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ملخص البحث

 تُقــارب 
ٍ
 جــادة

ٍ
 بحثيــة

ٍ
تتلخــص ســطور هــذه الورقــة فــي محاولــة

واقــع اللغــة العربيــة فــي المنظومــة الســياحية داخــل الوطــن 

العربــي، مــن خــال تتبــع إجابــات عــن أســئلة إشــكالية ُمهّمــة 

تُوّجــه محــاور البحــث برمتــه، إذ تقــول األســئلة: 

ُن التسويق لعربيتنا؟  �
ِ

هل نحن العرب نُْحس

ثــم إلــى أي حــد يمكــن لمشــروع المخيــم اللغــوي  �

اللغويــة  للســياحة  فضــاًء  يُوطِّــن  أن  العربــي 

معروضهــا؟ جــودة   
ِ

وتَــذوُّق العربيــة 

تكــون كفيلــة  � أن  اللغــوي  الغمــس  لنظريــة  كيــف 

بممارســة اللســان العربــي وإتقــان فــن العيــش بــه 

ســواء ألهلــه أو للناطقيــن بغيــره؟

لإلجابــة عــن هــذه األســئلة ومــا شــاكلها، آثرنــا عرضهــا 

علــى محــك البحــث العلمــي، مــن خــال وقائــع وأرقــام، 

وإحصائيــات وبيانــات، تفســر ُســبل وإمكانــات توطيــن 

بامتيــاز،  ســياحية  لغــة  بحســبانها  العربيــة  اللغــة 

االقتصاديــة  أبعادهــا  وتســائل  الحضــارة،  تســتوعب 

والتنمويــة باعتبارهــا – مــن حيــُث األصُل- ُمنتًجا ســياحًيا 

عالمًيــا قابــًلا لمبــدأي العــرض والطلــب.

وســينتظم عقــد هــذا البحــث فــي ثــاث نقــط أســاس بمقدمــة 

وخاتمــة... أثيــر فــي النقطــة األولــى فلســفة المخيــم اللغــوي 

لتنزيــل  عمليــة  جوانــب  الثانيــة  فــي  وأناقــش  ودوافعــه، 

المشــروع مــن خــال قضيــة الغمــس اللغــوي باعتبــاره فضاء 

الثالثــة  النقطــة  أمــا  العربــي،  اللســان  لتعلــم  اصطناعًيــا 

للمخيــم  والحضــاري  التنمــوي  البعــد  علــى  فيهــا  فســأعرج 

اللغــوي العربــي تحــت مظلــة التكنولوجيــات الحديثــة.
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اللغــوي،  المخيــم  المفتاحيــة:  الكلمــات 

العربيــة، الســياحة، التســويق، التنميــة، الغمــس 

التكنولوجيــات... اللغــوي، 

Abstract
The lines of this paper are summarized in 

a serious research attempt to approach the 

reality of the Arabic language in the tourism 

system within the Arab world, by tracking 

answers to important problematic questions 

that guide the research axes as a whole.:

 � Are we Arabs improving the marketing 
of our Arab?

 � Then to what extent can arabe create a 
space for Arabic language tourism and 
taste the quality of its exhibits?

 � How can the theory of Immersion 
linguistic be enough to practice the 
Arabic language and master the art of 
living it, whether for his parents or for 
other speakers?

In order to answer these questions and 

what they are, we chose to present them 

to the touchstone of scientific research, 

through facts, figures, Statistics and data, 

explaining the ways and possibilities 

of localization of the Arabic language 

as a tourist language par excellence, 

absorbing civilization, and questions 

its economic and developmental 

dimensions as – in terms of Origin - a 

global tourism product

Will be regularly held this research in 

three basis points with an introduction 

and a conclusion... In the second, I discuss 

practical aspects of downloading the project 

through the issue of linguistic immersion 

as an artificial space for learning the Arabic 

language, and in the third point I will look 

at the developmental and civilizational 

dimension of the Arabic language camp 

under the umbrella of modern technologies .

Keywords: Language camp, Arabic, 

tourism, marketing, development, 

immersion, technology...

مقدمة

باختيــن  ميخائيــل  عــن  صــح  إذا 

مــا    )1895-1975(  Mikhail Bakhtin

مفــاده إن: "الســوق كرنفــال متعــدد 

األصــوات"، فهــذا ال يعنــي إال شــيًئا 

يجــذب  أن  أراد  مــن  أن  هــو  واحــًدا؛ 

انتبــاه المتبضعيــن صــوب ســلعته 

صوتــه،  ُيحّســن  أن  عليــه  اللغويــة، 
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الذعــة،  ُمطربــة  نغمــًة  ويمنحــه 

والمــكان،  الزمــان  حــدود  تتجــاوز 

إلــى  المتاحــة،  التقليديــة  والوســائل 

وســائط وتقنيــات متنوعــة جــاد بهــا 

فممــا  المتجــدد؛  اإلبداعــي  الفكــر 

العــارض  نغمــة  أن  فيــه  شــك  ال 

ستكشــف-وال ريــب- صــدق الدعــوى، 

عــن  بعيــًدا  المعــروض،  وجــودة 

مزايــدات القــوة والضعــف، والعتاقــة 

هــو  الســوق  أن  ذلــك  والحداثــة؛ 

الفيصــُل بيــن اللغــات. بيــد أن الواقــع  

يحمــل فــي قــراره مفــردات التفرقــة 

بالــروح  الثقــة  وفقــدان  والتشــتت 

العربيــة؛ والميــدان الســياحي يعطــي 

الشــكل األكثــر وضوًحــا وجــالء لغياب 

مؤسســات  تقــوم  حيــث  العربيــة، 

والمؤسســات  الســياحي،  اإلرشــاد 

الســائح  طلبــات  بتلبيــة  الفندقيــة 

األم،  بلغتــه  نوعهــا  كان  كيفمــا 

الحضاريــة  لألبعــاد   
ٍ
اســتحضار دون 

مــن  المنبثقــة  العربــي  للشــعب 

نقــدم  أننــا  حتــى  اإلســالمية،  هويتــه 

مشــوهة  نســخة  بوصفنــا  أنفســنا 

عــن أصــل منحــرف نســتخدم فيــه كل 

ــا التــي مــن  الوســائل الممكنــة واقعًي

الدوائــر  مــن  اعتقــاًدا  اللغــة،  أبرزهــا 

الوصيــة بعجــز العربيــة عــن مســايرة 

واإلنتــاج  والتقنيــات  الســوق  عالــم 

كلمــة  و"َكُبــرت  الســياحي،  والجــذب 

تخــرج مــن أفواههــم، إن يقولــون إال 

.(5 كذبا")الكهــف:

الخامســة  اللغــة  هــي  العربيــة  كانــت  وإذا 

فــي  الرســمية  اللغــات  الئحــة  ضمــن  عالمًيــا، 

ســلعة  أنهــا  فــي  ِمــراء  فــا  المتحــدة،  األمــم 

ناضجــة طريــة، بأنغــام أصواتهــا وغنــى معجمهــا، 

وتنــوع صيغهــا، ودقــة تراكيبهــا، وســعة داللتهــا، 

ومــا العيــب فــي تقهقرهــا إال فــي مروجيهــا الذيــن 

تصــر  مبتذلــة،  خشــنة  أصواتهــم  أن  شــك  ال 

علــى االنســاخ مــن الهويــة وتتعقــب التغريــب 

ــه إصــرار  والتخفــي خلــف لغــة الغالــب، والحــال أن

بالضعــف. واعتــراف  التبعيــة،  علــى 

ال  إنســاني  تــراث  هــي  بمــا  اللغــة  إن  ثــم 

علــى  –بالخصــوص-  العربيــة  واللغــة  مــادي، 
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رأس القائمــة، فــإن الســعي فــي مشــاركة هــذا 

