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في الحوار عن اللغة العربية وسبل الرقي بها إسهاما 

  الترقية بها  ومعها ، والحصول على
 
 

يكفيها شرفا أنها كانت 

 والتزال وعاء لدين سماوي عظيم
 
 
ال يمكن للغة العربية أن تتطور 

دون تطوير وتطور العقل 

 العربي واإلسالمي

وال يمكن لهذا العقل أن يتطور 

دون تطوير وتطور اللغة 

 العربية
 
  
 
لنبدأ بتغيير ذهنيتنا حول 

العالقة بين اللغة والفكر 

 والتطور والتحضر
 
  
 
كيف نخدم قضايانا إذا نجري 

بحوثا وننشرها بلغات أجنبية 

 فقط؟

من يقرأ لنا في بلداننا إذا 

 قط؟ننشر باللغات األجنبية ف
 
  
 
كيف نسهم في حل مشكالتنا 

النفسية واالجتماعية 

 التوغل في أعماق حضارتنا اإلسالمية وما حققته من انجازاتدون  

 ودون الغرق في تقديس التراث بغثه وسمينه

 ودون المغاالة في مكانة اللغة العربية قديما وحديثا

 ويكفيها شرفا أنها كانت والتزال وعاء لدين سماوي عظيم

 أقول

 يراللغة العربية تحتاج إلى تطوير ألن أهلها في حاجة إلى تطو

 وال يمكن للغة العربية أن تتطور دون تطوير وتطور العقل العربي واإلسالمي

 وال يمكن لهذا العقل أن يتطور دون تطوير وتطور اللغة العربية

 فمن أين نبدأ؟

 

 

 لنبدأ بأنفسنا

 ببلداننا

 بمدارسنا وجامعاتنا

 لنبدأ بتغيير ذهنيتنا حول العالقة بين اللغة والفكر والتطور والتحضر

وهنا أقدم مثاال صارخا كيف يعرقل بعض أبناء األمة العربية الذين يعتبرون من النخبة المتعلمة 

 تطور اللغة العربية والمثقفة

ويتعلق هذا المثال بشروط ترقية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العربية إن لم يكن في 

 معظمها

 في الجوانب الالموضوعية األخرىوأركز في هذا المثال على موضوع اللغة دون الخوص 

 عندما تقدمت لترقية في إحدى الجامعات العربية وقدمت أعمالي التي كان معظمها باللغة العربية

 ومنشورة في مجالت عربية مختلفة

 كان النقد الرئيسي الموجه ألعمالي أنها نشرت في مجالت اقليمية ومحلية وليس في مجالت عالمية

من الناحية األكاديمية، واإلصرار على شرط النشر في المجالت العلمية  ورغم وجاهة هذا النقد

 العالمية  فقط من طرف بعض الزمالء في الجامعات العربية
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واالقتصادية وغيرها  إذا كنا 

 ال نكتب إال بلغات أجنبية؟
 
  
 
أدعو في نفس الوقت إلتقان 

اللغة العربية التي خذلها أهلها 

في التعليم والتعلم، وفي البحث 

 العلمي

 وأدعو لتجاوز عقدة الخواجة
 
  
 
أدعو المؤسسات العلمية 

والباحثين في الدول العربية 

التي ماتزال ترزح تحت هيمنة 

اللغة الفرنسية ، ولوبياتها أن 

ينفضوا عنهم غبار التبعية للغة 

 الفرنسية

  
 
 
أدعو قبل كل شيء إلصالح 

األنظمة التربوية بشكل شامل 

في البلدان العربية وفق رسالة 

حضارية واضحة ووفق رؤية 

 مستقبلية محددة

 فإني أرد

 كيف نخدم قضايانا إذا نجري بحوثا وننشرها بلغات أجنبية فقط؟

 من يقرأ لنا في بلداننا إذا ننشر باللغات األجنبية فقط؟

مشكالتنا النفسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها  إذا كنا ال نكتب إال بلغات كيف نسهم في حل 

 أجنبية؟

 ...أنا أدعو إلتقان اللغات األجنبية وخاصة اللغة االنجليزية لغة العصر في معظم المجاالت

 لعلميوأدعو في نفس الوقت إلتقان اللغة العربية التي خذلها أهلها في التعليم والتعلم، وفي البحث ا

 وأدعو لتجاوز عقدة الخواجة

 وأدعو لالستفادة من التجربة اليابانية والكورية في التعامل مع اللغة االنجليزية

وأدعو المؤسسات العلمية والباحثين في الدول العربية التي ماتزال ترزح تحت هيمنة اللغة الفرنسية 

 ، ولوبياتها أن ينفضوا عنهم غبار التبعية للغة الفرنسية

 يحتذوا بأكبر المعاهد الفرنسية مثل معهد باستور في اعتماد اللغة االنجليزية كلغة البحث والنشرو

 وأدعو إلى مراجعة المناهج الدراسية الخاصة بتعلم اللغة العربية وتعلم اللغة االنجليزية واتقانهما

فق رسالة حضارية وأدعو قبل كل شيء إلصالح األنظمة التربوية بشكل شامل في البلدان العربية و

 واضحة ووفق رؤية مستقبلية محددة

 وأهداف عملية دقيقة

وخطط استراتيجية وتشغيلية لتحقيق األهداف وانجاز الرسالة الحضارية للمجتمعات العربية 

 واإلسالمية

ورغم ادراكي بأن ما أدعو إليه لن يجد طريقه للتنفيذ في المستقبل القريب إال أنه سيجد قبوال واسعا 

 األجيال الصاعدةمن 

 ومن سار على الدرب وصل

 وتفاءلوا خيرا تجدوه

  األستاذ الدكتور مصطفى عشوي
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