
 الدعوة إلى العامية بالوطن العربي

 التاريخ واألبعاد والتداعيات:

بدأت الدعوة إلى العامية مبكرا في البالد العربية مع المستشرقين 
ينال المشرق والمستعمرين والمنصرين، وقد سبقت إلى المغرب اإلسالمي قبل أن 

حظه منها نظرا للجوار الجغرافي بين المغرب والقوى االستعمارية، إذ أشارت 
بعض الدراسات إلى وجود جهود مبكرة من لدن رجال الدين المسيحيين عقب 
حروب االرتداد ألجل تشجيع اللهجات المحلية باألندلس والمغرب األقصى بهدف 

ال يذكر بفضل نقاء البديهة العربية في مزاحمة العربية الفصيحة لكنها لم تلق قبو
ذلك الوقت، ثم تجددت الدعوة بزخم أكبر مع الموجات االستعمارية األوربية العنيفة 
منذ بدايات القرن التاسع عشر وكان أشهرها ما بيته االستعمار االنجليزي في مصر 
والفرنسي في لبنان بتعاون مع بعض النصارى العرب من مثل سالمة موسى 

يس عوض ويوسف الخال...يتبعهم في ذلك بعض العرب المسلمين عن حسن ولو
نية حينا وطلبا للجاه والمال أحيانا مع ضعف محقق للوعي بخطورة الموقف 
وضحالة الغيرة على اللغة العربية، حدث هذا خالل النصف الثاني من القرن التاسع 

 ل في القرن العشرين.عشر للميالد وامتد تأثيره أكثر مع ثورة اإلعالم واالتصا

أما في المغرب العربي فكان الفعل االستعماري في المجال اللغوي أعنف، إذ 
عمل على التمكين للفرنسية بشكل شبه كامل في التعليم ودواليب اإلدارة وكل 
القطاعات الحيوية، مع التضييق المطلق على العربية وحصر تعليمها زمانا ومكانا 

بيسة الجدران، مع إجهاض كل محاولة الستنبات مخرجات بالقدر الذي يجعل منها ح
علمية بها )تعطيل فاعلية المدارس العتيقة مثل جامعة القرويين ومعهد ابن يوسف 

 حيث منع محاوالت متكررة إلصالحهما(.

وبموازاة ذلك شجع استعمال لغة ركيكة في االعالم والحياة العامة خالية من 
ر في النفوس دعوى كون العربية لغة ضعيفة آيلة مظاهر الجمال اللغوي حتى يستق

 إلى االندثار.

ولما احتدت المقاومة وحمي وطيس المعارك مع الحركات التحررية 
بالمغرب قرر المستعمر الفرنسي الجالء عن األرض بخيله ورجله بعد خطط أشد 
ما يكون التخطيط الستمرار وجوده الفكري الناعم، مستندا في ذلك إلى أذنابه 
بالداخل من ساسة ومثقفين وإعالميين...فضال عن شريحة واسعة من عامة الناس 
انغرست في ذواتهم التبعية للغالب...فامتدت الهيمنة االستعمارية لغويا لتنتج مجتمعا 
بسحنة لغوية هجينة ماهي بالعربية على االطالق دون أن تكون فرنسية وال 

عمارية حينما تلوك منها الكلمة والكلمتين، إنجليزية، وإنما عاميات تمجد اللغة االست
أما عند النخبة فهي االعتزاز بالفخر الجديد الفرنكفونية واالنجلوسكسونية عقيدة 
ومذهبا يستحق كل التضحيات وسببا من األسباب الموصلة إلى تسلق سلم الشهادات 

 المزيفة واالرتزاق المادي...



لم تكن سوى الوجه الثاني للعداء إن الدعوة إلى العامية منذ ظهورها األول 
المبطن للعربية الفصحى، ذلك أنه لما رأى حساد العربية اإلقبال الجمعي المنقطع 
النظير على هذه اللغة ذات الصلة الوثيقة بكتاب هللا، تيقنوا أنه من المستحيل 
الوصول إلى صرف مادي أو معنوي للمجتمعات المسلمة عنها فلجوا في التشويش 

قائق الساطعة ودس التهم الواهية وبث الشكوك حول ماهيتها وخصائصها على الح
بتزامن مع تشجيع اللسان العامي ليصبح منافسا يقلل ما أمكن من دائرة االنتشار 

 الواسع للعربية الفصيحة...

ومن التهم التي ظل يرددها الحاقدون على العربية من دعاة العامية واللغات 
 األجنبية:

تخلف زعما بصعوبتها التي تجعل الدارس بها يضيع وقتا أنها سبب ال -
 طويال في تحصيلها في الوقت الذي يمكن أن يربح هذا الوقت إذا هو درس بالعامية.