معينــه  مــن  والنهــل  اإلنســانية  مــع  التــراث 

مشــاريع  إحــداث  خــال  مــن  إال  يتأتــى  ال 

"المخيــم  كمشــروع  وُمْعَتبــرة،  لطيفــة 

فيــه  ينغمــس  الــذي  العربــي"،  اللغــوي 

حتــى  العربيــة  بغيــر  الناطقيــن  مــن  مريــدوه 

الكشــف  نــود  والــذي  الثقافيــة،  "الثمالــة" 

ــا هــذا البحــث،  عــن فلســفته وأبعــاده فــي ثناي

مصطنــع  ســياحي  فضــاء  أنــه  منطلــق  مــن 

ُتَحــّرم فيــه الحــوارات والمحادثــات بغيــر لغــة 

علــى  أو  هنــا(  )العربيــة  الســياحي  المخيــم 

بيــن  َقــة  ُمَوفِّ قوانيــن  فيــه  ُتَســّطر  األقــل 

المخيــم  للغــة  الرســمي  االســتعمال 

مســتويات  بحســب  ثــم  الوســيطة،  واللغــة 

المتعــارف  األربعــة  اللغــوي  التعلــم 

ا  ــا مــن المبتــدئ إلــى الممتــاز مــروًر عليهــا دولًي

والمتقــدم. بالمتوســط 

والــذي نســعى فــي تبيينــه ههنــا؛ هــو ُجْهــُد 

موطــن  العربيــة  بــأن  باإلقــرار  يســمح  مــا 

ســياحي بامتيــاز، نهــدف مــن ورائــه إلــى تأكيــد 

اللغويــة  الســياحة  ثقافــة  ترســيخ  أهميــة 

الثقافيــة  الســياحة  أنمــاط  إحــدى  بصفتهــا 

واألجنبــي  العربــي  المواطــن  لربــط  العربيــة 

علــى حــد ســواء بالمعالــم الثقافيــة واألثريــة 

مــع  العربيــة،  باللغــة  المرتبطــة  والســياحية 

ســياحية  خريطــة  وضــع  كيفيــة  عــن  البحــث 

لغويــة عربيــة ناجعــة وميســرة تذلــل صعوبــات 

والمحادثــة  واالســتماع  والكتابــة،  القــراءة 

بالنظــر إلــى أنهــا المهــارات التــي يســعى معلــم 

العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي تثبيتهــا لــدى 

األجانــب. ُطابــه 

اللغــوي  المشــروع  فلســفة  أمــا 

فكــرة  فــي  فتتلخــص  وأنشــطته؛ 

وزيــارات  ومســابقات  حــوارات  إحــداث 

يمــس  لغويــة  وأوراش  استكشــافية 

بعُضهــا علــوم العربيــة مــن نحــو وصــرف 

ومعجــم وباغــة...، ويركــز بعضهــا اآلخــر 

علــى صنــوف اآلداب كفــن القصــة، وفــن 

المســرح، وفــن الخطابــة، وفــن الشــعر...  

يمنــح  أن  شــأنه  مــن  ممــا  ذلــك  وغيــر 

حيــاة  لتجريــب  العربيــة فرصــة  لمتعلــم 

وثقافــة البلــد أو المنطقــة وهــو يتعلــم 

اللغــة ويكتســب فهًمــا شــخصًيا عميًقــا 

المحليــة. للثقافــة 

في فلسفة المخيم اللغوي . 1
العربي 

اللغــوي  المخيــم  فلســفة  تتلخــص 

فــي اصطنــاِع  آنًفــا-  أســلفت  –كمــا  العربــي 

العربيــة  اللغــة  لممارســة  خــاصٍّ  فضــاٍء 

بالنســبة للناطقيــن بغيرهــا بحســبانها لغــًة 

هدفــًا لهــم، ويحمــل فــي ثنايــاه مواصفــات 

المصغــر،  الســياحي  المركــب  أو  المجتمــع 

شــاطئًيا؛  أم  غابوًيــا  موقعــه  أكان  ســواء 

المناطــق  استكشــاف  يســتهدف  ال  لكنــه 

والمناظــر الســياحية الجميلــة ببلــد المخيــم 

فحســب؛ بقــدر مــا يســتهدف بالدرجــة األولــى 

ومرونتهــا،  العربيــة  اللغــة  ثــراء  اكتشــاف 
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مــآرب  اختــاف  علــى  مســتوياتها،  وجمــال 

المتعلميــن وغاياتهــم مــن ذلــك، عبــر تفعيــل 

االســتماُع،  حيــث:  األربــع  التعلــم  مهــارات 

باعتبارهــا  والكتابــُة،  والقــراءُة،  والمحادثــُة، 

بغيــر  الناطــق  يســعى  قــدرات  مجموعــَة 

التواصــل  أجــل  مــن  تحقيقهــا  فــي  العربيــة 

الشــخصي الفعــال، ومــن َثــّم تحقيــق متعتــه 

اللغويــة مــن خــال الســياحة بيــن أصواتهــا 

ومعجمهــا وباغتهــا وأســاليبها المتنوعــة. 

الشــاعر  عنهــا  يقــول  التــي  وهــي  ال  ولــم 

حالهــا: بلســان 

 *** كامــن  الــدر  أحشــائه  فــي  البحــر  أنــا 
صدفاتــي!؟)2( عــن  الغــواص  ســألوا  فهــل 

أمــا الفضــاء فــي ذاتــه؛ فهــو مجموعــة خيــم 

أو غــرف إســمنتية تبنــى بشــكل هندســي دقيــق 

ــا حســب  ــرة مخصصــة للنــوم جماعًي ــًة دائ ن مكوِّ

الجنــس والعــدد، باإلضافــة إلــى قاعة تســتعمل 

لممارســة  مناســبة  ومســاحة  مطعمــا 

عبــد  مصطفــى  )رائــد  التعليميــة  األنشــطة 

مــن  ص126-124.(  ص  وشــركاؤه،))201(  الرحيــم، 

استكشــافية  وزيــارات  ومســابقات  حــوارات 

وأوراٍش لغويــة يمــس بعُضهــا علــوم العربيــة 

ويركــز  وباغــة...،  ومعجــم  وصــرف  نحــو  مــن 

كفــن  اآلداب  صنــوف  علــى  اآلخــر  بعضهــا 

القصــة، وفــن المســرح، وفــن الخطابــة، وفــن 

ــر ذلــك ممــا مــن شــأنه أن يمنــح  الشــعر... وغي

لمتعلــم العربيــة فرصــة لتجريــب حيــاة وثقافــة 

البلــد أو المنطقــة وهــو يتعلــم اللغــة ويكتســب 

)2( البيت للشاعر المصري المعروف حافظ إبراهيم.

