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 إن توفر أي رلتمع على أقل جرعة من التحصُت اللغوي يسمح لو مبدئيا بالتأسيس لقيام أمن لغوي متُت وشامل يضمن للدولة:ملخص
دور كبَت يف حتقيق ىذه الغاية اجلوىرية يف ظل استفحال ظاىرة
ٌ  وللّسانُت أوال مث لعلماء النفس واألنثروبولوجيا،وللمواطنُت استقرارا لغويا معتربا
.التهجُت اللغوي يف كل اجملتمعات وخاصة منها العربية
تعرف من خالل ىذا ادلقال على أىم ما أضفاه الباحث صاحل بلعيد على البحث العلمي يف رلال األمن اللغوي من خالل
ّ أردنا ال
، لكونو من بُت أىم اللسانيُت اجلزائريُت الذين اشتغلوا على ىذه ادلسائل اللغوية بكثرة يف وقتنا احلاضر،رتلة األفكار الواردة يف بعض مؤلفاتو
،ليبُت للقارئ العريب عموما والقارئ اجلزائري على وجو اخلصوص أبرز مسببات االأمن اللغوي
ّ وخلصنا إىل أن الباحث مل ي ّدخر جهدا يف كتاباتو
.الفعال الذي يؤديو القرار السياسي لتوفَت األمن اللغوي يف الدولة
ّ والدور
. صاحل بلعيد، القرار السياسي، التهجُت اللغوي، األمن اللغوي:كلمات مفتاحية

Abstract: When a certain society is provided with the least amount of language immunity, it
initially becomes able to establish a solid overall linguistic security, and at some extent, it guarantees a
certain linguistic stability for the citizens and the state. Linguists, psychologists and anthropologists,
respectively, have a great role in realizing this goal, though the linguistic hybridity has become a
phenomenon in all societies, especially the Arabic ones.
Throughout this research paper, we wanted to single out the most salient extras that the researcher
Salah Belaid added to this research in linguistic security of the academic field, through which a series of
ideas is included within its writings because they are one of the most important researchers that the
Algerian linguists have worked hard on currently. Altogether, we could deduce that the researcher spared
no expense at writing them, in order to show the Arabic reader and particularly the Algerian one , the
essential reasons that contribute in establishing a linguistic security, and the effective role that the policies
play to provide a given state with this linguistic security.
Keywords: linguistic security, linguistic hybridity, policy decision, Salah Belaid
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: مقدمة.1

 وإذا رفعنا سقف طموحنا قلنا بأهنا،حتتاج اللغة العربية يف وقتنا الراىن أمناً يضمن استقرار كياهنا واستمرارىا على ادلدى البعيد
 ومل ال يتحقق ذلك وللعربية أبناءٌ صاحلون يغارون عليها ويرومون وضعها يف،حتتاجو أيضا لكي تعود يف الصدارة كسابق عهدىا
.ادلكانة الالئقة هبا
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نسعى من خالل ىذا ادلقال إىل تسليط الضوء على األمن اللغوي ح ّده ومظاىره ودواعي توفَته يف الدولة ،كما حتدثنا
عن التهجُت اللغوي وعرضنا مسبباتو وسلاطره ،وأشرنا أخَتا إىل قدرة القرار السياسي على تفعيل األمن اللغوي يف الدولة ،كل
ىذا من منظور الباحث اللساين اجلزائري الدكتور صاحل بلعيد* ،وقد وقع اختيارنا على استقراء أفكار ىذا الباحث حتديدا ألنو
يًتأس اجمللس األعلى للغة العربية حاليا ويدير سلرب ادلمارسات اللغوية يف جامعة تيزي وزو باجلزائر والذي يُعٌت باالستعمال الفعلي
ٍ
ِ
ادلسائل اللغوية يف اجلزائر ،ىذا فضال عن كونو قد أَوىل
جبل
للغة داخل اجملتمع ،وىذا أمر سيجعل لديو حتما وجهة نظر خاصة ّ
ٍ
لدرجة جعلت الدكتور زلمد أرزقي فراد يكتب عنو مقاال بعنوان (صاحل بلعيد ...باحث
مسألة األمن اللغوي اىتماما بالغا
ىاجسو األمن اللغوي).1
.2تعريف األمن اللغوي:
عرف األمن اللغوي بأنّو " توفَت كل الوسائل واإلمكانات ادلتاحة اليت حتفظ للغة العربية مكانتها وتعيد إليها ألقها الذي
يُ َّ
كانت عليو يف عصور تقدمها وازدىارىا ،وتعمل على إعادهتا إىل الواجهة من خالل جهود حقيقيو مشًتكة وحتقيق الظروف

