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:ملخص

: األستاذ،نسعى من خالل هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على واحد من أبرز القامات اللغوية املميّزة يف اجلزائر
 واجلزائر خاصة جبهوده العلمية،الرجال األفذاذ الذي أحدث فاعلية كربى يف الوطن العريب عامة
ّ "صاحل بلعيد" من بني هؤالء
 لذا،قدمها من أجل اإلعالء من مكانة اللغة العربية واحلفاظ عليها والنهوض هبا يف خمتلف اجملاالت وترقية استعماهلا
ّ واللغوية اليت
 ألن جهوده اللغوية كما نسميها هي أكرب،لن يكون يل أي شيء أكتبه يف إسهامات هذا الف ّذ إال إطاللة على ما جاد به قلمه
.من أن جتمع يف كتاب أو تُلَ ْملم يف مقال
. السيادة اللغوية، التّخطيط اللغوي، األمن اللغوي، اجمللس األعلى للغة العربية، صاحل بلعيد:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Through this intervention, we seek to shed light on one of the most
distinguished linguistic figures in Algeria, Professor: “Saleh Belaid” is among
these distinguished men who made a great impact in the Arab world in general,
and Algeria in particular with his scientific and linguistic efforts that he made in
order to raise his status The Arabic language, its preservation and advancement
in various fields and the promotion of its use, therefore, I will not have anything
to write about the contributions of this feat except an overview of what his pen
was dedicated to, because his linguistic efforts, as we call them, are greater than
being collected in a book or combined in an article.
key words: Saleh Belaid, the Supreme Council of the Arabic Language,
linguistic security, linguistic planning, linguistic sovereignty.
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إنه من دواعي االفتخار أن نشيّد بتلك اجلهود العلمية والنوعية لقامة من قامات العربية وعلومها يف
السديدة اليت اقرتحها من اجل خدمة اللغة
اجلزائر األستاذ "صاحل بلعيد" املعروف بغريته على لغته العربية ،وبآرائه ّ
العربية وتنميتها وفق جانبني اثنني ،جانب معنوي يشمل االعتزاز واالفتخار هبا واالعرتاف مبكانتها ،وجانب
تطبيقي يشمل العمل على تفعيلها وتعميم استعماهلا والعمل على تطويرها ،فقد ذاع صيته عرب أصقاع الوطن
السبيل الوحيد
العريب عامة واجلزائر خاصة بأفكاره ّ
النرية من أجل تعزيز استعمال اللسان الوطين ،ألن يف رأيه هو ّ
لكي جتد اللغة العربية مكانتها يف جمتمعنا وطنيا ودوليا.
أوال -السيرة العلمية للدّكتور "صالح بلعيد":
األستاذ "صاحل بلعيد" من مواليد الثاين والعشرين ( )22من شهر نوفمرب عام ألف وتسعمائة وواحد
حتصل على شهادة التعليم االبتدائي عام ألف وتسعمائة
ومخسني (1591م) مبدينة بشلول والية البويرة ،باجلزائرّ ،
ومثانية وستني (1591م) ،مث شهادة التعليم املتوسط عام ألف وتسعمائة وتسعة وستني (1595م) ،مث شهادة
البكالوريا عام ألف وتسعمائة وستة وسبعني (1599م) ،ليلتحق بعدها باجلامعة ،حيث نال شهادة الليسانس يف
اللغة واألدب العريب عام (1511م) ،مث شهادة املاجستري يف اللسانيات عام (1519م) ،فشهادة ال ّدكتوراه يف
التّخصص ذاته عام (1551م) ،عمل من خالل حصوله على شهادة املاجستري أستاذا للسانيات جبامعة "تيزي