فهًمــا شــخصًيا عميًقــا لمســتوياتها مــن بوابــة 

اللغويــة. الســياحة 

مدرســة  هنــا؛  اللغــوي  بالمخيــم  نقصــد  وال 

المســألة  ولكــن  المعروفــة،  األربعــة  بجدرانهــا 

مهــم  بــدور  يضطلــع  مصطنــع  بفضــاء  تتعلــق 

فــي تنميــة مهــارات التعلــم لــدى المســتهدفين 

األجانــب، مــن خــال االســتفادة والمشــاركة فــي 

يشــرف  التــي  والتعليميــة  المنهجيــة  األنشــطة 

عليهــا طاقــم متــدرب ومؤهــل فــي أفــق توســيع 

ســياحي  ببعــٍد  والمعرفيــة،  الفكريــة  مداركهــم 

تعارفــي.  ترفيهــي 

بأنــه  نعتــه  يمكــن  إذن؛  اللغــوي  فالمخيــم 

الصفــوف  خــارج  خاصــة  أو  عموميــة  خدمــة 

الدراســية الرســمية، لهــا أجــواء خاصــة ومختلفــة 

عمــا عهــده المتعلــم داخــل الفصــول الرســمية. 

غرضــُه  موضوعاتــي  مخيــم  أنــه  عــن  فضــًلا 

ذي  منظــم  وتعليمــي  تربــويٍّ  فضــاٍء  إحــداُث 

قيمــة مضافــة يســهم باألســاس فــي تنشــئة 

المتعلميــن مــن غيــر أبنائهــا وصقــل مهاراتهــم 

فــي تعلــم اللغــة العربيــة، بــل ويســاعدهم علــى 

تفتــح شــخصيتهم وتعريفهــم بعــدد مــن القيــم 

والعــادات والتقاليــد الخاصــة بالبلــد علــى أســس 

اســتراتيجية،  ومعرفيــة  بيداغوجيــة،  تربويــة 

تتوفــر فيهــا مــن المواصفــات مــا يجعــل المخيــم 

وتأديــة  الســتقطاب  ســياحًيا  مؤهــًلا  اللغــوي 

الــدور التعليمــي المنــوط بــه.

العربــي  اللغــوي  فالمخيــم  هــذا؛  علــى  وِبنــاًء 

وجــود: يقتضــي 
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ــد مــن أن تكــون 	  ــة: إذ ال ب ــة مؤهل ــة تحتي بني

المراقــد، والمطابــخ، ومخــازن األطعمــة، 

الصحيــة...   والمرافــق  األنشــطة،  وقاعــة 

الســياحي  المســتوى  إلــى  ترقــى 

؛ ب لمطلــو ا

عســكرة 	  هنــا  أقصــد  وال  أمنيــة:  حمايــة 

عــن صيــغ  البحــث  وإنمــا  التخييــم،  مراكــز 

لحمايــة مرتاديهــا مــن المتعلميــن الســيما 

إن كان الفضــاء فــي غابــة مفتوحــة متراميــة 

أســوار،  ودون  حراســة  دون  األطــراف 

ناهيــك عــن أنهــا تمثــل الوجــه الســياحي 

للبلــد؛ واألمنــي 

تغذيــة متوازنــة: ألن التغذيــة التــي تناســب الفرد 	 

أســاس  شــرط  والنوعيــة،  الكميــة  حيــث  مــن 

للســامة الصحيــة فــي المخيــم، باعتبارهــا ذات 

عاقــة فيزيولوجيــة وارتبــاط مباشــر بالســلوك 

جهــة،  مــن  والحيويــة  والنشــاط  واإلدراك، 

وألنهــا تســهم فــي تنميــة وتحريــك جانــب مــن 

المحلــي؛  االقتصــاد 

فئــة مســتهدفة متجانســة: وأقصــد بالتجانس 	 

علــى  فــرق  إلــى  المتعلميــن  تفيــيء  ضــرورة 

أســاس مفهــوم ديناميكية الجماعــة )مبتدئين، 

متقدميــن، متوســطين، ممتازيــن، متفوقيــن(، 

 ACTFL حســب مــا ينــص عليــه قانــون أكتفــل

لتحقيــق  ضــروري  شــرط  وذلــك  األمريكــي، 

إلــى  بالنظــر  المنســجمة  الجماعــة  مفهــوم 

العناصــر المشــتركة بيــن أعضائهــا مــن حيــث 

والرغبــات…(  والحاجــات،  والقــدرات،  )الســن، 

البيداغوجــي؛ الجانــب  يتحقــق  وهنــا 

هــذه 	  شــأن  مــن  إذ  متنوعــة:  أنشــطة 

تخلــق  أن  والنوعيــة  المتنوعــة  األنشــطة 

المتعلميــن،  بيــن  التنافــس  مــن  مزيــًدا 

تعلــم  علــى  اإلقبــال  إلــى  أكثــر  وتدفعهــم 

غــرار:  علــى  كلــل،  أو  ملــل  دونمــا  العربيــة 

الِحلــق الدراســية، والزيــارات االســتطاعية، 

واألناشــيد التعليميــة، والحــوارات التعارفيــة 

والكتيبــات،  الصحــف  وقــراءة  والتثقيفيــة، 

األفــام  ومشــاهدة  اللغويــة،  واأللعــاب 

العربيــة التعليميــة، والمحاضــرات، وشــرح 

والصور؛)الجانــب  والخرائــط  الملصقــات 

؛ لتعليمــي( ا

وأخيــرا أطــر أكفــاء: والمقصــود بالكفــاءة 	 

مــن  متمكًنــا  المــدرب  يكــون  أن  هنــا 

التنشــيطية  التربويــة  المهــارات  أهــم 

بالــدور  لينهــض  تؤهلــه  التــي  والتواصليــة 

المــوكل إليــه برغبــة وحــب. هــذه الكفــاءة 

فــي  تنعكــس  النظــري  المســتوى  علــى 

برامــج  إنجــاح  فــي  ومســاهمته  حركيتــه 

فــي مفهــوم  ُيترجــم  الــذي  وهــو  المخيــم. 

الرشــيد(.  )التأطيــر  الفاعليــة  ومعنــى 

الكفــاءات  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي 

)إســماعيل محمــد زيــد، وداود إســماعيل، 

ص1.(: ت(،  )د 

الــذي  التنشــيطي  المعرفــي  بالجانــب  ملمــة  أ. 

المختلفــة؛ بمســؤولياتها  لاضطــاع  يؤهلهــا 

ب- متمكنــة فــي الجانــب التقنــي العملــي المتمثــل 

فــي الممارســة الميدانيــة بالمخيــم؛

وختــام هــذا المحــور؛ نأتــي فيــه علــى ذكــر أهــم 
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العوامــل المؤثــرة فــي كفايــة اللغــِة ودافعيِتهــا 

باعتبارهــا  اللغويــة  المخيمــات  داخــل  التعلُّميــة 

مــع  المســتفيدين  لتواصــل  الوحيــدة  اللغــة 

زمائهــم أو مــع أطرهــم بنــاًء علــى قانــون يســمى 

بقانــون "التعهــد اللغــوي" الــذي يوضــع بــدًءا لهــذا 

العوامــل:  الغــرض؛ ومــن هــذه 

أ. سياق أو نوع المخيم اللغوي؛

ب. التفاعل الطبيعي بين المشــاركين والمســيرين 

خال األنشــطة اللغوية المصممة؛

ج. الحــرص علــى جعــل المســيرين/المؤطرين مــن 

ناطقــي اللغــة األم.