ادلوضوعية ادلالئمة لتحقيق ذلك بوضع اسًتاتيجية شاملة حتمي لغتنا وثقافتنا من تيّار العودلة اجلارف" ،2ويبدو أن صاحب
خص احلديث عن أمن اللغة العربية حتديدا ورأى أن السبب ادلباشر لتفشي ظاىرة الالأمن اللغوي (L’insécurité
التعريف قد ّ
 )Linguistiqueىو العودلة بكل أشكاذلا (سياسية ،ثقافية ،اجتماعية) ،فهي تُعد عامال مساعلا يف هتميش الثقافات احمللية
ومن بينها الظاىرة اللغوية احلاملة بدورىا لتحديات عديدة داخلية وخارجية ،وبالتايل فإن األمن اللغوي سيتداخل أيضا مع كل
ىذه األشكال ليصبح حتقيقو يف كل جانب من جوانبو مسؤولية تقع على عاتق اجلميع (الساسة وادلفكرين واإلطارات وادلثقفُت
بل وكل ادلواطنُت) يف غياب وجود رلتمع متجانس دتاما من حيث اللغة؛ "ألن األمن اللغوي جزء ال يتجزأ من األمن القومي وال
يقل أعلية عن األمن الغذائي وادلائي والبيئي ...فهو ػلافظ على اذلوية ،ىوية الفرد من جهة وىوية األمة اليت ينتمي إليها من

جهة أخرى". 3
ودلا كانت اللغة وعاء اذلوية ولسان ادلواطنة ،وجب احلفاظ على أمنها والنهوض هبا حلمايتها من التشرذم والذوبان يف
تبُت لنا حسب بعض ادلراجع اليت اطّلعنا عليها أن غياب األمن اللغوي يف الدولة رمبا يعود إىل سببُت رئيسُت علا :
اآلخر ،ولقد ّ
مزازتة اللغات األجنبية للغة الوطنية ،وانتشار اللهجات احمللية ،لذلك رأى األستاذ عبد السالم ادلسدي أن "طغيان العامية على
أجهزة اإلعالم ادلرئية وادلسموعة ىو السبب يف اطلفاض نصيب الفصحى اليت تعد عامل توحيد ،يف حُت أن اللهجات العامية
ادلوحدة ما ىو إال انتحار رتاعي على عتبات قلعة التاريخ"،4
عامل تفريق بُت أبناء األمة وتعزيزىا بدال عن اللغة القومية ّ
ويشاطره األستاذ مصطفى احملمودي الرأي حُت يتكلم عن مزازتة العامية للفصحى يف رلال التعليم فيقول "وإن كان ذتة أعداء
يكيدون للعرب ولغتهم وىويتهم ،فإن اخلطر األكرب يكمن يف أعداء الداخل من مثل أولئك الذين يطالبون باعتماد اللهجات
الدارجة يف تعليم العربية يف ادلدارس" ويضيف زل ّذرا من خطر اللغات األجنبية "أو ينادون باستعمال اللغات األجنبية عوضا عن
العربية يف مراحل التدريس األساسي واجلامعي ،فهم يشنّون حربا صامتة أحيانا وعلنية يف أحايُت كثَتة ضد اللغة العربية
واستعماذلا والتواصل هبا يف سلتلف ادلواقف العلمية وادلعرفية واألكادؽلية" .5أما األستاذ صاحل بلعيد فيؤكد بأن التفاعل اجملتمعي ال
ػلدث إال يف ظل التواصل باللغة األم ويضع لذلك الًتسيمة التوضيحة اآلتية:
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 اللغة األم = الفرد  +اجملتمع = االنسجام اجلمعي اللغة األجنبية = الفرد  +النخبة = الطبقية اللغة األم = حتقيق مصاحل اجملتمع = ترابط اجتماعي اللغة األجنبية = حتقيق مصاحل األفراد = ترابط فئوي اللغة األم = حتقيق العدالة االجتماعية = سلوك واقعي اللغة األجنبية = حتقيق الفئوية = احلؤول بُت احلق وأصحاب احلقيُطبع ىذا االستعمال اللغوي ادلتباين حينا وادلتداخل أحيانا كثَتة على اللسان العريب عامة ،وتتميز اجلزائر عن جاراهتا بوضع
لغوي خاص ألسباب عديدة كاتّساع رقعتها اجلغرافية ،وامتداد الفًتة اليت ظلت فيها حتت وطأة ادلستعمر الذي فرض لغتو يف
التعليم واإلدارة ورتيع مرافق احل ياة ،ىذا فضال عن تعدد األطياف اللسانية ادلتداولة فيها (عربية فصحى ،فرنسية ،عامية بكل
6