وزو" ،مث أستاذا حماضرا ابتداءً من عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعني (1551م) فأستاذا للتعليم العايل بعدها
بداية من سنة ألفني (2222م) ،ومديرا ملخرب املمارسات اللغوية جبامعة "مولود معمري" ب "تيزي زوز" منذ
ليعني بعدها رئيسا للمجلس األعلى للّغة العربية شهر سبتمرب عام ألفني وستة عشر
تأسيسه عام (2225م)ّ ،
ختصصات اللغة العربية
(2219م) ،خلّف خالهلا األستاذ "صاحل بلعيد" ع ّدة منشورات علمية يف خمتلف ّ
واللسانية ،مشلت مخسني ( )92مؤلّفا خاصا وثالثة عشر ( )11مؤلّفا مشرتكا ،إىل جانب أزيد من مئة وعشرين
خترج على يديه
( )122مشاركة يف امللتقيات الوطنية والدولية ،والعديد من املشاريع اخلاصة بتطوير اللغة العربيةّ ،
أزيد من مئة ( )122طالب يف مرحليت املاجستري وال ّدكتوراه ،حاز على جائزة األلكسو -الشارقة لل ّدراسات
اللغوية واملعجمية يف دورهتا األوىل خالل سنة 2219م ،عن كتابه "االهتمام بلغة األمة :العربة من الفرنسيني).
فالقارئ املتتبّع ملعظم أعمال ومؤلفات الباحث اللغوي "صاحل بلعيد" جيدها متنوعة من حيث املوضوعات بشكل
يرتاءى للقارئ موسوعية هذا الباحث يف علوم اللغة العربية النظرية والتّطبيقية يف خدمة اللغة العربية وترقية
استعماهلا ،فهو رجل غيور على لغته العربية ،فقد محل مهّها وهم تعليمها ألبناء بلده والدفاع عنها يف جمتمعه كوهنا
أداة لتوطني املعرفة واحملافظة على السيادة الوطنية ،فقد ذاع صيته وطنيا ودوليا من خالل ما ألّفه يف علوم اللغة
العربية واللسانيات ،والتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية ،1فلم يتوقف الباحث "صاحل بلعيد" يف جمال اللسانيات
تعرض كذلك إىل مجلة من قضايا اللسانيات
اليت ش ّكلت يف بداية مشواره العلمي مهه األول والوحيد ،بل ّ
االجتماعية ،وهو ما تعكسه معظم كتاباته يف هذا اجملال كتابه "يف األمن اللغوي"" ،العربية يف خطر"" ،األمازيغية
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تعرض من خالهلا إىل مجلة من
يف خطر"" ،هل تشتعل حرب احلروف"" ،املواطنة وأشياء أخرى" ،وهي اليت ّ
القضايا املتعلقة بعلم اللغة االجتماعي من خالل السياسة اللغوية املتبناة من قِبل احلكومة اجلزائرية ،لتشمل دراسته
يف هذا اجملال ما يسمى بالتّعدد اللغوي ،األمن اللغوي ،السياسة اللغوية ،التخطيط اللغوي والمواطنة اللغوية

وغيرها.

إ ّن مسالة اللغة العربية عند األستاذ "صاحل بلعيد" تع ّد بالنسبة إليه من واجباته ،ومبدأ من مبادئ املواطنة
اللغوية ألنه يرى أنه من واجبه تتبّع الشؤون اللغوية ووضع اللغة ومصريها ،واحلرص على مواجهة كل املخاطر اليت
من شأهنا أن تش ّكل هتديدا ألي لغة من اللغات الوطنية ،وخباصة عندما يتعلّق األمر باللغة العربية لغة الوحدة
الوطنية ،فهي كيان األمة ولغة ال ّدين والوطن.
الرجل الف ّذ يف جمال خدمة اللغة العربية
بناءً على ما تق ّدم ميكن أن نقف عند أهم أحباث وإسهامات هذا ّ
وترقيتها والنهوض هبا يف خمتلف اجملاالت.

ثانيا-المجلس األعلى للّغة العربية:
هي مؤسسة علمية استشارية تابعة لرئاسة اجلمهورية ،مت تأسيس اجمللس األعلى للغة العربية سنة
ختص مستقبل العربية ،ويكلّف
1559م ،فهو هيئة دستورية هتتم بقضايا وشؤون اللغة العربية ،له مشاريع طموحة ّ
اجمللس األعلى للغة العربية الذي يرتأّسه ال ّدكتور "صاحل بلعيد" بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعماهلا
الرتمجة إليها هلذه الغاية ،كما يبذل اجمللس جمهودات قيّمة يف سبيل
يف امليادين العلمية والتكنولوجية والتّشجيع على ّ
ترقية استخدام اللغة العربية ،وله جمموعة من ال ّدراسات واملنشورات مثل جملّة اللغة العربية اليت تصدر بصفة دورية
تصب يف
ومعجم املصطلحات اإلدارية الذي صدر يف سنة 2222م والنّدوات وامللتقيات الفكرية اليت
ّ
االختصاص احمل ّدد له دستوريا ،باإلضافة إىل "اهتمام ووعي كبريين بإشكالية املصاحل وضعا وترمجة واقرتاحا مبا
الراهنة على مجيع األصعدة" ،2ومن بني هذه املشاريع كذلك اليت ختص مستقبل العربية ما يلي:
تتطلّبه املرحلة ّ
 -8معلمة المخطوطات الجزائرية:
اليت يسعى اجمللس من خالهلا إىل مجع شتاهتا ونفض غبارها وتقدميها للمستعمل يف أشكال حمققة ومنقحة،
ويكون ذلك بالتعاون مع اجمللس اإلسالمي األعلى.

