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في ضرورة اللغة العربية الوسطى 
» اللغة الثالثة «

يف خطاب افتتاح الدورة العادية لألكادميية الفرنسية لسنة 1981 وضع بول 

جريمان الكاتب الدائم لألكادميية آنذاك السؤال: أميكن للغة الفرنسية البقاء 

كلغة علوم؟، وختم بأن عىل الباحثني التحول إىل اللغة اإلنجليزية لنرش بحوثهم، 

وإال فستعزل العلوم املنتجة محليا بسبب ضعف انتشار مجال الدراية باللغة 

الفرنسية يف أوساط البحث العلمي)1(. وإذا كان أصحاب لغة موليري يشتكون 

من عدم قدرتها عىل النرش العلمي وتأخرها مقارنة باإلنجليزية فالعربية تعيش 

وضعا أسوأ بكثري من أبرز عناوينه عدم مواكبة التطورات العلمية املتسارعة 

الوسطى.  اللغة  عن  الحديث  أهمية  هنا  من  وتركيبا.  ومفهوميا  اصطالحيا 

فمنذ االنقالب املعريف الذي شهده العامل وتحول مصادر العلم من الرشق إىل 

الغرب تحولت الحاجة العلمية نحو اقتباس مضموين واصطالحي من املعارف 

الغربية وغدت الحاجة الحضارية لوضع لغة ، قابلة للتداول دون خرق النظام 

إيجاز  للمعارف. وميكننا  الرسيع  التطور  أمرا الزما ملواكبة  العريب،  التقعيدي 

الحاجة إىل هذا النسق اللغوي يف ثالث حاجات فرعية: 

أوالً: الحاجة التعليمية املتمثلة يف الحاجة إىل املصطلحات العلمية املتخصصة 

والقابلة للتداول باللغة العربية يف كل مراحل التعليم. 

ثانًيا: الحاجة املهنية املتمثلة يف توطني املعرفة التقنية من خالل مصطلحاتها 

كانت  الذي  املتخصص  اإلطار  يحتاج  حيث  املهني،  امليدان  يف  املتخصصة 

جل دراسته باللغة األجنبية، إىل استعامل اللغة العربية، ومنه إىل استعامل 

املصطلح العلمي املتخصص والرتكيب العريب يف التعامل مع اإلدارات املعربة، 

األستاذ فؤاد بوعيل
عامل لسانيات

رئيس االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية.
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أو التعامل مع املجتمع الذي ال يفقه إال لغته الوطنية، أو عىل األقل حضور 

املقابل العريب إلثبات االنتامء الهويايت للوطن. فحضور اللفظ العلمي العريب 

رضوري لتوطني املعرفة العلمية الدقيقة وتيسري تعلمها وتلقينها. 

كل  يف  بالتعريب  النهوض  رضورة  عىل  املؤسسة  الحضارية  الحاجة  ثالثا: 

املجاالت وإعداد قاعدة املصطلحات والرتاكيب العلمية املواكبة للعرص دفعا 

لكل محاولة تنقيص بلغة الضاد وجهادا يف إثبات أحقيتها يف أن تكون لغة 

الشارع واملدرسة واإلدارة. 

يدور يف األوساط العلمية واألكادميية، منذ ردح من الزمن، نقاش محموم حول 

العربية الواجب اعتامدها يف مجاالت املصطلح والتداولني اإلداري والعلمي. 

من  الفصيح  اعتامد  عن  ينافحون  الفصحى  العربية  أنصار  بعض  كان  فإن 

الكلم يف كل مجاالت التداول املمكنة باعتبار اللغة واحدة وأدوارها املعرفية 

واملجتمعية هي نفسها منذ بداية الحديث بلغة الضاد، فإن الحاجة بدت 

أكرث إلحاحا يف البحث عن لغة وسطى تجمع بني الفصيح واملحيك دون إخالل 

تطورات  نتاج  هي  تجلياتها  أبسط  يف  اللغة  إذ  وقوانينها.  العربية  بقواعد 

اجتامعية وبيئية، لذا فالعربية، كغريها من اللغات، عرفت تطورات بنيوية 

أثرت عىل هيكلها خاصة مع سيطرة العاميات عىل فضاء التواصل االجتامعي 

التعليم  يف  الفصحى  عن  بديال  اعتامدها  اىل  األطراف  بعض  دعوة  لدرجة 

والشأن العام بدعوى تقريب املعلومة وتيسري عملية التواصل ونرش املعرفة 

باللغة املحكية.

 لكن الجدير باإلشارة أن الواقع االعالمي واإلداري قد فرض تطورا متسارعا 

عىل لغة الضاد بحيث  غدا من الصعب تصور التواصل اليومي بلغة القرون 

تبليغ  أو  واالحتجاج  التدوين  عصور  يف  املتداولة  اللغة  او  للعربية،  األوىل 

قد  العربية  اللغة  كانت  فإذا  القيس.....  امرئ  أو  املتنبي  بأسلوب  املعارف 

انبثقت يف بيئة كانت دارجة عىل ألسنة معظم ابناء شبه الجزيرة العربية، 

فقد أدى انتقال املجتمع العريب اإلسالمي من حالة القبيلة إىل حالة الدولة 

اللغوي إىل  الجوار  إىل االنفتاح عىل الشعوب األخرى مام أدى وفق قانون 

الطويل  تاريخها  املختلفة، فعرفت خالل  الشعوب  لغات  والتأثري مع  التأثر 

تطورات بنيوية وداللية أنتج ما سمي بالعربية املولدة. ويرى ابن خلدون 

أن استخدام العربية يف الفتوحات اإلسالمية واكبه إدخال تراكيب وأصوات 

بعدها  اللغوي يف مستويات عدة سارع  الفساد  من  نوع  إىل  أدت  جديدة 

يثبت أن  . وهذا  القرآن صونا من هذا االعوجاج  النحويون إىل تقعيد لغة 

اللغوية بني الفصحى والعامية ليس جديدا بل له أصول قدمية  االزدواجية 

الزمن وشيوع ما سمي  الفارقة بينهام تتسع مع مرور  وإن كانت املساحة 

أو  وسطى  لغة  وجود  يفرض  ما  وهذا  اللغوي.  الفساد  أو  باللحن  قدميا 

متوسطة بني النظامني الفصيح والدارج.