تلوناهتا ،أمازيغيّة بكل تأدياهتا)؛ ىذا الوضع ادلتشابك ساىم يف تغذية ظاىرة التهجُت اللغوي وزاد من حدهتا.

 .3التهجين اللغوي مسبباته وأشكاله:

يرى "عبد اجلليل مرتاض" أن التهجُت اللغوي ىو "تبليغ من متكلم إىل متلق مبفردات ومستويات لسانية تعود ألكثر

من لغة واحدة ،وكلما كانت ىذه ادلفردات ال صلة ذلا باللغة ادلركزية ادلتمثلة يف ادلنطوق األديب وادلوروث اللساين التارؼلي؛ كانت
أكثر ىجنة وأقل أصالة ونصاعة" .7يظهر جليا من خالل ىذا التعريف أن التأديات اللغوية ادلتفرعة من لغة واحدة مشًتكة أقل
ضررا على أمن اللغة القومية من اللغة األجنبية البحثة وىذا ما ذىب إليو الدارسون كما سبق وبيّنا بأن العاميات ال هتدد اللغة
الوطنية حقيقة ،فالتنوع فطرة البشر اليت خلقو اهلل عليها ،وإظلا يكمن اخلطر يف مزازتة اللغات األجنبية للغة الوطنية ،وىذا ىو
احلال الذي استجرى عليو لسان ادلواطن يف اجلزائر.

.1.3مسبباته:

تشًتك يف تسبب وانتشار ظاىرة التهجُت عوامل عديدة ،ومن بُت أىم مسببات التهجُت اللغوي يف اجلزائر ما يأيت:

 أسباب تارؼلية :تشَت كل األحباث ادلعنية بدراسة االستعمال اللغوي إىل أن اللغة الفرنسية يف اجلزائر غنيمة حرب ووجودىا
وانتشارىا يعود إىل أسباب تارؼلية ال زلالة ،فال ؼلفى على أحد بأ ّن خطة االستعمار الفرنسي ادلتّبعة لطمس اذلوية اجلزائرية
قد بدأت مبحاولة بًت كل أواصر االنتماء األمازيغي العريب اإلسالمي وذلك مبحاربة اللغة العربية يف عقر دارىا وتشويو تعاليم
إين أنظر إىل نشر التعليم وتدريس لغتنا ،األداة الناجعة
الدين اإلسالمي احلنيف ،وىذا روفيقو ( )1843 Rovigoيقول " ّ
لبسط نفوذنا يف ىذا البلد  ...وادلعجزة احلقيقية الواجب القيام هبا تكمن يف إحالل الفرنسية زلل العربية تدرغليا واليت ال

زلالة أهنا ستنتشر يف أوساط األىايل ،السيّما إذا هتافت اجليل اجلديد على تعلمها يف مدارسنا" ،8وىذا ما متّ تطبيقو بالفعل
خالل فًتة االستعمار وظلت اللغة الفرنسية متفشية يف االستعمال اليومي للجزائريُت .

