اللّغت والقدْزة وفاعليّتُ اإلعاوت – ِز ْحلت ا ِالزتِقاء
إٚه ٙكًٛخ ،سةٛغز ِٔ ْدذر ثالعضججدز نألصيجس دًُ ّظًز " يضشجًٌٕ دال دذٔد"

ما الري يمكه للكلمت أن تقدّمه؟ الكثيس أحياوا.
يشػٓج دغذخ ػذَو ٔجٕد يضشجً ٍٛفَ ْٕس ِ ٍّٛٚدجنًغضشفٗ
ظ ِز الجت ٍز دجنَٕٛجٌ ،غجدش ثنكهًجس ِنش َْشح
ف ٙل ّ
ِ
ثنز٘ َُ ِمهَ ْ
نهش ِدى غٛش يشغٕح فٓٛجٔ .دجنُغذز
صضؼشع ِنظذيز َضٛجزَ ػًهِ ّٛز ثعضِتْظجل ّ
ش إنّٛ؛ يًج جؼهٓج ّ
ػجْ ُض ُْ ٍَّ ػٍ لشثءر صؼهًٛج ٍ
س يكضٕدز فَ ٙج ْؼم يُجدٚم ط ّذٛز
نًجًٕػز يٍ ثنُّغجء ف ٙدُغالدٚش ،فمذ صغذّخ َ
ظ ْهٍَ ػهٓٛج ف ٙإؽجس جٕٓد ثالعضججدز نهكجسعز ُي ْذ ًَٓز ٔػذًٚز ثنفجةذر .أ ّيج دجنُّغذز نُجصحٍ ف ٙشًجل
ُك ٍَّ لذ َد َ
َٛجٛشٚج ججء ٚهضًظ ثن ًَ ُ
شٕسر دٕل دمٕلّ ،فمذ َد َش َيّ ثَؼذثو نغز يشضشكز دٔ ُّٛد ٍٛثنًغضشجس ٍٚثنمجٍََّٕٛٛ
ثنغشٚز  ،ي ًّج جؼهّ ٚؼضًذ ػهٗ شخض يٍ ثنًجضًغ ثنًؼٛف نٛضشجى نّ.
يٍ
ّ
فئٌ كهًزً
طش ٍٚف ٙدجنز ؽجسةزّ ،
دجنُغذز نألشخجص ثنًذج َ
دجنهّغز ثنًُجعذز ،أٔ كهًزً يُطٕلزً دٛظ ال ُٚف َٓى ثنكالو
ق ثإلَغجٌ.
ثنًكضٕح ،لذ صفضخ دجدج ً ّ
نهشػجٚز ٔثنكشثيز ٔدمٕ ِ
 ٙغجنذج ً يج َكٌٕ فٔ ٙػْغ ال
إال أَُّج ف ٙثنمطجع ثإلَغجَ ّ
ثنًضؼشس ٍٚدهغز
ٚؤ ّْهُج نُؼًٍ أَُّج َضٕثطم يغ ثألشخجص
ّ
طزً خالل أصيز جذٚذر
أٔ ٔعٛهز ٚفًَٕٓٓجْٔ .زث ْٕ ثنذجل خج ّ
ثنًضؼشسٌٔ ػذّر نغجس
ثنضطٕس ،أٔ دٛظ ٚضذذّط
أٔ عشٚؼز
ّ
ّ
أٔ نٓججس.