العربية الوسيطة أو املتوسطة أو اللغة الثالثة هي: " ذلك الرضب من اللغة 

الذي يجمع بني منطني لغويني مزدوجني٬ تشكلت من خاللهام وحدة قامئة 

مستقلة بذاتها عن كل من العربية الفصحى واللهجات العامية املولدة. تحتل 

بني  كبري  فارق  لوجود  نظرا  والفصحى  العامية  بني  منزلة  الوسيطة  العربية 

اللغة املكتوبة و لغة الكالم. ولعل وعي الناس بإمكانات الفصحى نتج عنه 

تحويالت مختلفة عىل الجمل والعبارات أفرزت لغة وسيطة جديدة. لكن 

ذلك الوعي غالبا ما تعرث يف تقدير صالحية أو استحالة بعض الرتكيبات بفعل 

االزدواجية اللغوية")2(. إضافة إىل الخوف منها واعتبارها جزءا من حملة ضد 

الفصحى املرتبطة آليا بالقرآن والعقيدة اإلسالمية. لكن الثابت أن االستعامل 

اللغوي فرض أنساقا لغوية ال ميكن إخراجها من دائرة الفصاحة، كام ال ميكن 

القفز عليها بدعوى الحفاظ عىل العربية القدمية. فالحاجة املجتمعية ينبغي 

تركيبية ومفرداتية  العربية وقوانينها، مع مرونة  بقواعد  تقيد بل توجه  أال 

معتربتني. إذ تتميز اللغة الوسطى بكونها تجمع بيت قوة الفصحى ومرونة 

العامية وقدرتها عىل التعبري عن الحالة املجتمعية، وذلك بإخضاع الكلامت 

العامة لقواعد الفصحى، دون السقوط يف منط االبتذال وهذا ما اعتمد يف 

فضاء اإلبداع من قبل األدباء والفنانني والروائيني واملبدعني. يقول عبدالرحامن 

منيف : "ال شك أن موضوع العامية مغامرة خطرة وهذا يعني أنني ال أحبذ 

التقليدية.  الفصحى  أنصار  من  أيضا  لست  لكن  باملطلق،  العامية  ازيك  وال 

يجب أن نبحث عن لغة من نوع معني وهذه اللغة يجب تكون لها عالقة 

أساسية مع الفصحى لكن لديها أيضا هامشا تتحرك فيه".

أما يف ميدان العلوم فإن الحاجة إىل اللغة الوسطى تكون أكرث إلحاحا. فإن 

وتعاريف  مفاهيم  من  فيه  مبا  من  يتوسل  التي  الخاصة  لغته  له  علم  كل 

ومصطلحات ميكن أن يضعها أو ينقل مرادفها املفهومي من لغات أجنبية، 

اللغة مجرد ركام  التامثل االستنساخي وإال لكانت  فالواحدية هنا ال تعني 

من األلفاظ امليتة ال تعرب ّعام تعّج به الحياة والعقل والوجدان. وبناء عىل 

ما تقدم فإن «اللغة الثالثة» ميكن أن تكون الحل األميل لألزمة التي تواجهها 

اللغة العربية، حيث تصبح هذه اللغة )الوسيط( الواصل بينهام، الذي ميكن 

واإلعالم  التعليم  مجاالت  يف  العريب  املجتمع  أفراد  جميع  عليه  يتوحد  أن 

وعمليات التثقيف بنحو عام. هذه اللغة ستكون مبثابة لغة مشرتكة سائغة، 

يجيدها الخاصة وال يعجز عنها أو يستصعبها العامة، لغة تتسع الفرص بها 

للتعبري بالعربية الصحيحة يف كل مجاالت اإلعالم والتعليم والتوعية. فال ميكن 

للطبيب عىل سبيل املثال أن يستخدم ألفاظا مغرقة يف الفصاحة بالرغم من 

أصالتها وقوتها الداللية مادام الغرض هو تعريب القطاع وتقريب املعلومة 

الصحية من املواطن. فللتخلص من التاثريات السلبية للغات  الهيمنة الغربية 

ألفاظ  نحت  إىل  والرتجمة  بالتعريب  املشتغلني  األساتذة  من  العديد  ينحو 

واصطالحات تروم مأل الفراغات املفهومية يف املجاالت التقنية والعلمية عن 

يف  موجودة  كلمة  استخدام  أو  الداليل  النسخ  أو  اللفظي  التعريب  طريق 

اللغة العربية أو توليد املصطلحات)3(.وتقوم هذه الصياغات عىل بناء جهاز 

اليومي  العلمي  االستعامل  مرونة  بني  يوازن  وسطى  للغة  جديد  مفهومي 

وضوابط التقعيد النحوي والرصيف للعربية.
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