 أسباب نفسية :الزالت غالبية اجلماعات اللغوية حتبّذ استعمال العامية ألهنا تؤدي حاجاهتم يف وقت أقصر وجبهد أيسر،
إضافة إىل غريزة التش ّدق باللغات األجنبية خاصة الفرنسية باعتبارىا اللغة األجنبية األوىل ،ىذا فضال عن ارتباطها باحلداثة
والتقدم يف الذىنيات اجلزائرية.
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 أسباب تعليمية :ونلمس ىذا يف ضيق رل ال استعمال اللغة العربية على ميدان العلوم اإلنسانية يف عصرنا احلاضر "ومن ذلك
صلد أبناءىا يعيشون اهنزاما نفسيا أمام الزمن اللغوي الداىم فًتاىم يستسلمون للغات األجنبية ،وتكونت لذلك جبهة تنادي
بإبعاد العربية عن العلم وإبقائها لغة دين ،وتقديس الفرنسية على أساس أهنا ادلكسب الذي ال تسامح فيو ،وىكذا منحوا
االزدىار للفرنسية بتمجيد العربية" 9؛ واحلقيقة أن ىذا الوضع اللغوي الذي تعيشو العربية يف عقر دارىا ال يعود إىل عجزىا
يف ذاهتا بقدر ما يعود إىل ختوفات واىية مل تعد النظريات اللسانية احلديثة تؤمن هبا ،ألن القدرة أو العجز صفتان لصيقتان
باإلنسان ال باللسان ،واحتالل اللغة العربية للصدارة العلمية يف قرون الظالم خَت دليل على أن ما تعانيو اليوم من ضعف
ال يعود إليها بل إىل غياب اإلطار الذي يؤىلها لذلك.
.2.3مخاطر التهجين اللغوي عند صالح بلعيد:
تنديدا مبا ؽلكن أن يفعلو ىذا االستفحال الواسع لظاىرة التهجُت الذي يهدد األمن اللغوي يف اجلزائر ،حتدث الباحث
صاحل بلعيد عن سلاطره وح ّذر من تفاقمها ،وحاول وضع احللول ادلناسبة ذلذه الظاىرة اخلطَتة ،يقول "ومادام الوضع هبذه
حسية التخلف على شىت ادلستويات ،ولن تعود إىل سابق عهدىا إال بالعمل على ترقيتها وعدم
الصورة ،ستظل العربية يف أجيالنا ّ
التماىي مع ادلستحدثات بنوع من الًتاخي على اللغة األم" ،10وىو ىنا يشَت إىل الذين يعتربون التهجُت ظاىرة صحية ونوعا
من أنواع العودلة اللغوية وذترة من ذترات التواصل "واحلقيقة أنو تواصل استعماري بامتياز ،أو استعمار فكري لغوي جديد ،وإ ّن
ىذا الكالم حق أريد بو باطل ،ومن ىنا غلب أن ندرك احلقيقة بأن التهجُت اللغوي ػلصل يف الشعوب ادلستعمرة سابقا أو

حاليا ،يأيت نتيجة لغزو ثقايف للدول االستعمارية اليت تقوم بتعزيز الدونية لدى ادلستعمرين وتزيد من اغًتاهبم عن لغتهم
الوطنية" 11؛ فيجب أن نفرق – حسب صاحل بلعيد  -بُت ما ىو إغلايب ويصب يف ادلصلحة الوطنية ،وبُت ما ىو غرض
استعماري حبت يرمي إىل إنزالنا يف درك مظلم ال ُحتمد عقباه ،فالتهجُت اللغوي يف أي صورة من صوره "يشكل خطر االنتقاص
من اللغة العربية والتشكيك يف قدراهتا ،ولو مظاىر يتّخذىا عرب مسارات ظاىرىا زلبوب وخفيها مسموم" ،12شلا يعٍت أن ىذا
التهجُت ليس سوى تشوه من التشوىات اللغوية اليت تصيب اجملتمعات وتؤدي حتما إىل ىدم أىم ركن من دعائم األمة ورمز
الكرامة وىي اللغة ،ويع ّدد الباحث مظاىر ىذه اآلفة يف ما يأيت:
 كثرة الالفتات األجنبية.-

أغاين الفيديو كليب الغربية.
ىيمنة اللغة األجنبية على خطاب بعض النخبة ،أي ىيمنة لغة ادلستعمر.
السلوك النمطي يف هتجُت اخلطاب العريب العاكس للدونية ،وجتسيد ىذا التهجُت يف البيوت والتفاخر بو.
ىجرة اللغات الوطنية باعتبارىا لغة الًتاث ال احلداثة واللحاق بالعصر.