 في االنغماس اللغوي وتعلم . 2
اللسان العربي

فــي  تتجلــى  حيويــة  عمليــة  التعلــم  إن 

األفــراد  لــدى  ومعرفيــة  ســلوكية  تغّيــرات 

والجماعــات نتيجــة تفاعلهــم المباشــر أو غيــر 

المباشــر مــع بيئتهــم ومحيطهــم الطبيعــي 

أو المصطنــع. وألجــل تعلــم اللغــة العربيــة 

بصفتهــا لغــة ثانيــة –علــى غــرار باقــي اللغــات 

الطبيعيــة األخــرى- تعــززت فكــرُة مــا يســمى 

اللغــوي بحســبانه  أو الغمــس  باالنغمــاس 

 ))2019( أحمــد،  )بوعســرية،  لغوًيــا  مصطلًحــا 

المبــرت  ســانت  بمدرســة  مــرة  أول  ُطّبــق 

بكنــدا ســنة 1965. 

فما الغمس أو االنغماس اللغوي؟

2-1 مفهوم االنغماس اللغوي:

المعاجــم  فــي  االنغمــاس  مفهــوم  درج 

فهــو  "غمــس"،  الفعــل  مــن  مشــتًقا  العربيــة 

عنــد ابــن منظــور فــي لسانه: ِإْرســاُب الشــيء فــي 

ــَدى َأو فــي مــاٍء َأو ِصْبــٍغ حتــى  اِل َأو النَّ ــيَّ الشــيء السَّ

، وَغَمَسه َيْغِمُسه َغْمســًا َأي  الَحلِّ فــي  الّلقمــة 

وفــي  واْغَتَمــس.  وقد اْنَغَمَس فيــه  فيــه،  َمَقَلــه 

الحديــث عــن عامــر قــال: يكتِحــل الصائــم وَيْرَتِمــُس 

وال َيْغَتِمــس. واالْغِتمــاس إطالــة اللبــث )بكســر 

الثــاء(، واالْرتمــاس عكســه.

 أمــا ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة فيعــد 

الجــذر )غ م س( أصــًلا صحيًحــا يــدلُّ علــى َغــطِّ 

فــي  واليــَد  ــوَب  الثَّ َغَمْســَت  فيقــال:  الشــيء؛ 

"إذا  الحديــث:  وفــي  فيــه،  غططَتــه  إذا  المــاء، 

ــَده  ــْس َي اســتيَقَظ أحُدكــم مــن نومــه فــا َيغِم

فــي اإلنــاء"  .

فــي مختــاره مفهــوم  فيــورد  الــرازي  بينمــا 

واالختــاط  لاندمــاج  مرادًفــا  االنغمــاس 

المعنــى  أن  هــذا؛  مــن  ويتضــح  واالمتــزاج. 

اللغويــة  المعاجــم  قّدمتــه  الــذي  اللغــوي 

لانغمــاس يفيــد )رائــد مصطفــى عبــد الرحيــم، 

ص11.(:  ،)201(( وشــركاؤه، 

-االندماج واالمتزاج في الشيء؛

-واالحتكاك المباشر به؛

-والعيش وإطالة البقاء .

اإلجبــار،  مــن  شــيء  فيــه  الغمــس  أن  بيــد 

داللــة  يحمــل  الــذي  االنغمــاس  مقابــل  فــي 

المطاوعــة... ليكــون االنغمــاس بهــذا المعنــى 

األخــرى  المصطلحــات  مــن  شــمولية  أكثــر 
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التواصــل  مثــل  المجــال  هــذا  فــي  المتداولــة 

اللغــوي  والحمــام  والغطــس  واالندمــاج 

التعليــم. ومحميــة  واالجتماعــي 

الدراســات  فتوشــك  اصطاًحــا؛  أمــا 

أو  الغمــِس  تعريــِف  علــى  االتفــاَق  الحديثــُة 

عاجــيٌّ  أســلوب  بأنــه  اللغوييــن  االنغمــاس 

وتعلمهــا  الثانيــة  اللغــات  لتعليــم  عملــيٌّ 

ومنهــا العربيــة، ُتوّظــُف فيــه مختلــُف الوســائل 

التعليميــة الممكنــة التقليديــة والحديثــة؛ حيــث 

اللغويــة  المهــارات  المتعلمــون  يكتســب 

الازمــة للفهــم والتواصــل حــول موضــوع محــدد، 

دون اســتخدام أيــة لغــة وســيطة أخــرى، ســواء 

أثنــاء ممارســة األنشــطة التعليميــة التعلميــة 

خارجــه. أو  المخيــم  داخــل 

أنجــع  بيــن  مــن  العربــي  اللغــوي  والمخيــم 

الفضــاءات المكانيــة التــي ُيفّعــل فيهــا أســلوب 

ُترغــم  أن  أي؛  اللغوييــن  والحمــام  الغمــس 

المتعلــم المســتهدف مــن علــى ممارســة العربيــة 

دون  وكتابــة،  وقــراءة،  ومحادثــة،  اســتماًعا، 

وفــق  أخــرى،  لغــة  أيــة  أو  األم  للغتــه  اســتعماٍل 

"التعهــد  فــي  عليــه  والتعاقــد  تســطيره  تــم  مــا 

بــــ: يقضــي  الــذي  اللغــوي" 

اللغــة 	  باعتبارهــا  العربيــة  اللغــة  اســتعمال 

فقــط؛ الهــدف 

بعــدم 	  المتعلــم  فيــه  يتعهــد  خطــي  وتوقيــع 

الهــدف؛ اللغــة  بغيــر  التحــدث 

والمنظــم 	  المتكــرر  التقييــم  علــى  الحــرص  ثــم 

. ت للمكتســبا

وفــي مؤلفهــم النوعــي: "االنغمــاس اللغــوي 

رائــد  الدكتــور  عالــج  العربيــة"،  اللغــة  تعليــم  فــي 

الرحيــم، ومــن معــه ))201( فكــرة  مصطفــى عبــد 

االحترافيــة  مــن  بشــيء  اللغــوي  االنغمــاس 

والدقــة ســواء علــى مســتوى التنظيــر أو مجــاالت 

التطبيــق، أو األنــواع االنغماســية، ولســنا ههنــا 

ــرار مــا تكفــل باســتعراضه هــذا  ــى اجت ــن عل مجبري

جوهــر  يلخــص  مــا  منــه  حســبنا  ولكــن  الكتــاب، 

وفلســفتها. الفكــرة 

اللغــوي  االنغمــاس  يعــد  فالكتــاب 

التــي  التعليميــة  البرامــج  أهــم  مــن  واحــًدا 

لغويــة مصطنعــة  بيئــة  بنــاء  فــي  تســهم 

يمكــن تطبيقهــا فــي مختلــف المســتويات 

االحتــكاك  طريــق  عــن  وذلــك  التعليميــة، 

والتفاعــل المباشــر بيــن المتعلميــن وأبنــاء 

االتصــال  تحقيــق  إلــى  يــؤدي  ممــا  اللغــة، 

عنــد  وحماســة  رغبــة  ويكــّون  اللغــوي، 

نتيجــة  اللغــة  اســتخدام  فــي  المتعلميــن 

اللغــة  أبنــاء  مــع  والتعايــش  التفاهــم 

المتعلَّمــة، ممــا يــؤدي إلــى ســرعة التأقلــم 

اللغــوي الجديــد. )التكيــف( مــع المجتمــع 

فــي  والراغبيــن  المتعلميــن  أفــواج  وألن 

تبًعــا  يــوم،  كل  تــزداد  العربــي  اللســان  تعلــم 

لغايــات مختلفــة، قــد تكــون: دينيــة، أو تواصليــة، 

أو  حضاريــة،  أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية،  أو 

التعليميــة  المؤسســات  كثــرت  فقــد   غيرهــا؛ 

فــي  بينهــا  فيمــا  وتنافســت  تدّرســها،  التــي 

للمتعلميــن،  المميــزة  الخدمــات  تقديــم 

وحرصــت بعــض هــذه المؤسســات علــى دمــج 
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فأرســلت  العربيــة،  البيئــة  فــي  المتعلميــن 