الموحد أللفاظ الحياة العامة:
 -0المعجم العربي ّ

يرى "صاحل بلعيد" أ ّن "املعاجم هي ذاكرة األمة الزمانية واملكانية واإلنسانية واحلضارية" ،3لذلك جنده يسعى من
خالل هذا املعجم إىل االرتقاء باللغة العربية والعمل على تطويرها وخدمتها بكل الوسائل املمكنة واملتاحة ،وهذا
النوع من املعاجم يهدف إىل حمو الفروق بني املستوى الفصيح من اللغة ،واملستعمل البسيط يف أرض الواقع،
فيعمل على هتذيب ألفاظه برصد تلك الوحدات املعجمية املستعملة يف احلياة اليومية ومراقبة مدى قرابتها من

479

إسهامات وجهود صالح بلعيد في خدمة وترقية اللغة العربية إيمان قليعي  /نورة مراح

بث األلفاظ املنتقاة وامله ّذبة يف الصحافة واإلدارة وخمتلف جماالت
الفصحى بإحداث حماوالت تقريبها عن طريق ّ
4
احلياة اليومية.
 -3المعجم التاريخي للغة العربية:

يرى "صاحل بلعيد" أ ّن املعجم التارخيي للغة العربية هو مشروع النهضة العربية يف كل مرافقها ،وهو
املشروع املعاصر الذي جيب أن نوليه ما يستحقه من أمهية ،وهذا لع ّدة اعتبارات حضارية ودينية وخلقية وفكرية،
وله أبعاد عميقة يف حميطنا الواقعي ،فريى األستاذ "صاحل بلعيد" انه سيكون مرآة للحياة العربية بكل جوانبها
وسريبط حاضر العرب مباضيهم ،5فقد كان األستاذ "صاحل بلعيد" من املدافعني عن هذا املشروع يف اجلزائر
وخارجها ملا له من أمهية بالنسبة للغة العربية ،حبيث طرح فيه ع ّدة أفكار كان هلا الفضل يف بعث هذا املشروع
على يد مؤسستني لغويتني مها جممع اللغة العربية بالشارقة و ّاحتاد اجملامع اللغوية بالقاهرة ،وكان اجمللس األعلى للغة
الشروع يف إعداده فور االنتهاء من تصميم منصة إلكرتونية يف عام
العربية شريكا بالعضوية ،حيث مت على إثرها ّ
الشروع يف عملية التحرير املعجمي حبلول عام 2215م ،ليتم إصدار األجزاء األوىل منه شهر ديسمرب
2211م ،و ّ
6
 2225مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية  11ديسمرب من كل سنة.
-2معجم الثقافة الجزائرية هو بحث في ال ّذاكرة الثقافية الجزائرية:

هو مشروع ضخم يستدعي كل اجلهود الوطنية املثقفة واملخلصة ،ويدعوها إىل العمل على مجع مادته،
ِ
يهرب الذاكرة
ليقوم فريق خمتص بفرز مداخله وترتيب أبوابه ،وبذلك يستطيع هذا العمل إن ُكتب له النجاح أن ّ
الثقافية لرتاث اجلزائر من زوايا الغيب والنسيان اىل مرابط اخللود كما فعل أسالفهم مع العربية وتراثها 7،إذن هو
املشروع وطين يسعى ويهدف إىل حتصني اهلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري من شىت املشاكل اليت قد تعرتضها
التنوع ال ثقايف الذي يزخر به البالد ،إذن حتقيق املواطنة الثقافية هي سبيل األجنع لبلوغ اهلدف.
خصوصا مع ّ
ثالثا-مهام المجلس األعلى للغة العربية:

8

من مهام وصالحيات اجمللس األعلى للغة العربية ما يلي:
 يتابع تطبيق أحكام القانون رقم  29-51الصادر يف  21يناير سنة 1551م ،وكل القوانني اهلادفة إىل تعميماستعمال اللغة العربية ومحايتها وترقيتها وتطويرها.
 يسهم يف إعداد واقرتاح العناصر العملية اليت تشكل قاعدة لوضع برامج وطنية يف إطار السياسة العامة لربامجتعميم استعمال اللغة العربية.
 يعمل اجمللس على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلّقني بتطبيق استعمال اللغة العربية يف اإلدارات واملؤسساتواهليئات العمومية ،وخمتلف األنشطة السيما االقتصادية ،الثقافية واالجتماعية.
 يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إجناز ال ّدراسات واألحباث واقرتاح الربامج اليت تساعدعلى ازدهار اللغة العربية.
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 يق ّدم املالحظات التقوميية إىل القطاعات املكلّفة بإجناز برامج تعميم استعمال اللغة العربية. -يق ّدم تقريرا سنويا عن مهامه السابقة إىل السيد رئيس اجلمهورية.