 عدم اعتماد ادلوروث الثقايف الوطٍت كمرجعية دالة يف التاريخ والعلوم واآلداب.13كل ىذه التجليات تنخر رلتمعنا طلرا ،وادلشكل الرئيس -كما يؤكد صاحل بلعيد  -ال ؽلكن أبدا أن يعود للغة العربية يف ذاهتا،
فهي مثلها مثل أية لغة أخرى حتتاج إىل ترقية ومعاينة مستمرة ،بل إن ادلشكلة احلقيقية تكمن يف عجزنا عن تدبر واقع تعدد
اللغات األجنبية ادلزازتة للغتنا العربية ،فنخلط بُت الوضعُت ،وطلدم اللغة اليت أتينا هبا خلدمتنا لتحل زلل اللغة الوطنية ،وىكذا
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تتشابك القضية وتصعب علينا أكثر خاصة إذا طُبعت يف نفوس األجيال الالحقة وعُلقت عليها أسباب التنمية ،وىذا ما صلده
عند الباحثة اللسانية "نيكول غوين" ) ) Nicole Gueunierوىي أول من استعملت مصطلح (األمن اللغوي) يف حبثها عن
مظاىر التعدد اللغوي داخل اجملتمعات اخلليط واليت رأت بأن اللهجات احمللية ال ؽلكن أن هتدد األمن اللغوي بل إن تفتيت
اجملتمعات من الداخل يأيت من التسامح اللغوي؛ وىذا يف نظر صاحل بلعيد ادلشكل الذي ينخر الوطن العريب ألننا نفقد مواقعنا
تدرغليا باسم ضرورة االىتمام باللغات األجنبية ،ومن ىنا كان على صاحب القرار أن يضع كل لغة متداولة يف موقعها ادلناسب
حىت يتسٌت لنا االعتزاز باللغة الوطنية يف ادلقام األول ،باعتبارىا لغة اذلوية واحلضارة والدين والشخصية الوطنية ،14فالوعي اللغوي
ىو الذي يضمن األمن اللغوي ،وقد تقصينا يف كتابات الباحث ظلاذج عديدة عن األمم اليت عملت على تعزيز مكانة لغتها
الرمسية وإنزاذلا الدرجات العليا بُت اللغات األجنبية ،و من ىذه االجتهادات نذكر على سبيل ادلثال:
وتضخ فيها أكثر من  100قناة باللغة الكورية الفصيحة ،وغلمعها قانون احملافظة
 كوريا :غلري فيها التعليم بالكورية
ّ
على اللغة الكورية والعمل على ترقيتها.
 أدلانيا :معامل اللغة األدلانية أعلى من كل ادلواد والتلميذ/الطالب الراسب يف األدلانية يعيد السنة ،كما ال دتنح الشهادات
العلمية للضعفاء يف اللغة األدلانية.

 فرنسا :يقدس الفرنسيون لغتهم لدرجة وضع قانون عقوبات على كل من تسول لو نفسو ادلساس هبا ،بل ىناك عقوبة
السجن وىذا نتيجة شغفهم الكبَت حبب الفرنسية.

 إسبانيا :عندما حاول شلثلو إقليم كاتالونيا مثال استعمال لغتهم احمللية ،فوجئوا بالرفض الشديد من قبل رئيس الربدلان
وىذا دلا يشكلو ىذا االستعمال من هتديد للغة الرمسية يف البالد.15

ومقابل ىذا الوضع عند الشعوب ادلتحضرة ،فتح الباحث صاحل بلعيد عنصرا ثانيا ،حاول فيو تشخيص وضع اللغة
العربية واإلرادة السياسية يف أوطاننا ،وخرج ببعض النقاط ؽلكن أن ضلصرىا يف ما يأيت:
 نيل الفرنسية يف ادلغرب العريب دلساحات استعمالية واسعة مل تنلها أيام االستعمار.