المؤسســات األمريكيــة واألوروبيــة واآلســيوية 

العربيــة،  البلــدان  إلــى  المتعلميــن  وغيرهــا 

ليعيشــوا الواقــع اللغــوي، وينغمســوا بأبنائهــا، 

ثقافتهــم، وفكرهــم،  إلــى  قــرب  عــن  ويتعرفــوا 

بــأن ذلــك  وعاداتهــم وتقاليدهــم، إيماًنــا منهــا 

والتواصليــة  اللغويــة  كفاياتهــم  مــن  يزيــد 

والثقافيــة، ويســّرع فــي تعّلمهــم اللغــة، ويزيــد 

بأنفســهم. ثقتهــم  فــي 

 والمخيــم اللغــوي العربــي مــن الفضــاءات 

والتحصيــل،  األداء  فاعليــة  فيهــا  تــزداد  التــي 

والتنافــس مــع غيرهــا فــي هــذا المجــال. ولّمــا 

وهــي  والثقافــة،  الفكــر  وعــاء  اللغــة  كانــت 

فــإن  فيهــا،  للمتحّدثيــن  الهويــة  تمنــح  التــي 

الوصــول إلــى النمــوذج العربــي فــي لغتــه أو 

االقتــراب منــه ال يكــون إال باالندمــاج بأبنائــه، 

وقــد  معهــم.  وبالتواصــل  وبمعايشــتهم، 

األمــر،  هــذا  وغيرهــم  عرًبــا  اللغويــون  أدرك 

رمــوز  وأنهــا  اللغــة،  اجتماعيــة  علــى  فرّكــزوا 

وتصالحــوا،  أبناؤهــا  عليهــا  َتواَفــَق  ومعــان 

وأنهــا تختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى.

الســياحي  اللغــوي  االنغمــاس  أن  والحقيقــة 

يتــم فــي اتجاهيــن اثنيــن:

عربــي 	  مجتمــع  فــي  الكلــي  االندمــاج  اتجــاُه   

عبــر  العربيــة  اللغــة  تعلــم  بهــدف  مصغــر 

مختلــف  يمــس  ونوعــي  متنــوع  برنامــج 

العربيــة؛ وعلــوم  األجنــاس 

اللغــة 	  كينونــة  استكشــاف  يهــم  ثــاٍن  واتجــاه 

علــى  الوقــوف  خــال  مــن  ذاتهــا  فــي  العربيــة 

مرونتهــا وساســة معانيهــا، وغنــى ألفاظهــا، 

وجمــال  تعابيرهــا،  وباغــة  تراكيبهــا،  وتنــوع 

أصواتهــا...

لعمليــة  التعلــم  نظريــات  تنظــر  كيــف  لكــن؛ 

اللغــوي؟ االنغمــاس 

2-1 نظريات التعلم االنغماسي:

الثقافّيــة  الســياحة  تقصــده  مــا  ألن 

ــم  ــة هــو التعــرف علــى مظاهــر ومعال والتعليمي

المجتمعــات وتقاليدهــم، وعماراتهــم، فــإن مــن 

بيــن أهــم مــا يتــم االنتبــاه إليــه فــي هــذا الســياق: 

اللغــة. والســياحة فــي اللغــة، أو ســياحة اللغــة 

االنغمــاس  برنامــج  مــن  أســاس  جــزء  هــي 

نظريــات  الختــاف  يؤســس  الــذي  اللغــوي 

االكتســاب اللغــوي، ومــن هــذه النظريات)حجــاج 

:))19(6  ( حســن،  علــي، 

نظريــة بياجيــه: التــي تقــول إن متعلــم اللغــة 	 

يكــون مســتعًدا لتعلــم اللغــة الهــدف، واللغــة 

العربيــة هنــا مــن خــال اندماجــه وانغماســه مع 

أبنــاء اللغــة العربيــة فــي البيئــة المصطنعــة، 

الرغبــة  لــه  كانــت  إذا  إال  ذلــك  لــه  يتــم  وال 

ــة علــى التفاعــل فــي  النفســية، والقــدرة اللغوي

مواقــف مختلفــة، بشــرط أن يتناســب برنامــج 

االنغمــاس مــع نمــوه العقلــي؛

نظريــة التعلــم االجتماعــي: وتتلخــص 	 

بالســلوك  التعلــم  تربــط  كونهــا  فــي 

فعــل  خــال  مــن  لألفــراد  االجتماعــي 
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حيــاة  فــي  كثيــرا  يؤثــر  الــذي  الماحظــة 

العمليــات  لمختلــف  تبعــا  المتعلــم 

المعرفيــة، والزيــارات الميدانيــة التي ال شــك 

أنهــا ســتمكن هــذا المتعلــم مــن االندمــاج 

ــم تكــن  ــن، وماحظــة ســلوكاٍت ل مــع اآلخري

الشــيء  الســلوكية،  ذخيرتهــم  مــن  جــزًءا 

اللغويــة؛ كفاءاتهــم  ســينمي  الــذي 

المتعلــم 	  أن  وتــرى  المعرفيــة:  النظريــة 

هــو لــب العمليــة التعليميــة مــن خــال إعمالــه 

العقــل فــي حــل المشــكات ومعالجتهــا كمــا 

يفعــل الحاســوب، علــى اعتبــار أن المعرفــة هــي 

مخطــط أو إنشــاءات عقليــة رمزيــة، تــرد علــى 

الســلوكية، معتبــرة أن البشــر ليســوا "حيوانــات 

للمحفــزات  ببســاطة  تســتجيب  مبرمجــة" 

البيئيــة.

2-1 مهارات التعلم االنغماسي:

أمــا المهــارات المســتهدفة مــن تعلــم وتعليم 

اللغــة العربيــة لغيــر أبنائهــا حســب مــا ســطره 

اللغــوي  المخيــم  رحــاب  فــي  االنغمــاس  برنامــج 

العربــي فهــي أربــع:

