ٍ
خلصوصية
عما هو
خاص وذايت تذيُّالً
ّ
يؤهلها للمشاركة يف صنع اإلنساينِّ ّ
ّ
العام ،وإالّ كان التخلي ّ
أخرى واتّباعاً ،وفقداناً طوعيّاً لالستقالل وختل جمّانيّاً عنه .وإذا كان ذلك جيوز يف االقتصاد
والسياسة ،عند َمن يتمسكون باستقالُلم واستقالليتهم ،فكيف ال جيوز يف الثقافة واللغة حيث
أضُّر
مساحات التمايهز واالختالف بني الشعوب واألمم أوسع ،وحيث األوحديةه الثقافية واللغوية َ

ص هح تعبرياً عن منازع القوة واإلحلا ؟!
حبقو اإلنسان ،وأفْ َ

يخ حضاري وثقايف عريق ،مثل شعبنا ،للغزو واالحتالل وفقدان
قد تتعرض
ذات تار ٍ
شعوب ه
ٌ
السيادة ،فتسقط يف قبضة «محاية» دول أخرى استعمارية  -مثلما حصل لبالدنا  -لكن إرادة

ْسر؛ إذ ما تلبث أن تنجح يف دحر االحتالل
االستقالل والتحرر ،عند تلك الشعوب ،ال ته ْق َهر أو تهك َ
وانتزاع استقالُلا الوطين.

لكن التجارب احلديثة واملعاصرة للتحرر الوطين تعلّمنا أن إحراز االستقالل السياسي ،بل حىت
حتررها الشامل وسيادهتا الكاملة إن مل يرافق
االستقالل االقتصادي ،ال يكفي
َ
الشعوب تلك حليازة ّ
نضال من أجل التحرر الثقايف واللغوي من مرياث االغتصاب الكولونيايل .وليست استعادة
ذلك ٌ
اللسان الوطين
املصادر من جماله الطبيعي (التعليم ،اإلدارة ،قطاعات االقتصاد واملال )...إالّ وجهاً
َ
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التحرر املطلوب استكمالهه.
من وجوه ذلك ّ

السلع؛ إذ هي قو هام الشخصية الوطنية
إ رن اللغات ال ته ْستَ َعار أو ته ْستَ َورهد من خارٍج ،كما ته ْستَ ْوَرهد ِّ

ٍ
لشعب إىل التعبري عن شخصيته إالّ بلغته
لكل شعب ،ومادةه تراثها الثقايف ومضمونهه .فال سبيل
الوطنية ،وال سبيل إىل هح ْسن التعبري عنها إالّ بتطوير لغته حبسبانه تطويراً رديفاً لثقافته .وإذا كان لدو ٍلة
و ٍ
جترع ذلك أيضاً،
اقعة حتت االحتالل أن تتجرع لسان غريها همكَْرَهةً ،فال شرعية إلكراه شعبها على ُّ

ناهيك بأن ارتفاع السبب عنها (االحتالل األجنيب) يهْلزمها بإعادة االعتبار واملكانة املوضوعيرني إىل
مقومات الشخصية الوطنية للمجتمع والدولة على السواء.
اللسان الوطين مبا هو من ّ
الخبرة التاريخية .ميكن التمييز بني التاريخ "التذكاري" أو "األثري ،وبني التاريخ "النقدي" .وينبين
هذا التمييز اإلجرائي على ما للماضي ،عموماً ،من إسقاط وإغراء ،بل وسطوة على احلاضر .تراوح
اجملتمعات بني هذه األشكال املختلفة من العالقة املضطربة بالتاريخ ،تذهب وجتيء باستمرار بني
نظر عامل ،أو نظر معريف ،من دونه ال
منظومة وأخرى ،بني نظر وآخر .النظر التذكاري واالسرتجاعي ٌ
مكان للتفكر وال للتدبر .التذكر يسمح بلملمة خيوط الزمن الطويل ،ويضفي مع ًًن على تالحق
وتوحد.
األحداث وتتابع النوازل .أما التدبر فلكي ال جينح التفكر ملفارقة ،وي هؤول ،من مثة ،إىل ترجيع ّ