موجهة للجالية األجنبية وبعض النخبة ادللحقة هبا.
 طبع اجلرائد األجنبية بكثافة ،واليت يفًتض دستوريا أهنا ّ
 فتح الفضائيات الناطقة باألجنبيات يف دول اخلليج ،واشًتاط إتقان اللغات األجنبية يف التوظيف.
 الشعور بالدونية دلتعلم اللغة العربية واالنسياق وراء اللغة اإلصلليزية.16
 .4اقتراحات صالح بلعيد لتحقيق األمن اللغوي:

عامة؛ ىو انعدام
بدا لنا من خالل أعمال صاحل بلعيد أن السبب وراء كل ىذا التقصَت إزاء اللغة العربية يف أوطاننا ّ
وجود دتثل حقيقي ألعلية القضية اللغوية ،والظاىر أن عواقب ىذا اإلغفال ادلتواصل سلبية دتاما ،وؽلكنها أن هتدد ىويتنا وأصالتنا
أكثر من ذي قبل ،لذلك نبّو إليها يف مواطن عديدة من مؤلفاتو ،وعرض رتلة من االقًتاحات اليت ؽلكن أن حتقق األمن اللغوي
للمجتمع ،ويتمثل ذلك فيما يأيت:
 .1إدراك العالقة احلميمية بُت األمة واللغة ،فال ؽلكن أن تعكس وجهك احلضاري إال بلغتك الصافية اخلالية من الشوائب،
فالبد من خدمة اللغة العربية واخلروج من ادلنافحات إىل ميدان الفعل والعمل للحد من احلط من قيمتها.
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الرقي باألداة الرئيسة األوىل اليت ىي اللغة العربية ،فهي جزء ال يتجزأ من القوة احلضارية والتنموية
 .2البحث عن كيفية ً
الشاملة.
 .3دعوة ادلدارس إىل التفعيل اللغوي داخل األظلاط اللغوية وأن يكون ادلعلم قدوة يف االستعمال اللغوي السليم.
 .4دعوة اإلعالم للمساعلة اجلادة يف الرفع من القيمة اللغوية ادلضافة ألدائو السليم باحلرص على احًتام قواعد اللغة العربية،
والعمل على هتذيب ما ىو خارج السلوك اللغوي السليم.
 .5ختصيص حلقات أسبوعية إلجراء مقابالت وحوارات حيّة مع أفراد سلتصُت يدرسون ادلفردات واألساليب ادلستحدثة
ومدى قبوذلا أو رفضها.
 .6معاجلة األساليب ادلهجنة يف لغة العامة واخلاصة ويف الفتات الشوارع ،والعمل على هتذيبها ومراقبة األلفاظ اجلديدة
بصرامة.17
 .5قوة القرار السياسي لتفعيل األمن اللغوي

يظهر جليا من خالل االقًتاحات السابقة أن الباحث يدعو كل مؤسسات اجملتمع (الرمسية وغَت الرمسية) إىل التعاضد
وإبداء صدق النوايا للنهوض بلغتنا الوطنية اليت تضمن لنا عيشا كرؽلا يف ظل األمن اللغوي ،فهذه مسؤولية اجلميع ،ولكنّا

الحظنا  -يف مواطن كثَتة من كتاباتو  -أنو ؼلص بالذكر أصحاب القرار ،18فالباحث صاحل بلعيد عاجل العديد من ادلسائل
فعل
دتس دتاسك اجملتمع ونبّو إليها وح ّذر من خطر تفاقمها ،واقًتح احللول اجلديدة والبديلة لعالجها ،إال أهنا مل تُ ّ
اللغوية اليت ّ
كما أُريد ذلا حىت قال" :بل لقد جربت كثَتا من احللول واألفكار ومل يصاحبها القرار فآلت إىل البوار" 19؛ من ىنا راح ينادي
دتس أمن اذلوية القومية للدولة خاصة يف ظل ما يشهده العامل من
بأعلية تدخل القرار السياسي يف مثل ىذه القضايا احلامسة اليت ّ
حركية متسارعة على رتيع األصعدة "فكان البد من قرار إلزامي يضع حال لكل االختالالت والتسيبات واإلفتاءات
واالجتهادات خارج العرف الذي صادقت عليو اجلماىَت العربية يف مواثيقها ودساتَتىا ،فهي الفيصل يف ادلسألة اللغوية اليت ال
نروم بديال عنها ،ومن ىنا فإن القرار السياسي ىو الفيصل يف ادلسألة اللغوية وعن طريقو ػلصل األمن اللغوي الذي يعادل األمن

