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ثالــوث العـــوملة وال�سيا�ســة واللغــة
ال��ه��وي��ة ح�سب ع��ل��م��اء الل�سانيات ل�صيقة ال��ل��غ��ة ،واملق�صود
بالهوية هنا هوية الفرد واملجتمع؛ ولأن الكيانات االجتماعية
وال�سيا�سية ال تقوم �إال ب�أ�سا�س لغوي؛ �أ�صبح للمكون اللغوي
ع�لاق��ة وط��ي��دة ب��اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي .ف��ال��ل��غ��ة �أ���ص��ب��ح��ت من
ُ
بحيث �أ�صبح دوره��ا يتخطى ح��دود كونها �أداة
الأهمية مبكان
ات�صال.
جاء مقال امل�صطفى تاج الدين بعنوان« :نحو �سيا�سة لغوية
مت�ساحمة يف زمن العوملة»؛ ليو�ضح ال ُبعد اللغوي الذي ي�ؤثر
على كل مناحي احلياة وال��ذي بات ي�شكل هاج�ساً لرنى لغاتنا
من زوايا �أخرى.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،يف �إطار ال�صراع العرقي حدث
خلط كبري بني العرق وال��وح��دة يف املفهوم اللغوي؛ �إن اندثار
اللغة يعني �ضياع �أم��ة وثقافة وم��ن هنا ظهرت ث��ورة جديدة
ُتعنى بالهويات اللغوية يف حم���اوالت ج��ادة م��ن �أج��ل مواجهة
الواحدية اللغوية التي ُتب�شر بها العوملة نحو هيمنة اللغات
الغالبة والتي �ست�ؤدي -فيما لو حدثت� -إىل هيمنة النموذج
الثقايف املختزن يف رم��وز االت�صال ،وم��ن �أمثلة اللغات املهددة
باالنقرا�ض :اللغة البيالرو�سية والكورية والعربية.
وع���ن ال�سيا�سة ال��ل��غ��وي��ة ا���س�تر���س��ل ت���اج ال�����س��ر م��و���ض��ح��اً ب���أن
ال�سيا�سة يف ال��ت��داول العربي مرادفة للرعاية وامل�صلحة وهي
ا�صطالحاً :تعني القيام مب�س�ؤولية الإدارة والرعاية للجماعة
ال�سيا�سية مب��ا يجلب لها امل�صالح وي��ك��ف عنها املفا�سد .ومن
هنا يت�ضح ب����أن ال�سيا�سة اللغوية ه��ي ن��وع التعامل الر�سمي
للحكومات مع اللغة .ولي�س من ال�ضروري وجود قانون يحكم
اللغة لت�أكيد ال�سيا�سة اللغوية يف بلد م��ا ب��ل يكفي ال��ت��داول
املعروف .
ويذهب (ديني�س �أج�ير) �إىل �أن هناك عدة �أن��واع لل�سيا�سات
اللغوية ومنها:
نوع يركز على الوحدة والوفاق االجتماعي.
نوع يعتمد على �أفق �أرحب ي�ؤمن بالتنوع والف�سيف�ساء.
ولقد حاول الإن�سان عرب التاريخ اتباع �سيا�سات لغوية معينة،
م���ث�ل�ا :ت��ف�����ض��ي��ل ل��غ��ة ع��ل��ى �أخ������رى ،ف��ال��ي��ون��ان��ي��ون اع���ت�ب�روا غري
املتحدثني باليونانية برابرة ،بينما ذهب العربانيون �إىل �أنّ لغتهم
ه��ي الأف�����ض��ل .وه��ذه الأمثلة تعترب دل��ي ً
�لا وا�ضحاً على ال�سيا�سة
اللغوية لأمرين �أولهما :ملا للمواقف اللغوية من دور يف ال�سيا�سة
ال��ل��غ��وي��ة ،وث��ان��ي��اً  :مل��ا نتج عنها م��ن ن��زوع��ات تتجه نحو الهيمنة
ال�سيا�سية واللغوية للغة الأق��وى .ولوال �سماحة الإ�سالم لو�صلت
هيمنة العربية حدا يتم فيه احتقار العجم!.