-5أبحاثه في النهوض باللغة العربية:
-8المسألة األمازيغية:

لقد خاض األستاذ "صاحل بلعيد" يف البحث عن املسالة اللغوية واألمازيغية وناضل يف سبيل حرصه على
مكون أساسي للهوية الوطنية ،بل إقرار باملواطنة اللغوية بان تكون لغة
مبكونات اهلوية الوطنية ،فهي يف رأيه ّ
صلتها ّ
9
وتدرس ويقع البحث فيها وهبا.
أقر هبا أن متارس ّ
رمسية من خالل دستور 2219م ،الذي ّ
فقد نا لت هذه القضية حبوثا كثرية من أجل النظر يف قضية هاتني اللغتني ،وأمهية تعايش هاتني اللغتني وحتقيق املن
اجلمعي ،وجند األستاذ "صاحل بلعيد" من بني العاشقني للغة العربية دون تفريطه يف األمازيغية يف قوله" :فلغيت هي
العربية اليت تتكامل ،وأمازيغييت هي عنواين ،فأعطيت العربية ال ّدرجة األوىل وأنزلتها يف نفسي املكانة العليا ،وجعلت
10
وعز األولياء".
األمازيغية لسان مع األهل واألبناء واألصدقاء ّ
فنجد معظم أحباثه يف هذا اجملال يدعو إىل التغيري يف املسألة اللغوية وتوحيد اللغة اليت يتفاهم هبا الرتاثيون
الصعاب ويذلّل العوائق ،والطريق إىل التوحيد هو استعمال اللغة العربية
يسهل ّ
واحملققون ،ألن التوحيد هو الذي ّ
املدونات األوىل ،11فقد عمل يف البحث يف هذا اجملال بغية ترقية تراث هذه اللغة ،ألنه يرى أ ّن
اليت ّ
رجحت إليها ّ
الرتقية هي العمل العلمي اهلام الذي خيدم اللغات األم ،وأ ّن حب اللغة وحده ال ميكن محايتها ،فال بد من سالح
12
احلماية ،الذي يتمثل يف البحث والدربة وإجادة االستعمال والعمل على التطور والرقي هبذه اللغة.
فمعظم أحباثه يف هذا اجملال حرص على توثيق صلتها مبكونات اهلوية الوطنية واهتمامه على استعماهلا وتطويرها،
ومن بني حبوثه يف هذا اجملال جند:
 -كتابه :يف املسألة األمازيغية.1555 ،

 كتابه :يف النهوض باللغة العربية.2221 ، -املواطنة وأشياء أخرى.2221 ،

 كتابه :يف األمن اللغوي.2212 ، كتابه :يزع باحلاكم ما ال يزع بالعامل.2212 ، -مقاله :األمازيغية يف خطر.2212 ،

 -كتابه :هل تشتعل حرب احلروف.2219 ،

 األمن الثقايف اللغوي واالنسجام اجلمعي.2211 ،التنوع اللغوي.2215 ،
 -االنسجام اجلمعي يف ظل ّ
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 مقاله :العربية عنواين ولغة قرآين.إضافة إىل إسهاماته يف حتقيق العريب األمازيغي ،وإشرافه على املعجم العريب القبائلي ،فبالرغم من أ ّن األمازيغية لغة
أمومته إال أننا جنده أثناء تشخيصه هلذه القضية ينطلق بشروط حبث تتّسم باملوضوعية وابتعاده عن ال ّذاتية ،كما
جنده عاجل مشكلة التّعدد اللهجي لألمازيغية مقرتحا توحيد هلجاهتا ضمن هلجة لغة واحدة (القبائلية) ،وهذا ما
يسمى بالتقييس اللغوي عند أهل التّخطيط اللغوي.
كما طرح األستاذ "صاحل بلعيد" أهم مشكلة اليت تواجهها األمازيغية وهي مشكلة اخلط ،كونه مازال مل
يفصل يف اخلط الذي سيعتمد يف كتاباهتا مستقبال ،حبيث حيل األستاذ "صاحل بلعيد" على ضرورة االتفاق على
الضيّقة ويعطيها بعدا وطنيا وحضاريا ،يف قوله" :املثبت للغة واحلفاظ عليها من
خط واحد خيرجها من حدودها ّ