السمو احلضاري ال يكون من غري وجود اآلثار والصروح .بل إن إجنازات األولني وإبداعاهتم ،حىت
إن
ّ
الوْكس وال النُّضوب ،بل تزداد قيمة،
وإن أمست أثراً بعد عني ،تظل تنتج رساميل رمزية ال تعرف َ
وتعلو مردودية.
يف املقابل ،يسعى النظر "النقدي" إىل احلد من سلطة التذكر ،ومن لوعة التو إىل املاضي،
ويدعو إىل مواجهة شجن احلكي واالستظهار باستيعاب اآلن ،واستبا الزمن ،وبصناعة املستقبل.
غري أن النظر النقدي ،املنسلخ عن املاضي واملنفلت من قبضة التذكر ،قد ميضي عميقاً يف عملية احملو
والنسخ ،إىل أن ميسي النسيان التارخيي شرطاً من شروط إجناز احلداثة ،وركوب العصر واحلضور يف
الكون.
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ينطبق هذا التحليل ،إىل حد بعيد ،على أمناط النظر إىل اللغة العربية يف تفاعل بنياهتا النحوية
والبالغية مع سيا التاريخ وإفسال ألسنة أعجمية ،حتت هيمنة فرنكوفونية ،ما تزال مفاعيلها متواصلة
إىل اليوم من جهة؛ ومع سيا الوعي الثقايف الوطين الذي أفضى يف السنوات األخرية ،بعد خماض
طويل ،إىل إنفاذ "احلقو اللغوية" يف بالدنا برتسيم األمازيغية دستورياً ،من جهة ثانية.
ليس النظر النقدي إىل قدرة اللغة الفصيحة على استيفاء شروط التداول املعريف واليومي جديداً؛
حيث إن ما نقرأ اليوم يكاد أن يكون صورة طبق األصل ملا صنف يف املوضوع ،منذ عصر النهضة
نفسه للمقام نفسه؛ ال جند هنا أفصح وال أفحم من هذه الفقرة البليغة للعالمة
على األقل .املقال ه
عبد الرمحن ابن خلدون " :مث إن امللة اإلسالمية ملا اترسع هملكها واندرجت األهمم يف طيِّها ودرست
علوم األولني بنب روهتا وكتاهبا ،وكانت أ ِّمية النزعة والشعار ،فأخذها امللك والعزة ،وسخرت األمم ُلم
باحلضارة والتهذيب ،وص رريوا علومهم الشرعية صناعةً بعد أن كانت نقالً ،فحدثت فيهم امللكات،
وكثهرت الدواوين والتواليف ،وتش روفوا إىل علوم األمم فنقلوها بالرتمجة إىل علومهم وأفرغوها يف قالب
أنظارهم ،وجردوها من تلك اللغات األعجمية إىل لساهنم ،وأربوا فيها على مداركهم ،وبقيت تلك
الدفاتر اليت بلغتهم األعجمية نسيّاً منسيّاً وطلالً مهجوراً وهباءً منثوراً .وأصبحت العلوم كلها بلغة
العرب ،ودواوينها املسطرة خبطهم" .تلك الدواوين والتواليف ،دقّها وجلّها ،قدميها وحديثها ،أكسب
شكل
لغة الضاد خربة تارخيية اليستهان هبا يف نقل العلوم وصياغة املدارك؛ فهي لذلك لغةٌ ونصٌ ،
وحمتوى؛ ومن يفرط يف الق ْلب والقالب ،معاً ،فهو كمن "يسعى إىل َحْتفه بظ ْلفه".
الجدارة المعرفية .للُّغة العربية قابلية تارخيية وذاتية كربى للتفاعل مع معارف عصرها وعلومه،
عما فيها من قابلية لتوليد واشتقا
واستيعاهبا ،وتوطينها معرفيّاً ومفهوميّاً واصطالحيّاً فيها ،فضالً ّ
املفاهيم واالصطالحات املناسبة للتعبري عن املنتوج املعريف والعلمي العريب .حصل ذلك ،يف املاضي،
حني هضمت العربيةه معارف وعلوم اإلغريق واُلند وبالد فارس ،واستدجمتها يف منظومتها املفهومية،
وحني أبدعت منظومة مفهومية خاصة يف العلوم العقلية والشرعية (الفلسفة ،العلوم ،املنطق ،اجلغرافيا
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واملساحة ،احلساب واُلندسة ،علم النبات والبحار ،الطب والبيطرة ،علم الكالم ،علم أصول الفقه،
علم التاريخ ،علوم اللغة والنحو والبالغة )...انتقل كثريٌ منها إىل أوروبا عرب األندلس وصقلية
اليوم ،ومنذ ما يزيد على مائيت عام (بداية القرن التاسع
والكنائس الشرقية العربية .ولقد حصل ذلك َ