وتعــد 	  االســتماع:  مهــارة  أولهــا 

ــة  ــاَح عملي أســاَس المهــارات كلهــا، ومفت

التعلــم، بــل ومســتهل االرتقــاء إلــى التعلم 

ابــن  دفــع  مــا  هــذا  ولعــل  عــام،  بشــكل 

خلــدون إلــى نعــت الســمع بــأب الملــكات 

االســتماع  حســن  أن  ذلــك  اللســانية؛ 

متعلــم  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  واإلنصــات 

يشــمل  خاًصــا  ذهنًيــا  معجمــا  العربيــة 

وتراكيبهــا...  وألفاظهــا  أصواتهــا  بعــض 

فــي حــدود ما يســمح بــه مســتواه وكفاءته 

المجلــس  معاييرهــا  حــدد  التــي  اللغويــة 

األمريكــي لتعليــم اللغــات األجنبيــة )أكتفــل 

ACTFL(، وكــذا فــي حــدود مــا يســتطيع أن 

يوظفــه فــي مهــارة المحادثــة التــي تشــكل 

مــع مهــارة االســتماع توأًمــا باعتبــار هــذه 

إخراًجــا...  إدخــاًلا، وتلــك 

ثانيهــا مهــارة المحادثــة: ولعلهــا مــرآة 	 

اللغــة وذروة ســنامها؛ إذ فيهــا تتمظهــر 

كفــاءة المتعلــم اإلنتاجيــة؛ ألنــه سيســتثمر 

فيهــا كل مكتســباته اللفظيــة والمعرفيــة 

اســتقبالها  علــى  عمــل  قــد  كان  التــي 

األمــر  االســتماع،  مهــارة  فــي  وتخزينهــا 

الــذي يؤهلــه لتوظيفهــا حســب المســتوى 

قيمتهــا  ألن  فيــه؛  هــو  الــذي  التعليمــي 

التعليميــة  المســتويات  باختــاف  تختلــف 

والمتقــدم،  والمتوســط،  المبتــدئ،  بيــن 

المبتــدئ  والمتميــز، والمتفــوق؛ فمحادثــة 

لــن تكــون هــي محادثــة المتوســط، ومحادثة 

المتفــوق  محادثــة  هــي  تكــون  لــن  هــذا، 

دواليــك؛  وهكــذا 

ــزار، 	  ثالثهــا مهــارة القــراءة )أباظــة، ن

)2010.((: وهــي تشــكل توأًمــا مــع مهــارة 

والكتابــة  إدخــاًلا،  باعتبارهــا  الكتابــة، 

إخراًجــا. والقــراءة قــدرة بصريــة صوتيــة 

المعنــى  اســتخاص  تعنــي  صامتــة،  أو 

مــن المــادة المكتوبــة وتحليــل رموزهــا، 

الذاكــرة  تقويــة  علــى  القــدرة  وتقتضــي 

مــن  الكثيــر  علــى  للحصــول  والحــواس 
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األنِشــطة  أكثــر  مــن  فهــي  المعرفــة؛ 

تتطلــُب  ألنهــا  ذلــك  تعقيــًدا؛  العقِليــة 

ــا،  ا وبصريًّ معرفــَة شــكل الكلمــة ســمعيًّ

المعانــي  ــع  وَتوقُّ التفكيــَر،  تتطلــُب  كمــا 

الكلمــات، وهــي أشــَبه  إليهــا  َترمــُز  التــي 

مــا تكــوُن بحــلِّ المشــكات، واســتنباِط 

ــى  ــة إل الفــروض، ووصــول متعلــم العربي

درجــة  إلــى  وصــول  هــو  المرحلــة  هــذه 

والفهــم؛ اإلدراك  فــي  جــدا  متقدمــة 

وفــي 	  الكتابــة:  مهــارة  رابعهــا 

لنقــل  محاولــة  هــي  تعاريفهــا  أبســط 

إلــى  الســمعية  الصوتيــة  الظاهــرة 

بعدهــا  مــن  أي  مرئيــة،  كتابيــة  ظاهــرة 

الزمنــي )المنطــوق( إلــى بعدهــا المكانــي 

ترتبــط  أشــكال  )المخطوط(، بواســطة 

معــروف  نظــام  وفــق  بعًضــا،  ببعضهــا 

متوافــق عليــه مــن قبــل أصحــاب اللغــة. 

وألن متعلمــي العربيــة الناطقيــن بغيرهــا 

ليســوا مــن أصحابهــا، فاشــك أن شــَرك 

تفعيــل  لحظــة  ســيترصدهم  األخطــاء 

ــة، وهــو مــا تتبعــه الفاعــوري  مهــارة الكتاب

)2009( عندمــا قــام بتحليــل كتابــات الطــاب 

فــي الســنة الرابعة مــن كلية اللغة العربية 

فــي جامعــة جيــن جــي فــي تايوان)الفاعــوري 

مصطفــى  ومــروة   ،  )2009( صبحــي  عونــي 

أن  إلــى  فتوصــل   ))2016 أميــن،)  الســيد 

ــر أخطــاء المتعلميــن وبالترتيــب تلحــق  أكث

والتذكيــر  والتنكيــر،  ) التعريــف  النحــو 

ثــم  واإلعــراب(،  الجــر،  وحــروف  والتأنيــث، 

الصرف)الخلــط بيــن صيغتيــن مــن أصــل 

واحــد، واشــتقاق صيغــة غيــر مســتخدمة، 

حيــث:  فاإلمــاء   ، النســب(  يــاء  وإهمــال 

الصوائــت،  وإطالــة  الصوائــت،  )تقصيــر 

واســتبدال   ، زيادتهــا  أو  الحــروف  وحــذف 

الهمــزة(  موضــع  فــي  والخطــأ  الحــروف، 

المناهــج  إلــى:  ذلــك  أســباب  عــزا  .وقــد 

ومحتوياتهــا، وعــدد الســاعات الدراســية، 

ــات التدريــس الحديثــة،  واألســاليب ونظري

وأهمهــا فــي تقديــري غيــاب البيئــة اللغويــة 

)زناتــي، رحــاب عبــد هللا،)2013((ناهيــك عــن 

اختــاف إشــكال الحــروف العربيــة باختــاف 

نطــق  وبيــن  الكلمــات،  فــي  موقعهــا 

الحــروف وكتابتهــا، ووجــود نظــام اإلعجــام 

العربيــة.  اللغــة  فــي  )النقــط( 

في البعد التنموي والحضاري . 3
للمخيم اللغوي العربي

عندمــا ُيتنــاول موضــوع التنميــة والحضارة 

فــي ســياق اللغــة الوطنيــة واللغــة العربيــة 

بشــكل خــاص، ال شــك أنــه ينبغــي أن ننظــر 

محمــد،  )األوراغــي،  جانبيــن  مــن  األمــر  إلــى 

ص140.(:  ،)2010(

أحدهمــا خارجــي يخــص العربيــة فــي عاقتهــا 	 

اعتبــارات  مــن  انطاًقــا  بمســتعمليها 

فــي  ســهمها  وتحديــد  وتنمويــة؛  حضاريــة 

بورصــة اللغــات بمقيــاس الجنــي الحضــاري 

المــادي؛ والربــح 

مــن 	  ذاتهــا،  فــي  اللغــة  يتنــاول  داخلــي  واآلخــر 
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ــن فــي  خــال الجهــد الثقافــي والوقــت الُمنَفَقْي

تعلمهــا، بغــض النظــر عــن أســباب ودوافــع 

تجاريــة،  أم  دينيــة،  أكانــت  ســواء  تعلمهــا 

أم  ثقافيــة،  أم  مهنيــة،  أم  ديبلوماســية،  أم 

؛ . . تعليميــة.