أي تغيري أو تبديل ،كما انه الشاهد على ذلك التطور أو التغيري الذي ميس شيئا من أساسيتها ،إضافة غلى
دخول اللغة جمال احلضارة عندما تكون مكتوبة ،ألن املكتوب يدل على التّق ّدم عكس الشفهي ال ّدال على
13
التخلّق".
وجند "صاحل بلعيد" أوىل أمهية خاصة يف كتاب اللغة األمازيغية ،فقد طرح مواقف واحتماالت ثالثة
(حرف التيفيناغ ،احلرف العريب واحلرف الالتيين) ،وكانت وجهات النظر يف هذه املسألة متباينة ،حبيث كان هناك
جبهة تدعو إىل كتابة املازيغية حبرف التيفيناغ ،ألنه يف رأيهم هو اخلط األصيل وجزء من اهلوية احلضارية ،واجلبهة
وحجتهم يف ذلك أ ّن أكثر اللغات تكتب باحلرف الالتيين وهو خط
الثانية تدعو إىل كتابتها باحلرف الالتيينّ ،
وحجتهم يف ذلك أ ّن احلروف
عاملي ومتق ّدم ،يف حني يرى أصحاب اجلبهة الثالثة أن تكتب باحلروف العربيةّ ،
14
العربية أكثر اتّساقا من حيث املخارج باألصوات األمازيغية.
أما رأي "صاحل بلعيد" يف هذه القضية فنجده مؤيّدا للرأي الذي يرى صالحية كتابة املازيغية باحلرف
تسهل تناول املادة
العريب ،ألنه يرى أ ّن الكتابة باحلروف العربية تضمن النجاح ،وتضمن التّدريس ،إضافة إىل أهنا ّ
اجلديدة يف عملية البحث والكتابة ،ألن هناك اتفاقا كبريا بني العربية واملازيغية يف مسألة األصوات واملصطلحات
15
واملعجم والنحو.
وعليه جنده يؤكد يف هذه املسألة على ضرورة تكاثف اجلهود والعمل على ضرورة التخطيط اللغوي والرتبوي،
الربط بني املسألة
انطالقا من اهلوية الوطنية وضرورة تطوير اللغتني مبا يتناسب مع الثقافات املعاصرة ،وضرورة ّ
الثقافية واملسألة املازيغية وإحالل استعمال اللغات الوط نية احملل الالئق يف املدرسة والشارع واإلعالم لتحقيق
االنسجام اجملتمعي.
-0األمن اللغوي:
إ ّن األمن اللغوي عنصر أساسي من عناصر األمن الثقايف وشرط من شروط التنمية الثقافية ،وهو من

املوضوعات اليت أوالها األستاذ "صاحل بلعيد" أمهية فائقة ،فألف يف ذلك كتابا (يف األمن اللغوي) ووضع فيه جتربة
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مهمة قائمة على االستفادة من التخطيط اللغوي والسياسية اللغوية املوحدة لتحقيق األمن اللغوي للغة العربية،
فقد ربط هذا املصطلح بالقضية اللغوية واهلوية الوطنية يف حماولة منه ال ّدفاع عن اللغة العربية قصد حتقيق التجانس

16
الفعال
االجتماعي  ،ويطالب باألمن اللغوي الذي حيفظ لغتنا وكرامتنا ويربطها بالقرار السياسي الذي له األثر ّ
غري ،ألن يف رأيه القرار السياسي " هو الفيصل يف املسألة اللغوية وعن طريقه حيصل األمن اللغوي ،الذي
يف التّ ّ
17

يعادل األمن املائي والغذائي".
يلخص األستاذ "صاحل بلعيد" أ ّن من وسائل األمن اللغوي "عدم تشجيع اللهجات العامية يف البالد
ّ
العربية على حساب اللغة العربية الفصحى ،ومشروع تعليم املواد العلمية باللغة العربية ،ورفض اهتام اللغة العربية
الراغبني يف تعلّمها ،ورفض
بالصعوبة وإزالة األوهام من صعوبة اللغة العربية يف نفوس أبنائنا ويف أذهان األجانب ّ
18
األفكار اليت تقول بعدم مواكبة اللغة العربية لروح العصر واستيعاب العلوم املعاصرة".
إذن يف رأيه األمن اللغوي والقرار السياسي مها وجهان لعملة واحدة قصد حتقيق األمن الثقايف والفكري
يتوىل قضية
واحلضاري ،وحترير لغتنا من هذا اخلطر اجلارف الذي حيل هبا ،ودعا النخبة العلمية لوضع قرار سياسي ّ
هذه اللغة وخيلّصها من هذه البلبلة والتناقضات وذلك بوضع إسرتاتيجيات معاصرة تتطلّب النّظر يف مخس قضايا
مستفحلة وهي:19
القضية األولى :احملافظة على اللغة العربية ألن يف رأيه احملافظة على اللغة مبثابة احملافظة على األرض.