عشر) ،من خالل تفاعلها مع اللغات احلديثة (اإلجنليزية والفرنسية خاصة) واملعارف احلديثة اليت
ت استجابةً كبرية لتح ّدي الوافد احلديث من معارف ومفاهيم:
أهنْت َجت يف إطار تلك اللغات؛ إذ أبْ َد ْ

يف علوم الطبيعة ،ويف علوم اإلنسان ،ويف التِّقانة (التكنولوجيا) ،كما يف اآلداب والفنون؛ فوطرنَت
وطورت أساليب الرتمجة واالشتقا والتوليد لتتناسب مع غزارة املادة
الكثري منها يف اللسان واملعرفةّ ،
نفسها  -واغتنت من ذلك االحتكاك ،إىل أن
املعرفية واالصطالحية اجلديدةّ ،
وتطورت  -هي ه
أصبحت قادرة على محَْل هذا املنتوج احلضاري الكوين وتقدميه إىل القارئ العريب :يف املدارس

واجلامعات ومن خالل التأليف واإلنتاج الرمزي .وهاهي ،اليوم ،حتتل املرتبة اخلامسة ،ضمن لغات

العامل ،يف تصنيف األمم املتحدة .أما الذين جياهرون باملواقف السلبية منها ،ويصرون على هيمنة
لغات ليست من ضمن العشر األوائل من اللغات يف العامل ،فهم جيهلون تاريخ العربية وإمكانياهتا
اللسانية اُلائلة ،وقدراهتا على اُلضم واالستيعاب! بل هم منفصلون  -متاماً  -عن تراثها الفكري
والثقايف.
ٍ
لشعب إالّ بلغته الوطنية .وهذه حقيقةٌ قام عليها الدليل من جتارب
رهان النهضة .ال هنضة ممكنة
لت يف ذلك لغاهتا
األمم والشعوب اليت أحرزت هنضتها وتقدمها يف العامل املعاصر؛ إ ْذ هي تو رس ْ
الوطنية ومل تَ ْستَعر لغات غريها متوِِّّهةً أن ذلك من مقتضيات انتهاضها وتق ّدمها .وتلك حقيقة تنطَبق
حىت على الدول اليت سقطت يف قبضة االحتالل األجنيب يف فرتةٍ من تارخيها احلديث ،مثل الصني
فس ههل على األجنيب
واُلند وكوريا وتركيا وإندونيسيا .أما الدول اليت مل تَ هقم فيها لغةٌ وطنية جامعةَ ،
أكثر تلك الدول يف أفريقيا  -فال نعلم أن منها من جنح يف كسب
ْفرض لسانه عليها لساناً رمسيّاً  -و ه
رهان النهضة والتقدم ،بل ال نعلم إالّ أهنا ما برحت تعاين أوضاعاً متفاوتة من التخلف والشقا
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الداخلي.
لغة األمم ،ثروة األمم .لالقتصاد همدخالت مادية وغري مادية ،ومن املدخالت اليت تشمل الصنفني

معاً مدخل اللغة .هبا يتم أمر اإلنتاج ،وبسببها يقوم التنظيم ويتسق التدبري ،وعربها ينتظم التبادل يف

ارد يف الفالحة
األسوا  ،ويتحقق التداول يف األعمال .ثروة األمم ال تتحدد مبا حتت أيديها من مو َ
والصناعة والتجارة وغريها من األنشطة االقتصادية فحسب ،بل إهنا تصدر أيضاً عن موارد إجرائية