فــإن  واألســباب؛  الدوافــع  كانــت  ومهمــا 

أن  شــأنه  مــن  العربيــة  تعلــم  علــى  اإلقبــال 

يقــض  حضارًيــا  ونمــًوا  اقتصادًيــا،  رواًجــا  يخلــق 

إلــى  الداعــي  اللغوية  العولمة  تيار  جمــوح  مــن 

االســتعمار  ســياق  فــي  الواحــدة  الثقافــة 

بالخدمــات  الــذي يســتعين  الفكــري، واإلعامــي 

ســيطرته،  لتكريــس  المتطــورة  التكنولوجيــة 

وهــذا يعنــي أن إســهام المخيــم اللغــوي العربــي 

فــي التنميــة الحضاريــة ينبغــي أن يســير هــو اآلخــر 

معضديــن: اتجاهيــن  فــي 

ــى  اتجــاه يــرى المخيــم اللغــوي فضــاًء ُتنمَّ

قوتهــا  عــن  وُيكشــف  العربيــة  اللغــة  فيــه 

وتوظيفهــا  تعلمهــا  خــال  مــن  ومرونتهــا 

معــزة  انتشــارها  فــي  ألن  بهــا؛  والتعريــف 

ألهلهــا ونســيًجا حًيــا لحضارتهــم، وهــي اللغــة 

التــي يتحدثهــا أكثــر من 300 مليون عربي، وأكثر 

من 200 مليون مسلم من غير العرب إلى جانب 

)األوراغــي،  األصلية  لهجاتهــم  أو  لغاتهــم 

ص143.(:  ،  )2010( محمــد، 

مشــروًعا 	  اللغــوي  المخيــم  يعــد  واتجــاه 

اســتثمارًيا واقتصادًيــا بامتيــاز لمــا يوفــره 

اللغــوي  المنتــج  لتســويق  فــرص  مــن 

العربــي عبــر مختلــف األنشــطة والبرامــج 

اإللكترونيــة  والتطبيقــات  واألدوات 

وتعزيــًزا  الغــرض،  لهــذا  المخصصــة 

والعلــم،  األدب  لغــة  باعتبارهــا  للعربيــة 

حيــزت  إذا  ال ســيما  والتجــارة،  والســياحة 

التقنيــة  واإلمكانــات  الجهــود  ولهــا  لــه 

ا  واللوجســتيكية واســتثمرت فيــه اســتثماًر

العولمــة. "ُغــول"  يواجــه  معقــوًلا 

عــام، والســياحة  الســياحة بشــكل  وألن 

مــن  تعــد  خــاص  بشــكل  العربيــة  اللغويــة 

مظــان االقتصــاد المحلــي والدولــي، ووجًهــا 

كان  العربيــة،  الحضــارة  وجــوه  مــن  أصيــًلا 

لزامــا األخــذ بجوامــع اللغــة داخــل الفضــاء 

باعتبــاره  المصطنــع  الســياحي  اللغــوي 

مــن  العصــر،  متطلبــات  أهــم  مــن  متطلًبــا 

منطلــق أن الســياحة ليســت أكبر صناعة في 

العالم فحســب؛ ولكــن ألنهــا ستكون األكبر 

مــن بين مــا يشــهده العالم مــن اقتصاديــات، 

إذا كنــا نؤمــن بــأن اللغة العربية أكثر اللغات 

من  لنا  تفَتُحــه  لما  نظــًرا  وُوســًعا  طوًعــا 

توليــد  عملية  في  سلوكها  يمكن  سبل 

التطــور  المواكبــة لعصــر  الجديــدة  األلفــاظ 

التقنــي والتكنولوجــي، إمــا توليــًدا اشتقاقًيا أو 

مجازًيــا، أو تعريًبــا أو نحًتــا. وهذا يعني قدرتها 

على االتساع لكل تطــورات العصر والتوليــد 

الحاالت  كل  عن  والتعبير  بل  واالستيعاب، 

واألحوال، واإلجابة عن كل سؤال معلوماتي: 

أو  صناعي،  أو  تجاري،  أو  ثقافي،  أو  علمي، 

سياسي، أو أدبي، ولــن تقف عاجزة عن تلــك 

الحيوية ولــم تبــد عليها عامات الشيخوخة 
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حية  زالــت–  وما   – كانــت  بل  االكتهال  أو 

متميزة. متطــورة 

وليام  إدوارد  اإلنجليــزي  اللغــوي  يقــول   

ورك: "إن للعربية ليًنــا ومرونــًة يمكنانهــا من 

بينمــا  العصــر".   لمقتضيــات  وفًقــا  التكيــف 

"فيكتــور بيــرار" يصفهــا: "بأنهــا أغنــى، وأبســط، 

اللهجــات  وأكثــر  وأمتــن،  وأرق،  وأقــوى، 

يزخــر  كنــز  فهــي  وروعــًة،  مرونــًة  اإلنســانية 

وعجيــب  الخيــال،  بســحر  ويفيــض  بالمفاتــن، 

الجوانــب،  مهــذب  الحاشــية،  رقيــق  المجــاز، 

التصويــر")3(. رائــع 

وحــري بلغــة تلبــس هــذه الجبــة الفارهــة؛ 

اســتعماًلا  األكثــر  اللغــات  قائمــة  تتصــدر  أن 

الناطقيــن  لــدن  مــن  تعلمهــا  علــى  وإقبــاًلا 

خدمــات  مــن  تســديه  لمــا  نظــًرا  بغيرهــا؛ 

اقتصاديــة، وتنمويــة، وحضاريــة لهــم وألبنائهــا 

بالدرجــة األولــى، الســيما إِن اســُتِغلت المــواد 

ذلــك،  فــي  التكنولوجيــة  والوســائط  الرقميــة 

الدبلوماســية  عليــه  اشــتغلت  مــا  نحــو  علــى 

إلكترونيــا  تطبيقــا  أطلقــت  حيــن  الفرنســية 

ســنة 2015، ســمته بتطبيــق "االنغمــاس فــي 

للمســتخدمين اختيار  أتــاح  الــذي  فرنســا" 

إقامــة لغويــة فــي فرنســا مــن بيــن أكثــر مــن 

العــروض  واكتشــاف  متوفــرة،  إقامــة   300

الفرنســية  المناطــق  لزيــارة  الســياحية 

الفرنســية".  الطريقــة  "علــى  العيــش  وفــن 

المحمولــة،  للهواتــف  مجانــي  تطبيــق  وهــو 

شــركة  لــدى  ومتوفــر  اللوحيــة،  والحواســيب 

)3( https://www.alukah.net/literature language/0/79355/#ixzz5tIRcKBDs

الفرنســية  باللغتيــن  أندرويــد  آبــل، وبصيغــة 

فرنســا  فــي  اإلقامــة  الختيــار  واإلنجليزيــة، 

وفــق مســتوى اللغــة ومعاييــر تتعلــق بمــدة 

اإلقامــة ومــكان الســكن واألنشــطة الثقافيــة 

أو المهنيــة اإلضافيــة التــي يرغــب المســتخدم 

ــا أيضــا تتبنــى  فيهــا، فلــم ال يكــون الحــال عربًي

العربيــة  والســياحة  التعليــم  وزارات  إخراجــه 

مشــترك؟ عمــل  فــي 

بنــاًء علــى هــذا؛ نشــدد علــى أنــه ينبغــي أن 

العربــي  اللغــوي  المخيــم  مشــروع  إلــى  ُينظــر 

بوصفــه واحــًدا من المشــاريع المؤسســة لبنية 

البرنامــج العــام للتخطيــط اللغــوي العربــي فــي 

ــة بمــوازاة  بعــده العــام واســتراتيجياته التنموي

وذلــك  واالقتصــادي  الثقافــي  التخطيــط  مــع 

لربــط وتأكيــد العاقــة الموضوعيــة الكائنــة بيــن 

االقتصاديــة  التنميــة  ألن  واالقتصــاد؛  اللغــة 

تفقــد جوهــر ديمومتهــا مــا لــم ترتبــط بالتنميــة 

البشــرية واللغويــة.