أن ازدواجية اللسان بين فصيح وعامي يعيق استواء العملية التعلمية ويجعل  -
 الطالب يعيش انفصاما معرفيا بين النظري والواقعي.

الفصحى لغة لإلبداع يجعل الطالب مركزا على الشكل مهمال االنشغال ب -
المضمون، في حين أن األهمية للمضمون وتبقى اللغة مجرد وسيلة للتعبير، فال 
داعي إلجهاد الذهن في استحضار األساليب والطرائق العربية الفصيحة ففي العامية 

 متاح قريب يومي سهل...

ف األساس منها هو قطع الصلة بواحد والحقيقة أن الدعوة إلى العامية الهد
من األسباب التي تجمع شتات الشعوب العربية واإلسالمية، واألعمق من ذلك التوهم 
الدائم بإمكان قطع الصلة بحبل هللا المتين الذي اتخذ العربية لسانه، ووهن التهم 

فاللغة  ها،السابقة أظهر دليل على مجافاة دعاة العامية للعلمية التي يّدعون الدفاع عن
لم تكن يوما مسؤولة عن تخلف أمة من أمم الدنيا، بل كانت دوما متأثرا بالوضع 
الذي يعيشه أهلها، ولو كان األمر كما زعموا لما تقدمت أمم تمتلك لغات أقل منزلة 
من العربية من حيث التراث والتاريخ وآليات التطور، أما العربية فقد ثبت على 

بية حاجيات المبدعين والمخترعين بفضل تراثها الكبير العكس أنها أقدر على تل
وخصائصها الطيعة لكل من يملك نية صادقة لمواكبة المستجدات العلمية اعتمادا 
 على ممتلكه اللغوي األصيل، مع شيء من المرونة التي تسمح باإلفادة من اآلخرين.

سرعان ما وللغة العربية خصائصها التي تميزها معجما وتركيبا وأسلوبا...و
يتناغم إدراك المتعلم مع تلك الخصائص إذا ما أتى البيت من بابه، واتخذ من 
النصوص النثرية والشعرية العربية منهال له، أما إذا ظل بعيدا عن معاشرة تلك 
النصوص فسيتيه في أتون القواعد والمسائل اللغوية بالقدر الذي يجعله ينفر منها 

ية التي تشكل حاجزا حديديا يمنع اإلقبال عليها، فتتولد لديه عقدة صعوبة العرب
 ويحول دون تحصيلها، وهذا ينسحب على كل اللغات بل مختلف العلوم...



ازدواج  اللسان فصيح وعامي أمر طبيعي جدا بحكم االنتشار الواسع كما أن 
للغة العربية، وهو ال يقتصر عليها بل يكاد يكون ظاهرة لغوية عامة، فضال عن أنه 

يعيق أن تكون العربية لغة التعلم والتعليم بحكم التقاطع الكبير بين العامية ال 
والفصحى معجما وتركيبا، بل إن تميز العالم والمتعلم باستعمال اللسان الفصيح هي 
ما يحفظ للخطاب العلمي تميزه، ويجنبه المشاكل اللغوية التي يمكن أن يتسبب فيها 

 كل المصطلح.تعدد اللهجات وتباينها ومنها مشا

إن الفصل بين اللغة والداللة واعتبار األولى شكال والثانية مضمونا ال يخلو 
من عسف، إذ اللغة ال تخلو من وشائج القربي التي تربطها بالكيان الثقافي الذي 
ولدت وترعرعت فيه، فهي في ذلك شبيهة الصبي الذي ينشأ في حضن أمه منها 

وفاء المطلق لها، فاللغة العربية هي األقدر في يتغذى وإليها يؤوب، فيكبر على ال
التعبير عن المعاني اإلسالمية كما لها القدرة على استيعاب مختلف ضروب 
المعارف عبر مصفاة تلك المعاني، أما حينما نتخلى عنها فإنها نرفع راية الهزيمة، 

الذي  ونفتح مجاال واسعا لدخول المؤثرات الثقافية بكل يسر عبر الوسيط اللغوي
نستعمله، أما استعمال اللسان الدارج، فيضيف إلى هذا المطب مثلبة أخرى تتمثل 
فيما ذكر من مشاكل التعدد اللهجي...إن المتعلم مطالب بتحصيل مستوى البأس به 
من اللغة التي يدرس بها، وهذا جار به العمل في جل مؤسسات التعليم عبر العالم، 

الذي يرغب فيه إال بعد اجتياز معبر اللغة، في ال يسمح للطالب بدراسة التخصص 
 الوقت الذي يطالعنا دعاة العامية إلى بهذا الزعم المبطن برفض اللغة العربية.

 

 

 