من أِّهها وأمثنها مورد اللغة .واللغة ،مثلها مثل العه ْملة ،عنوان عريض للسيادة الوطنية والقومية ،ومؤشر
توحد األ رمة واجتماعها على ب ٍ
غية سواء .يربط االقتصادي الكبري أدام مسيث بني الثروة
دال على ُّ
ه
والقوة؛ األوىل متنح للهمم أسباب التطور االقتصادي والتقدم االجتماعي والسمو احلضاري؛ أما الثانية
فمن دوهنا ال ميسي الرتاكم ممكناً ،وبغياهبا ال يبيت النمو قابالً للتحقيق واالستمرار ،بل من جراء
غيض "اخلَْي هر وامل ْري".
قار االقتصاد ،يف آخر التحليل ،وي
الوهن تَ ْنقصم فَ
ه
َ
ه
َ
لقد امت ردت اجلغرافيا الرأمسالية ،وتوطدت بنيا ههتا ،ومت ركنت أنظمتهها ليس بالسالح فقط ،وليس
باإلخضاع السياسي والقهر الكولونيايل فحسب ،بل باُليمنة الثقافية على وجه العموم ،وبالسيطرة
اللغوية على حن ٍو خاص .لقد استوت العوملة على األرض حينما سادت "لغتها" ،واستحكمت يف
األلسنة .وحىت قبل أن تنشأ الرأمسالية وتعم ،عرفت اللغة العربية امتداداً غري مسبو  ،ما تزال آثاره
التوسع االقتصادي ،التجاري باألساس ،ومع
شاهدة عليه ،و"بلغت
قاموس البحر" باملوازاة مع ُّ
َ
االزدهار الفكري والعلمي ،واإلشعاع الثقايف واألديب .وحينما خضدت شوكة اللغة ،نضبت موارد
االقتصاد ،واكتملت شروط االنكفاء احلضاري يف نفس اآلن .خيطئ إذن من يظن ،كما سيأيت
حديثه ،أن لالقتصاد لغةً خاصة ،وظيفية وأداتية ،منفصلة عن البًن االجتماعية والثقافية ،ومنسلخة
عن الذاكرة اجلماعية.
ليس الوجدان فقط هو ما مييل حنو اللغة كما مييل املاء إىل احلهدور ،بل العقل أيضاً ،ال سيما
العقل االقتصادي ،يثبت ما للغة الوطنية من دور يف توطيد أسباب التنمية االقتصادية الشاملة ،ويف
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إرساء دعائمها على قاعدة العدالة االجتماعية ،والسيادة الوطنية ،كما يسعى البيان إىل إظهاره.
ته ِّ
شكل السو العربية ،الكامنة ،رهاناً حقيقياً ،على املستويات االقتصادية واملالية والتجارية ،ال
يقف يف وجهه ،كما نعلم ،سوى االختالل املزمن ،السياسي واملؤسسي ،الذي تعرفه البلدان العربية
كافة ،وسوى االعتالل العضال الذي يعرتي الكيان العريب منذ قرون مضت .لننظر فقط إىل الكسب
الذي ال كلفة حدية له ،الذي متثله وحدة اللسان ،وإىل الفرص اجلمة اليت يتيحها املشرتك اللغوي يف
ما يصطلح عليه يف علم االقتصاد املعاصر بإسقاط "كلفة املبادلة" واخلفض من "التكافؤ املعلومات".
اللغة عامل غري مباشر وغري مرئي من عوامل اإلنتاج ،بل هي ،باألحرى ،رأمسال غري مادي يزداد قيمة
يف شروط "الثورة الثالثة" اليت قوامها إنتاج املعرفة ،وتطوير القدرات البشرية ،وهتذيب امللكات .رأمسال
رمزي ذو مردودية متنامية ،لكنه يف الوضع العريب الراهن ليس أكثر من ري ٍع لن يهثمر طويالً .وإذا ما

درست اللغة وانقرضت ،وهي القيمة ِّ
املتبقية ،ف"هل ل هذناباها م ْن َمطلب؟"

لسان االقتصاد  .هل لالقتصاد لغة خاصة به؛ من حيث البنيةه االصطالحية واملنظومة السيميائية؟
كثر من يرون إىل الشأن االقتصادي – وهو يف اجلوهر عالقة بني الناس – مادة خارجيةَ املنشأ ،أو
موضوعا ّبرانياً  ،مستغلقاً على اإلدراك ،ومستعصياً على الوعي  .من هذا املنظور االنساليب للعالقة
االقتصادية ينجم االعتقاد أن مفردات االقتصاد واألعمال مفردات ذات خصوصية تعبريية وداللية،