بحقيقــة  يؤمنــوا  أن  ينبغــي  العــرب  وألن 

قــول القائــل:" إذا أردُت أن أبيعـــــك بضاعتــي 

يجــب أن أتحــدث لغتـــك وإذا أردَت أن تبيعنــي 

بضاعتــــك فعليــك أن تتحــدث باأللمانيـــة")4(، 

وألن العربيــة توصــف فــي التعبيــر الــدارج بأنها 

نشــأت  أنهــا  منطلــق  مــن  الســوق"؛  "بنــت 

كان  التــي  التجــارة  أحضــان  بيــن  وترعرعــت 

الــرزق، مــن  بهــا أســباب  يلتمســون  العــرب 

خــال التعامــات التجاريــة التــي كانــت تجــرى 

الشــعوب  أو  العربيــة،  القبائــل  بيــن  ســواء 

)4( المستشار األلماني األسبق ) ويلي براندت(.
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أهــم  عــرض  الواجــب  فمــن  لهــم،  المجــاورة 

اللغــوي  للمخيــم  االقتصاديــة  الحســنات 

بالنفــع  أنهــا ســتعود  التــي ال شــك  العربــي 

علــى العربيــة  وأهلهــا ومنهــا:

إنشاء معجم المصطلحات السياحية؛	 

إنشاء معجم األماكن والمعالم السياحية؛	 

إنشاء مواقع إلكترونية سياحية عربية؛	 

إنشاء برمجيات وتطبيقات سياحية عربية؛	 

نحويــة 	  معالجــات  أو  محلــات  إنشــاء 

أخطــاء  لمعالجــة  وإمائيــة  وصرفيــة 

العربيــة؛ متعلمــي 

والخرائــط 	  والمنشــورات  الملصقــات  ترجمــة 

العربيــة؛ الســياحية 

ــا 	  جعــل المخيــم اللغــوي محفــًلا تنافســًيا لغوًي

جميــع  وفــي  األجانــب  مــن  متعلميهــا  بيــن 

األدبيــة. واألجنــاس  الفنــون 

المــال  رأس  توجيــه  إن  نقــول:  هــذا  وفــي 

اللغــة  معالجــة  مشــاريع  فــي  االســتثمار  نحــو 

عائــد  لــه  وتعليمهــا وتعلمهــا ســيكون  العربيــة 

كبيــر علــى المســتثمر نفســه وعلــى اللغــة أيًضــا، 

أحمــد،  ســعيد  )بيومــي،  اآلتيــة  لألســباب  وذلــك 

https://www.diwanalarab.com/spip.  ،)2006(

:)php?article4795

ا . 1 نظــًر للنمــو؛  االســتثمارات  هــذه  قابليــة   

التســاع ســوق اللغــة العربيــة فــي المنطقــة 

برامــج  علــى  الطلــب  وتزايــد  العربيــة، 

اللغويــة؛ المعالجــة 

مــع . 2 واإلســامية  العربيــة  الثقافــة  تفاعــل 

ثقافــات العالــم المختلفــة عبــر شــبكة اإلنترنــت 

وتنامــي رغبــة المســتخدم العربــي فــي إثبــات 

ذاتــه مــن خــال لغتــه العالميــة، وإقبــال غيــر 

العــرب علــى برامــج تعلمهــا؛

ــة اللغــة العربيــة، وهــي الســلعة . 3  قــدرة ومرون

التقنيــات  اســتيعاب  علــى  الوضــع،  هــذا  فــي 

المختلفــة، لتعــدد خصائصهــا، وتفردهــا، ممــا 

التنظيريــة  للدراســات  خصًبــا  حقــًلا  يجعلهــا 

اللغويــة بصفــة عامــة، األمــر الــذي يضمــن لهــا 

ــا فــي حركــة البيــع والشــراء عنــد الطلــب،  رواًج

وتنامًيــا فــي وســائل العــرض.

خاتمة

-وممــا  اللغــوي،  االنغمــاس  برنامــج  إن 

البحثيــة-  الورقــة  هــذه  فــي  بســطه  حاولنــا 

عبــر بوابــة مشــروع المخيــم اللغــوي العربــي، 

اللغــة  ليعــد أداة فّعالــة وفاعلــة فــي تعلــم 

العربيــة وتعليمهــا للناطقيــن بغيرهــا، حامــًلا 

معــه كل مواصفــات المشــاريع االســتثمارية 

اللغــة  إلــى  النظــر  مــن  انطاًقــا  والتنمويــة، 

معرفيــة  ســلعة  بحســبانها  العربيــة 

وتحمــل  والشــراء،  للبيــع  قابلــة  ومهاريــة 

ــة  ــة والداللي ــة والباغي ــات اللفظي مــن اإلمكان

والجماليــة مــا يســمح لســهمها فــي بورصــة 

بمختلــف  قيمتــه  وتــزداد  يرتفــع  أن  اللغــات 

الطــرق والوســائل المشــروعة فــي مقدمتهــا 

التكنولوجيــة. الوســائل 
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قســم  فــي  الرابعــة  الســنة  لطلبــة  الكتابيــة 

فــي  جــي  جيــن  جامعــة  فــي  العربيــة  اللغــة 

تحليليــة،  دراســة  تايــوان: 

مــروة مصطفــى الســيد أميــن،)2016( أخطــاء . 9

الناطقيــن  العربيــة  متعلمــي  بيــن  الكتابــة 

المرحلــة  فــي  بغيرهــا  والناطقيــن  بهــا 

جامعــة  األلســن،  كليــة  األولــى،  الجامعيــة 

شــمس. عيــن 

المعلومــات . 10 شــبكة  علــى  األلوكــة  شــبكة 

https:// :الدوليــة )اإلنترنــت(. رابــط الموضــوع

www.alukah.net/literature_

language/0/79355/# ixzz5t IRcKBDs

بيومــي، ســعيد أحمــد، اللغــة العربية والنشــاط . 11

االقتصــادي، مجلــة ديــوان العــرب اإللكترونيــة، 

https://www.diwanalarab.  ،2006 يونيــو   16

com/spip.php?article4795

البيبليوغرافيا

دار . 1 أبنائهــا،  لغيــر  العربيــة   )2010( نــزار،  أباظــة، 

الطبعــة1. المعاصــر،  الفكــر 

إســماعيل، . 2 وداود  زيــد،  محمــد  إســماعيل 

تحســين  فــي  اللغــوي  االنغمــاس  برنامــج 

زيــن  الســلطان  جامعــة  اللغويــة،  المهــارات 

ترنجانــو. العابديــن 

)2010( لســان حضــارة . 3 األوراغــي، محمــد، 

القــرآن، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

ط1.

اللغــوي . 4 االنغمــاس   )2019( أحمــد،  بوعســرية، 

عنــد عبــد الرحمــان الحــاج صالــح: قــراءة فــي 

المجلــد6،  أبوليــوس،  مجلــة  المصطلــح، 

العــدد1.

حجــاج علــي، حســن، )6)19( نظريــات التعليــم، . 5

الجــزء2، عالــم المعرفــة، العــدد )10.

رائــد، مصطفــى عبــد الرحيــم، وشــركاؤه،))201( . 6

االنغمــاس اللغــوي فــي تعليــم اللغــة العربيــة، 

ــي  ــز الدول ــد العزي ــن عب مركــز الملــك عبــد هللا ب

وجــوه  دار  الريــاض،  العربيــة،  اللغــة  لخدمــة 

للنشــر والتوزيــع، ط1.

الكتابــة . 7 تعليــم   )2013( عبــد هللا،  رحــاب  زناتــي، 

النظريــة  بيــن  العربيــة  بغيــر  للناطقيــن 

والتطبيــق، مركــز الشــيخ زايــد لتعليــم العربيــة 

بغيرهــا. للناطقيــن 

األخطــاء . )  ،)2009( صبحــي  عونــي،  الفاعــوري 
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