ويف اجلانب الأوربي مل يخ ُل الأمر من �صراعات بني القوميات
ح��ول الهيمنة ال��ل��غ��وي��ة .وامل��ت���أم��ل حاليا للغة الإجن��ل��ي��زي��ة ميكنه
مل�����س ال���ت����أث�ي�ر ال��ك��ب�ير ل��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا خ��ا���ص��ة يف ج��ان��ب
الإ�صالحات القانونية.ولأن اللغة هي وليدة الرغبة امللحة لدى
ال�شعوب للتوا�صل ،ولأن ال�شعوب ال ينتمون �إىل ن�سيج واح��د بل
ت��ت��ع��دد ال��ق��وم��ي��ات ال��ب�����ش��ري��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال��واح��د ت��ع��ددت ال��ل��غ��ات،
فالتعدد اللغوي �أم��ر واق��ع ال منا�ص منه .وكل لغة تعترب مبثابة
رافد عظيم للكثري من الثقافة والعلوم وموت �أي لغة هو خ�سارة
فادحة للب�شرية ،ول��ذا ف���إن من واج��ب ال�سيا�سة اللغوية احلكيمة
�أن ال حتارب التعدد اللغوي بل ت�أكده .فلي�س هناك �أي مربر علمي
وال خلقي لتف�ضيل لغة على �أخ���رى ،وال��ق��ر�آن ال��ك��رمي م��ن جانب
�آخر ربط بني اختالف الأل�سنة ومعرفة �إعجاز اهلل يف خلقه .ويف
الأح��ك��ام �شرح (اب��ن ح��زم) ر�أي���ه ال��رح��ب ح��ول اللغة الأوىل لآدم ،

ُ
حيث ذهب �إىل غيبية معرفتنا بالأمر وب�أن اللغات الإن�سانية تن�ش�أ
وتتبدل تبعاً ملكان وزمان الإن�سان ،ومن اللغة الأم كذلك ولدت لغات
�أخرى .ومن جانب �آخر اختلف (ابن حزم) مع (جالينو�س) الذي
رفع اليونانية بينما احتقر اللغات الأخ��رى .وت�شري الإح�صائيات
�إىل �أن ما يربو على ن�صف لغات العامل مهدد باالنقرا�ض� .إنه لأمر
جلل ينبغي التنبه والت�صدي له؛ فاللغات �أ�سا�س الهوية وباملوت
التدريجي لهذه اللغات وحتول العامل �إىل اللغة الواحدة �ستعاين
الب�شرية من فقر فكري �شديد.
و�إن كان (ابن حزم) ربط بني موت اللغة وموت ال�سلطان ،ف�إن
ه��ذه ال��ف��ك��رة ال ينبغي �أن تبقى يف ع�صر ق��ام��ت حل��ق��وق الإن�����س��ان
مكانتها ،وبالتايل ينبغي �أن يُحفظ للإن�سان �أثره وح�ضارته .ومن
هنا ب��ات من املهم ال��ذه��اب بالعوملة �إىل خدمة الب�شرية يف جانب
ال�سيا�سة اللغوية وذلك من خالل:
التقنيات الإعالمية املتطورة.
عوملة قيم حماية حقوق الإن�سان ومنها احلقوق اللغوية.
ولي�س املق�صود بحماية اللغة دفنها م��ن ج��دي��د ب�ين ال�سطور
وال��رف��وف؛ ف��م��وت اللغة ي��ح��دث تلقائياً ب��وف��اة �آخ��ر مُتحدث بها،
ولذا ال فائدة من احلفظ والتخزين بل يجب �إعادة �إحياء مكانتها
با�ستخدامها وتداولها من جديد.
ومن املفارقات الغريبة �أن يكون م�صدر العوملة هو كذلك م�صدر
حماية ال��ل��غ��ات ،فبينما امل�سلمون �ضمري غ��ائ��ب يف �ساحة حماية
اللغات ،جند اليون�سكو قد �أوجدت جمعيات معنية بالأمر .فالغرب
ال��ي��وم ب��ات ن�سيجا مت�شعباً للكثري م��ن الأف��ك��ار وال���ر�ؤى التي من
املمكن �أن جن��ده��ا مت�ضاربة؛ فبينما العوملة ت�سعى �إىل الهيمنة

مرمي العدوية
تقابلها مطالب الغرب
بالدميقراطية .وعلى �سبيل املثال تقوم امل�ؤ�س�سات
الغربية بالبحث ع��ن ال��ل��غ��ات وحمايتها حتى تلك
الإ�سالمية منها؛ فلغة (الأجمت) وهي :لغة عربية
م�سبوكة يف قالب نحوي و���ص��ريف �إ���س��ب��اين ،يجهلها
ال�سواد الأع��ظ��م م��ن امل�سلمني بينما ي��ح��اول الغرب
حفظها! فلم يعد هناك �إطار نظري واحد يلم �شتات
الفل�سفات الغربية.