وأن للقاموس االقتصادي واملايل سياقات بنائية معينة وآليات توليدية حمددة ،تتبدل بالقياس إىل تبدل
أحول التجارة والصناعة واخلدمات واالبتكار ،وباعتبار حركية األموال واألعمال.
يقول البعض إن لغة االقتصاد اليوم هي ،من غري منازع ،اللغة اإلجنليزية .أما اللغة الفرنسية
املهيمنة يف بالدنا منذ احلماية إىل اليوم ،خاصة يف املعامالت االقتصادية واإلدارية ،فهي يف تراجع
مستمر ،ولعلها لن تستطيع الصمود طويالً حىت يف عقر دارها .ال جند نفعاً يف اخلوض يف هذا
التفصيل املتعلق بأفضلية هذه اللغة األعجمية على تلك ،ويف أيهما أَجنع ملنظومتنا التعليمية ،ويف ما
عسى أن يكون أَجدى لنا لساناً فيهما ،فهو قياس "مقول بالتشكيك" .أما القول بأِّهية امتالك
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اللغات األجنبية فهو ليس سوى حتصيل حاصل ،وما من أحد جيادل فيه.
صحيح أن لسو الشغل معايري وآليات تؤدي ،يف شروط هيمنة اللغة الفرنسية ،إىل إقصاء اللغة
الوطنية ،الرمسية واحلط من قيمتها اجلوهرية ،ومن ميزهتا املقارنة يف عملية التوظيف والولوج إىل الشغل
يف القطاعني العام واخلاص .لكن ما ال جيوز التسليم به هو اعتبار اخللل اللغوي املوروث حالة
طبيعية ،أو موضوعية ،فيما هو وضعية مبنيّة ،وتركة كولونيالية كان من املمكن تصفية آثارها منذ أزيد

من نصف قرن .ال معلول ،إذن ،من دون علة ،ولن تكون اللغة العربية عامل درء واستبعاد لشرائح
واسعة من املواطنني مىت ما وجدت مكاهنا الطبيعي ،والدستوري ،يف اإلدارة واالقتصاد والشارع ،وإمنا
شأ ههنا أن ته ِّ
شكل عامالً حامساً يف تعظيم اإلنتاج الوطين اخلام ،ويف جتويد اإلنتاجية الفردية
واجلماعية.
يكفي أن نراجع املتون املوسومة بكتب اخلراج ،واألموال ،والكسب ،واحلسبة ،والنقود ،والتدبري،
املؤسسة للفقه االقتصادي
ناهيك باقتصاد املعاش والعمران واحلضارة ...وهي النصوص األهرمهات ِّ
العريب اإلسالمي .ما من شك يف أنه سوف يفجؤنا ما يف طيات هذه التواليف واملصنفات القدمية
من مفردات ما تزال متداولة يف القاموس االقتصادي ،املايل والنقودي والتجاري ،إىل اليوم .بل نكاد
جنزم أن املنظومة احلديثة ل"مالية السو " أمست تتوسل بأصول متويلية ،ومنتوجات مشتقة وصكوك
بديلة ،تك رشفت جناعتهها ،خاصة منذ األزمة االقتصادية األخرية ،يف إذكاء حركة األسوا املالية
الكربى ،ويف تنشيط دورات األعمال واالستثمار واالئتمان على املستوى الدويل .ال قصور ،إذن ،يف
عيب ما ليس
مقدرات اللغة العربية ،وال َعْيب يف بنيتها املفاهيمية واالصطالحية ،بل " َ
ب أن تَ َ
العْي ه
َبعْي ٍ
ب".
المدارك والملكات .ليس الدفاعه عن مركزية اللغة العربية ومرجعيتها يف التعليم ،واإلدارة ،واإلعالم،

وميادين االقتصاد واملال موقفاً ض ّد غريها من اللغات العاملية احليّة ،أو إبايةً حلضورها يف تكوين النظام

الرتبوي ،أو اعتقاداً بكفاية العربية وكفاية املتعلمني هبا و َغنَائهم عن غريها من اللغات احلية ،بل فيه
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تشدي ٌد على أهنا لغة التكوين األساس ،والدائمة ،يف خمتلف أسالك التعليم ومواده .لكن احلاجة إىل
االنفتاح على منظومات العصر ،املعرفية والثقافية ،تقتضي  -يف الوقت عينه  -متكني املتعلمني من
إنتاج املعارف والعلوم ،واليت
حيازة املعرفة باللغات العاملية احليّة ،وخاصة تلك اليت يقع هبا ،اليوم ،ه
استخدامها على أوسع نطا ٍ يف العامل؛ فاالستغناء عن هذه اللغات ،يف نظامنا الرتبوي،
جيري
ه

مستحيل وال يعين سوى خيانة التقاليد احلضارية للثقافة العربية نفسها ،مثلما هو َم ْسلَك سيَ ْح هكم
على جمتمعنا بقطع أواصر التواصل مع العامل اخلارجي .على أن املبدأ احلاكم خليار تقوية فرص تعلّم
اللغات األجنبية ،وامتالكها ،ينبغي أن يكون (هو) مبدأ املصلحة (املنفعة) ،وأن ال نلتفت  -يف ذلك
حتررنا منها ،ومتنع أبناء شعبنا من االستفادة من تعدُّد لغوي أجنيب
 إىل املواريث الثقيلة اليت تكبّل ُّحقيقي لصاحل أحادية لغوية أجنبية ستحكم على جمتمعنا باالنغال يف ٍ
قفص لغوي ضيّق!