ادلائي والغذائي" ،20ويرى صاحل بلعيد أ ّن "السلطة ىي ادلثال والنموذج يف احًتام ادلواطنة اللغوية للمواطن ،وما زاغ ادلواطنون إىل
ىواىم إذا كانت السلطة زلًتمة ذلوياهتم"  ،21والواقع أنو مل غلانب الصواب يف ىذا؛ ألن الشيوع يبدأ من أعلى اذلرم نزوال إىل
قل عدد ادلنتميُت وزادت نسبة صالحيتهم يف حصول التغيَت ،و"العقدة اليت تعاين منها العربية
أسفلو ،وكلما صعدنا يف اذلرم ّ
تكمن يف النية العلمية والعملية لدى النخبة ويف الفعل واإلرادة السياسية لدى ادلسؤولُت حلل ادلسألة اللغوية" ،22فال ؽلكن حبال
أن نلوم كافة الشعب على ىذا الوضع اللغوي ادلتزعزع إذا كانت النخبة العربية ال تعطي للقضية اللغوية حجمها وال جتتهد
إلخراجنا من ىذا الوضع إما بإنتاج األفكار أو بتفعيل القرار.
 .6خاتمة:
حاولنا من خالل ىذا ادلقال تتبع أبرز النقاط اليت عاجل فيها الباحث صاحل بلعيد مسألة األمن اللغوي يف العامل العريب عامة
واجلزائر على وجو اخلصوص من خالل قراءتنا دلؤلفاتو اليت تدور حول ىذا ادلوضوع وأعلها (التهجُت اللغوي  :ادلخاطر واحللول،
يف األمن اللغوي ،يزع باحلاكم ماال يزع بالعامل) ،وخلصنا إىل أن األمن اللغوي منعدم الوجود يف األقطار العربية بسبب استفحال
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ظاىرة التهجُت الناجتة عن التسامح اللغوي وتسيّب األوضاع على رتيع األصعدة ،األمر الذي جعل صاحل بلعيد يدعو العلماء
وادلسؤولُت خاصة إلعادة النظر يف ىذه ادل سألة القومية اليت تعٍت العرب رتيعا ،وظاىر األمر أن الباحث أوىل ىذه القضية
اىتماما بليغا حبثا وتنقيبا عن وصفة شافية لوعكة اللغة العربية الفصحى اليت ذابت بُت دواليب اللغات األجنبية واللهجات احمللية
يقر مبكاشفة صرػلة على ضرورة تغيَت ادلسار الذىٍت وااللتزام بالتطبيق الفعلي
فما عادت ذلا يف وطنها أية أعلية ،وانتهينا إىل أنو ّ
سن سياسة لغوية صارمة تعمل على احلد من تفاقم
للحلول اليت يقًتحها ادلتخصصون يف ىذا اجملال ،وال يتسٌت ذلك إال بعد ّ
ىذه األزمة اللغوية كما حدث مع الدول ادلتقدمة ،فالقرار السياسي ىو التأسيس األول حلركية األمن اللغوي ،وغرفة االحًتاق
ادلركزية اليت حترك القطاعات األخرى .ولعلنا ال صلانب الصواب إذا خلصنا إىل التوصيات اآلتية:
 لكي نشهد انتشار األمن اللغوي يف أوطاننا فإننا ال ضلتاج إىل كثرة احلديث يف ادلوضوع بقدر ما ضلتاج إىل قرار سياسي
رشيد يغَت وجهة التفكَت ويعمل على ترقية اللغة العربية ويقلل تدرغليا وبالتطبيق الفعلي من حدة ىذا االستفحال.
 يعود سبب تردي األوضاع اللغوية يف بالدنا إىل غياب كلي للوعي اللغوي ،فكل األمم ادلتقدمة أدركت قيمة لغتها
الوطنية وعملت على تعزيز دورىا يف مسايرة التقدم والعودلة وصلحت فعليا يف ذلك على الصعيدين النظري واإلجرائي.
 العمل على توعية ادلواطنُت بالقيمة اجلوىرية اليت حتظى هبا لغتهم العربية وإبعاد فكرة ارتباط احلضارة باللغات األجنبية،
حجة لو يف النظريات اللسانية احلديثة.
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