ولي�س بالأمر الهني على امل�سلمني التوجه نحو
االه��ت��م��ام ب���إح��ي��اء ال��ل��غ��ات يف ال��وق��ت ال��راه��نُ ،
حيث
يعترب الأمر بالن�سبة لهم ثانويا فم�شاكلهم احلالية
و�ضعفهم يحول دون ذلك.
وع�����ن ال�������س���ي���ا����س���ة ال���ل���غ���وي���ة يف ب���ع�������ض ال���ب���ل���دان
الإ���س�لام��ي��ة ط���رح ال��ك��ات��ب ع���دة من����اذج ،ح��ي ُ��ث �سلط
ال�ضوء على تلك النماذج التي تعاين من �صراعات
ط��ائ��ف��ي��ة ذات ن���زوع���ات ل��غ��وي��ة؛ فللغة دور ك��ب�ير يف
ح��ف��ظ �أم���ن ال��ب�لاد وا���س��ت��ق��راره ،وه��ن��اك ع���دد كبري
م��ن ال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي مت��ل��ك ت��ع��ددًا لغويا
وا�ضحا ،وب�سيطرة لغة على �أخرى ومع غياب الوعي
ً
احلقوقي ظهرت الكثري من ال�صراعات التي �أدت �إىل
غياب الوحدة.
وعن ال�سيا�سة اللغوية يف �شمال �إفريقية كنموذج،
حتدث الكاتب عن اللغة الأمازيغية التي �أتى عليها
الدهر وفقدت الكثري من قيمتها حتى باتت مهم�شة،
بينما ال��ت��اري��خ يحكي الكثري م��ن الأجم���اد امل�شرفة
ل��ه��ذه ال��ل��غ��ة؛ ف��ح��رك��ة ال��ت��ع��ري��ب يف ���ش��م��ال �إفريقية
كمثال جندها رغ��م جناحها مل ت�ستطع �أن تق�ضي
على الأمازيغية كما حدث يف بلدان جم��اوره ،وهذا
يعود �إىل جغرافية املكان وكذلك ي�ؤكد م��دى �أ�صالة اللغة وقوة
هوية املتحدثني بها .ومن جانب �آخر ورغم جناح �سيا�سة توحيد
اللغة؛ فالعربية �أ�صبحت هي اللغة الأوىل رغم بقاء الأمازيغية،
وهناك ثمة �أخطاء كان من املمكن جتاوزها يف ال�سيا�سة اللغوية
باملغرب واجلزائر ومنها:
انعدام �أي �إ�شارة للغة الأمازيغية يف الد�ستور.
و�أما عن امل�س�ألة الكردية فلقد ف�سر الكاتب منو احل�س القومي
واالنف�صايل لدى الأكراد مبا يلي:
 قوة املد القومي العروبي الرتكي الفار�سي خ�����ض��وع الأك����راد لأن��ظ��م��ة �سيا�سية م��ار���س��ت ن��وع��اً م��ن القهرال�سيا�سي
ومل تنجح عمليات التعريب عند الأكراد بالكامل؛ فلم تتجاوز
العربية كونها لغة ر�سمية للتخاطب �أو لغة التعليم وك���ان من
املمكن �إجناح عملية التعريب ب�شكل �أكرب لو اُتبعت بع�ض ال�سيا�سات
اللغوية ومنها:
االع��ت��راف ب��احل��ق��وق ال��ل��غ��وي��ة ���ض��م��ن م��ف��ه��وم ���ش��ام��ل ل��ل��وح��دةالوطنية
 االب��ت��ع��اد ع��ن �إع��ط��اء ُب��ع��د تب�شريي للقومية ���س��واء م��ن جهةالأكراد �أو غريهم.
لقد �أ�صبح ال��وع��ي ب�أهمية احل��ف��اظ على اللغة ك���إرث ح�ضاري
ومكون ثقايف مبكان ال ميكن جتاوزه ،ولذا وجب على املخت�صني �أن
يعدو العدة حلراك فعلي يتجاوز النظريات .
maryamsaid2015@gmail.com
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