إن التكوين والتعليم والبحث العلمي ،يف اجملتمعات كافة ،ال تَكون إالّ باللغات العالمة ،اليت ُلا

يخ يف إنتاج املعارف ومنظومات الفكر النظري والعلمي ،واإلنتاج األديب والرمزي ،أي اللغات اليت
تار ٌ

جمال تارخيي طويل من الرتاكم املعريف .أما لغات التواصل اليومي وامل َخاطبة الشفاهية
أتيح ُلا ٌ
ه
(العاميات) فهي لغات التبادل الرمزي للقيم ،وهي جزء من الثقافة ،مبعناها األنثروبولوجي الواسع،
وحامل من حواملها ،وأداةٌ من أدوات التعبري الثقايف (األديب والفين) ،لكنها ليست أداةً من أدوات
ٌ
ٍ
بعملية قيصرية  -ألداء وظائف فكرية ومفهومية غري مؤرهلَة
الفكر واملعرفة ،وال تَ ْقبَل
إخضاعها -
َ
الصريورة لغةً عالمة تزويراً لتارخيها اللسين والشعيب،
زجها يف «مغامرة»
للنهوض هبا .وقد يكون ُّ
َ
غري مشروع هبا من التلقاء احلهّر إىل التقنني الذي يه ْفقرها من حيويتها االجتماعية .ولكن ،مبثل
وانتقاالً َ

ما يتعني التشديد على وجوب التكوين والتعليم والبحث العلمي باللغة العالمة ،وهي  -هنا  -العربية
يتعني  -يف الوقت عينه  -رفع مستوى االعتناء بالعامية ،وتدوينهها يف معاجم حلفظها من
الفصيحة ،ر

اص ٍل اجتماعي ،ولغة
التبدُّد ،واالشتغال العلمي عليها كلغة تارخيية (لغة الذاكرة اجلَ ْمعية) ،ولغة تو ه
األم (العربية) ومع
ص َور تفاعلها مع اللغة ّ
أديب ،وكتابة تارخيها اللّسين :املركزي واجلهوي ،ودراسة ه
تعبري ّ

حميطها اللغوي (يف الريف واألطلس واجلنوب والصحراء) ،كما مع اللغات الوافدة من اخلارج
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(الفرنسية ،اإلسبانية ،)...وتشجيع الدراسات اللغوية يف املوضوع.
املفتعلَة بني اللغة العربية والعامية املغربية (الدارجة) ،أو بني
إن احملاوالت املتكررة إلحداث اخلصومة َ

اللغة العربية و(بني) األمازيغية أو احل رسانية ،حماوالت عبثية ويائسة ،ناهيك بأهنا ممجوجة جبميع
األم
املقاييس ِّ
ب مستحيالً! ذلك أن اإليقاع بني العربية والعامية أشبه ما يكون باإليقاع بني ّ
وجتر ه
احلسانية ،كاإليقاع بني أختني شقيقتني مجع بينهما
وابنتها؛ واإليقاع بني العربية واألمازيغية ،أو بينها و ّ
هسري الواحد ،ملئات السنني :تبادال
ب إىل ذات الوطن الواحد ،والتاريخ الثقايف واالجتماعي واأل ْ
النَ َس ه

ناهل من َمعينَ ْيهما .والذين خيوضون يف معامع هذه الوقيعة ال يَْب غهون منها سوى
فيها التأثري والتر ه
وحرب ٍ
إحداث ٍ
ٍ
فتنة
أهلية لغوية داخل الوطن الواحد والثقافة الواحدة .وهم ال يرمون من ورائها -
ٍ
أجنيب بعينه من
بعد استنزاف لغات الشعب والوطن يف حروب دونكيشوطية  -سوى التمكني للسان ّ
ٍ
جربوه يف
أن يتصدرر
َ
املشهد اللغوي الرمسي حتت عنوان احلاجة إىل «لسان جامع» على مثال ما ّ
العهود الكولونيالية يف أفريقيا جنوب الصحراء ،وعلى مثال ما حاولوا جتريبَه  -فاشلني  -يف اُلند!