تتطور.
القضية الثانية :حماربة الغربة اللغوية ،ألن يف رأيه اللغة اليت تعيش فربة يف االستعمال ال ميكنها أن ّ
القضية الثالثة :تفعيل اللغة العربية يف الرتبية والتعليم.

القضية الرابعة :اللغة العربية لغة علمية ،ألن يف رأيه غياب البحث العلمي وضعف املرجعية العلمية تسامهان يف
ضعف اللغة العربية العلمية ألهنا ال تستجيب لغتنا للمواصفات العلمية.

القضية الخامسة :باقتحام عامل احلوسبة :يدعو إىل تفعيل اللغة العربية يف جمال الثقافات املعاصرة وخوض غمار
اللسانيات احلاسوبية.

-3اإلعالم:

إ ّن اللغة اإلعالمية من املوضوعات اليت عين هبا األستاذ "صاحل بلعيد" ،ومن دالئل اهتمامه هبذا اجملال
تأليفه لكتاب (حسن استعمال اللغة العربية يف وسائل اإلعالم) ،الذي اشتمل على مباحث عميقة احملتوى يف
اللغة اإلعالمية واقرتح آليات للتطوير اللغوي عرب اللغة اإلعالمية ،وضرورة إسداء النصح اللغوي لرجال اإلعالم يف
ترشيد استعمال اللغة العربية ،20ألن يف رأيه اإلعالم هو من يقع على عاتقه هتذيب اللغة بشكل عام والتقريب
بني العامية والفصحى.
كما سعى األستاذ إىل تصحيح األخطاء اللغوية الشائعة اليت هي يف نظره من األسباب اليت هت ّدد اللغة وتؤدي إىل
اندثارها ،وحرص متام احلرص على ضرورة إتباع ال ّدقة اللغوية ومراعاة خصائص اللغة العربية يف قواعدها ،ويف
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21
التحرك ومواصلة تقدمي النصائح ألصحاب املتاعب يف قوله" :يا
أساليبها واحرتام اخلصوصيات اللغوية  ،وضرورة ّ
أصحاب مهنة املتاعب يقع العول عليكم يف الرفع من قيمة اللغة العربية بعد املدرسة ،وهذه األخرية حنتاج منها
ترسيخ الوضع اللغوي واإلعالم ،نطلب منه االستعمال اللغوي ضمن املنوال الصحيح مع ضرورة اإلبداع ،فاملدرسة
تضع املناويل النحوية واإلعالم خيدم املناويل ويبدع فيها ،ومن خالهلا يكون مضيفا يف األساليب ،وأملنا يف حسن
22
استخدام العربية يف القناتني املدرسة واإلعالم".
من هذا املنطلق يعترب األستاذ "صاحل بلعيد" اإلعالم من إحدى املؤسسات املهمة والضرورية يف تطوير
ومكمل
اللغة العربية بعد املدرسة ،ملا له من جت ّدد وسرعة الذيوع والتداول ،فريى أ ّن عمله أقوى من اجملامع
ّ
للمدارس ،فهو من يبين التفا عل مع اآلخر عرب التالقح اللغوي السليم وجعل اللغة العربية يف الصدارة مبستواها
الراقي ،وتعميم استعمال التواصل اللغوي السليم بالعربية الفصحى ،إىل جانب اقرتاح توجيهات لغوية تفيد
الصحايف يف إثراء معجمه اللغوي وإبعاده عن الوقوع يف األوهام اللغوية كالتهجني اللغوي املرفوض ،اخللط بني
استعمال قبيح ،اخللط بني األساليب اليت تستدعي خطابا واحدا مذموما ،احرتام خصائص اللغة مبدأ مق ّدس،23
أي أ ّن جناح لغة أهل اإلعالم مرتبط مبدى حت ّكمهم باللغة العربية الفصحى وآلياهتا.

-2التخطيط اللغوي:

يع ّد التخطيط اللغوي أو السياسة اللغوية مصطلح جديد جاء كموضوع للتفكري يف حل املشكالت
اللغوية ،وجعل التواصل بني البشر سهال وميسورا ،وذلك عن طريق اقرتاح خطط علمية من أجل ترقية اللغة
ومحايتها من التّح ّديات احمل ّدقة هبا ،وذلك جبعل الوسائل اإلعالمية والتعليمية املختلفة يتكامل عملها يف إطار
خطة لغوية واحدة.
معني،
عرفه "صاحل بلعيد" بأنه" :سياسة مبنية على جمموعة من التدابري اليت تتّخذها من أجل تنفيذ هدف ّ
فقد ّ
أي أ ّن مفهوم اخلطة حي ّددها عنصران ،أوهلما وجود هدف أو غاية للوصول إليها ،وثانيها وضع تدابري حمددة
ووسائل مرسومة من أجل بلوغ اهلدف" ،24فريى األستاذ "صاحل بلعيد" أ ّن التخطيط اللغوي يعىن بدراسة عالقة
اللغة باجملتمع ،ومدى تأثر كل منهما باآلخر ،ويأيت يف العادة لعالج مقام اللغة األم ،هيمنة اللغة األجنبية،
االزدواجية اللغوية ،التّعدد اللغوي ،الثنائية اللغوية ...
يويل األستاذ "صاحل بلعيد" أمهية كبرية للتخطيط اللغوي كونه حيقق األمن اللغوي إىل جانب احلفاظ على
بدء
اهلوية والوحدة الوطنية ،ويف رأيه االلتزام بتخطيط حمكم يعترب ضرورة عصرية خلدمة اللغات الوطنية وتطويرها ً
من توطني املعرفة ،ومرورا ببناء جمتمع العلم واملعرفة ،وصوال إىل بناء احلضارة اإلنسانية ،وهذا ما يستلزم من أهل
التخطيط والسياسة اللغوية خدمتها وتوفري جل اإلمكانات الالزمة لتحقيق ذلك باعتبارها مقوما أساسيا إلنتاج
25
هذه املعرفة.
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وهبذا تع ّد املؤمترات العديدة واللقاءات الفكرية اليت يع ّدها اجمللس األعلى للغة العربية برئاسة األستاذ "صاحل بلعيد"
من اجلهود النشطة اليت تسهم يف تنمية اإلحساس باملواطنة اللغوية والشعور اإلجيايب بالوحدة الوطنية ،ألن
التخطيط لسياسات لغوية ذات اهداف تنموية ورؤى مستقبلية واضحة القوانني تطبّق لغرض تطوير اللغة العربية
وتوسيع دائرة استعماهلا يف خمتلف اجملاالت وبني مجيع أفراد اجملتمع اجلزائري ،وكل ما يؤدي إىل محايتها ألن الوعي
باحملافظة على اللغة العربية يف حميطها هو وعي بدورها احلاسم يف تشييد نظام وطين قومي منسجم ومتكامل حيمي
هوية األمة اجلزائرية من أي هتديد.

-5السياسة اللغوية:

إ ّن من مصطلح السياسة اللغوية ال يبتعد عن منهجية علم اللسانيات االجتماعية ،ملا هلا من دور يف حل
عرفها "صاحل بلعيد" إننا نعين هبا سن القوانني التشريعية اليت ختطّط لتهيئة لغوية ،ويكون
املشكالت اللغوية ،وقد ّ
26
ذلك واضحا بنصوص قانونية حت ّدد اللغة ما موقع استخدامها".
الشأن اللغوي يف سبيل تعميم وارتقاء اللغة العربية
وجند أ ّن األستاذ "صاحل بلعيد" كانت له جهود جليلة ختدم ّ
27
والرقي هبا حاول الرتكيز على:
 العناية بسالمة اللغة العربية والعمل على جعلها وافية ملطالب العلوم والفنون املعاصرة. -وضع املصطلحات العلمية العربية.

 البحث يف املخطوطات وإحياء الرتاث العريب اإلسالمي. إجناز احملاضرات وتصحيح األخطاء الشائعة عن طريق الصحافة واإلذاعة واحملالت. -االستئناس الدائم باملعجمات القدمية اليت حفظت عبقرية هذه اللغة.

 -العمل على ختطيط التعريب العلمي يف مراحل التعليم وجعل العربية لغة التعليم واإلدارة.