وسيكون على أبناء املغرب الواحد أن يتيقظوا ُلذه املكيدة مبا يكفي لريهّدوا عنهم غائلتَها صوناً
الوطين بينهم.
للمشرتك
َ
ّ
الثقايف واالجتماعي و ّ
املاسة إىل تيسري تلقني العربية ،وقواعد صرفها وحنوها ،للناشئة يف
ال جمال إلنكار احلاجة الرتبوية ّ
مهمة ليست بالعسرية على
املدارس لرفع عبء حتصيلها على القواعد الكالسيكية املألوفة .وهذه ّ

املختصني يف علوم اللغة ويف تاريخ اللغات املقارن ،كما أن سوابق االجتهاد يف التيسري النحوي العريب
تق ّدم مادةً ميكن البناء عليها يف هذا الباب .وما أغنانا عن القول إن اإلقدام على خطوةٍ من هذا

ف على توافهر إرادة اإلصالح البيداغوجي اللغوي ،وعلى قرا ٍر سياسي-تربوي يف هذا
الضرب وقْ ٌ
الشأن .كما أن من النافل القول إن مثل هذا املسعى يفرتض توفري األطر املؤسسية اللغوية اخلاصة

املهمة ،وذات السلطة العلمية املرجعية يف اللغة العربية ،حبيث ال يهْت َرك
هبذا الشأن ،واملوكولة إليها هذه ّ
األمر الجتهاد اللجن الرتبوية .وإذا كان املألوف أن جمامع اللغة العربية هي األطر املؤسسية ذات
السلطة اللغوية املرجعية يف غري ٍ
بلد عريب ،من البلدان العريقة يف النشاط العلمي اللغوي املؤسسي،
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فإن قرار املغرب إحداث أكادميية للغة العربية ينتظر اإلنفاذ والتصريف ،حىت يصري يف وسع هذا
املؤسسي أن يضع برناجماً عمليّاً وبيداغوجيّاً لتيسري تعليم اللسان العريب على القواعد
اإلطار اللغوي ّ
علمي أمشل للنهوض بأوضاع اللغة العربية :معجميّاً،
اللسانية احلديثة ،جنباً إىل جنب مع برنامج
ّ
وتقعيداً ،واصطالحاً ،وقَ ْوَمسةً ،وتأْرخياً ،وحبثاً علميّاً...

جدل سياسي بامتياز ،وإن تَ َسقرط له  -من
المشترك الوطني .إن اجلدل اجلاري ،اليوم ،حول اللغة ٌ
ودعاوى تربوية ،يغطي هبا على مضمونه السياسي .وليس من شك
هنا ومن هناك  -مفردات فكريةَ ،

األول ،أو هي مسألة السياسات اللغوية
يف أن مسألة اللغة يف املغرب مسألةٌ سياسية يف املقام ّ
ّهم من هذا كلّه أن القرار األعلى
املطبرقة ،والسياسات املضادة اليت يدعو إليها هذا الفريق و ذاك .واأل ّ

سيادي ال يدخل يف سو املناكفات واملنازعات السياسوية،
حول اللغة ،يف أية دولة حديثة ،قر ٌار
ٌ
أخص خصائص الشخصية الوطنية والروحية ،ومن أساسات الكيان الوطين.
ألنه يتعلق بواحدةٍ من ِّ
أي كيان (يف ارتباط ذلك باإلرادة الوطنية
وإذا كان التشديد على الطابع السياسي ملسألة اللغة يف ّ
املستقلة أو بفقداهنا) ،فإن ذلك ال يعين  -بأي حال  -إدخال املسألة يف نفق املضاربات
جبدل حول خيار ٍ
ات ٍ
السياسوية ،واستسهال التعاطي معها وكأن األمر يتعلق ٍ
قابلة للتب ّدل! بعبارة،
اللغة العربية مشرتك وطين حمفوظ وموقوف ،وملكية شعبية ال توكيل فيها .أما من حيث "التجربة
الذهنية" فهي (أي اللغة) "شأ هن َم ْن ال شأ َن له سوى هذا الشأ هن".
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