رابعا-أسس النهضة اللغوية عند صالح بلعيد:

إ ّن جممل حبوث األستاذ "صاحل بلعيد" يؤكد فيها على ضرورة مراعاة سياسية لغوية هلذه اللغة تركز على
ختطيط واقعي يراعي مسارها الرتاثي ،وترقيتها العصرية ،فنجد أهم ما انطلق به "صاحل بلعيد" يف مشروعه
28
"النهوض اللغوي" هو:
 -ضرورة النظر يف احللول النوعية إلنزال العربية حماهلا الطبيعية.

 التطبيق الفوري لتعميم استعمال اللغة العربية ،وذلك يقوم على ثالثة خطط أمهها: ضرورة االهتمام بأمهية اللغة ونشرها الوعي كوهنا لغة اإلمجاع واالنسجام اجملتمعي ،وضرورة االعتزاز اللغوي،والرتكيز على اهلوية واالنتماء.
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 توجيه االهتمام للغة العربية يف املنظومات الرتبوية والتعليمية مبختلف أطوارها ،وذلك بتقدمي حبوث ومشاريع يفجمال الديداكتيك بشكل يسمح بتوجيه الفعل التعليمي التعلمي ،ألن التعليم مبختلف أطواره هو اإلدامة األوىل
لنشر اللغة الرمسية وترقيتها.
29
 الرتكيز على التخطيط املنظم بغية توجيه السياسة اللغوية يف أفق احلاضر واملستقبل. " التهيئة اللغوية وتويل األمهية القصوى للتخطيط لسياستها اللغوية وتشجيع البحوث املتعلقة قصد ترقية العربية30
وتعميمها".
وهوية لسانية.
 الرتكيز على اللغة امل على أهنا مواطنة ّ -التعويل على لغة اإلعالم يف الرقي اللغوي ملا لإلعالم من تأثري على الرأي واملستمع.

خاتمة:

املتوصل إليها يف هذه املداخلة أ ّن:
من مجلة النتائج ّ
التنوع ،فقد محلت أحباثه محولة معرفية ولسانية إصالحية ،حبيث كان
األستاذ "صاحل بلعيد" متيّزت جهوده بالكثرة و ّ
دائم االهتمام باللغة العربية واحلرص على تطويرها ،ألنه يرى أ ّن العربية حباجة إىل نظرة جديدة ،لذلك جنده ق ّدم
لتبين إسرتاتيجية علمية حمكمة وسياسية تربوية تعمل على
بدائل واقرتاحات فيما خيص الربامج واملناهج والطرائق ّ

خدمة مصلحة األمة أوال ،والنهوض باألجيال ثانيا.
كما أ ّن مرتكزات املهمة اليت وضعها "صاحل بلعيد" العمل على خدمة اللغة العربية وغرس املواطنة اللغوية يف أفراد
اجملتمع اجلزائري ،وذلك بتقدمي رؤى سليمة متثل يف إجياد حلول للمشكالت اللغوية اليت تعاين منها اللغة ،ألنه
وضع خطط سياسية وتربوية تسعى لتحقيق وبناء لغة عصرية.
 دعى األستاذ إىل توحيد املصاحل يف االستعمال ،وق ّدم رؤى مميّزة لضبط وتوحيد املصطلح ،ومن بينها تأسيسموحدة إلصدار القرارات اخلاصة باملصطلحات.
مؤسسة ّ
 اقرتاح "صاحل بلعيد" توجيهات لغوية فيما خيص اإلعالم الصحفي قصد إثراء معجمه اللغوي ،وترقية اخلطاباإلعالمي وإبعاده عن الوقوع يف األوهام اللغوية.
 يهدف األستاذ "صاحل بلعيد" من خالل معاجلته للموضع اللغوي يف اجلزائر على ضرورة محاية اللغات الوطنيةبالتخطيط اجليّد من خالل إنشاء املؤسسات اللغوية اليت تعمل على تطويرها ،وتكثيف جهود الرتمجة من وإىل
اللغات الوطنية.
 سن وتطوير التشريعات والقوانني املتصلة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها ،ووضع خطط حملية وقومية،31
وإسرتاتيجيات عربية لرتقية اللغة العربية.
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الرصينة يف املسألة األمازيغية يف اجلزائر وال ّدفاع عن اللغتني
 دعوة "صاحل بلعيد" إىل أمهية األخذ باآلراء العلمية ّالوطنيتني العربية واألمازيغية جنبا إىل جنب ألنه مبدأ أساس من مبادئ املواطنة اللغوية ،وذلك ألن الدفاع عن
اللغة هو جزء من الدفاع عن الوطن واهلوية الوطنية.
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