أوّ ٔؽفهٓج ُٚجيجٌ دؼذ ٔطٕنًٓج ػهٗ يضٍ لجسح
إنٗ نضفٕط ،ثنَٕٛجٌ © -.كشٚى آَٙ
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ِل َماذا تُش ِكّل اللّغتُ تحدّيا ً في ظسوف االستجابت اإلوساويت ؟
يضُٕػز نغَّٕٚج ،ال ٚض ّى جًغ ٔصذجدل ثنذٛجَجس ثألعجعٛز
ُٚؼَذُّ َ ْمض ثنًؼهٕيجس إدذٖ ثنًشجكم :فف ٙعٛجلجس ّ
ػخ ّ
ثنطشق ثنذشٚز أٔ يٕثلغ َمجؽ
دٕل ػٕثةك ثنهّغز ٔثنضٕثطم نذٖ ثنفتز
ثنًضؼشسر دطشٚمز يُٓجٛز ص ُ َٕ ِ ّ
ّ
ثنضفضٛش .ف ٙغٛجح دٛجَجس يذذَّدر ،فئَُّج َؼغ ثفضشثػجسّ ْٙٔ :
أٌ ثألشخجص ثنزٚ ٍٚضذذّعٌٕ نٓججس يخضهفز
ٚفًٌٕٓ دؼؼٓى ثنذؼغ ،أٔ ّ
ٔثنشججل ػهٗ دذّ عٕثء.
أٌ ثنًؼهٕيجس عضظم نهُغجء ّ
ّ
يفججتزًٚ .كٍ ن ًُ َج ِ ًّ ِؼٙ
إٌ ثنذججز نه ّ
غشػز لذ صُؼٛك ثنضّٕثطم ثنفؼّجل ٔالعًّٛج ػُذ ٔلٕع دجالس ؽٕثسا ِ
ثنذٛجَجس يغم يٕلغ أٔشجْٛذ٘ ٔيؼٓذ لطش نذذٕط ثنذٕعذز ثنضمج ُ
ثنشعجةم رثس ثنؼاليز ثنجغشثفٛز يٍ
ؽ ّ
 ٍ ٙنهًغجػذر ف ٙصُغٛك جٕٓد ثالعضججدز -
ثألشخجص ثن ًُكذَّه ٍٛدغذخ كجسعز ؽذٛؼٛز ََٔ ْمهُٓج فٔ ٙلش شذّ آَ ّ
ثنشعجةم دهغز "ػجنًّٛز" ،فئَّّ غجنذًج يج صغضذٛم يؼجنجضٓج.
ٔنكٍ إرث نى صكٍ ّ
غجةذ غٛش َججغّ .
ّ
فئٌ صُغٛك ثالعضججدز ثإلَغجَٛز ٚض ّى ػًٕيج ً يٍ لِذَم
 ٙثن ّ
إٌ أعهٕح إدثسر ثنًغجػذثس ثنضُجصن ّ
ُخذَشثء دٔنٔ ٍّٛٛلُ ْ
غٓم إغفجل ثنذٕثجض
طشٔ ،ٍّٛٚرنك يٍ خالل نغجس ػجنًٛز أٔ ٔؽُٛز ٔ .يٍ ع َ َّى فَ ًٍَِ ثن ّ
ثنهغّٕٚز ثنض ٙلذ صمظ ٙثٜخش ٍٚيٍ ثنذٕثس.

سججل ٚضججردٌٕ أؽشثف ثنذذٚظ ف ٙيمجؽؼز ٚجدٕ ،شًجل َٛجٛشٚج  2002 © -يشكض دشثيج ثالصظجل ،دئرٌ يٍ فٕصٕشٛش

أكغش ْٛكهّٛز يغ ثنهّغز :فجألشخجص ثنزٚ ٍٚضذذعٌٕ نغجس "ثأللهٛجس" ػجدر يج
صُش ِ ّكم ْزِ ثن ّ
ظؼٕدجس يشكهزً َ
ٚكٌَٕٕ يٓ ًَّش ٍٛدطشق أخشٖ أٚؼج ً .إرث كُشُ ال أصذذّط ثنهغز ثنٕؽُّٛز ثنشعًّٛز ،فؼهٗ ثألسجخ أَُّ ٙنى
يجشد
أٔثطم دسثعض .ٙلذ ال أعضطٛغ ثنمشثءر دشكم جّٛذ ٔ ،يطذٕػجصُـكى دٕل ثنًغجػذثس ثنًضٕفّشر ْٙ
ّ
يهَٕز دجنُغذز نٙ؛ ٔيٍ غٛش ثنًذضًم أٚؼج أٌ أصمذّو إلدذثء سأ ٙٚأٔ إلدال ِغكى دًج أدضججّ.
أٔسثق ّ
ف ٙدؼغ ثنًُجؽك ،عٛغجػذكى ْ
ثإلنًجو ِدهُغَض ٙثأل ّو ػهٗ صضٔٚذكى دًؼهٕيجس كجفٛز دٕل يذخٕل أعشصٙ
ٔدجنض ٙثنغزثةٛز ٔيذٖ أسجذّٛز صضٔٚج ٙف ٙثنغجَٛز ػشش يٍ ػًش٘ .لذ صكٌٕ ثنهّغز دذٚالً ف ٙدجنز ثنؼُّؼف
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دش ثأليجٌ ػُذ ثَذالع ثنمضجل ،أٔ يج إرث كجٌ َيذْ ظٕنُك عُٛؼذو فٙ
– دٕل إٌ كجٌ دئيكجَك ثنٓشٔح إنٗ ّ
عُٕثس ثنجفجف ،أٔ يج إرث كجٌ يُضنك عٛظًذ أيجو ثنضنضثل.
َّ
يٕظفٕ ثن ّ
دؼذجسر أخشّٖ ،
شؤٌٔ ثإلَغجَٛز دظفز لُظٕٖ إنٗ يغجػذصٓىْ ،ى
فئٌ ثألشخجص ثنزٚ ٍٚغؼٗ
ثألطؼخ ػهٗ ثإلؽالق.
غجنذج أٔنتك ثنزٚ ٍٚكٌٕ ثنضٕثطم يؼٓى
َ

مىاجهت التحدّي :التىاصل باللغت المىاسبت
صمذِّو ّ
يُظًز "يضشجًٌٕ دال دذٔد" خذيجس نغٕٚز نهًغجػذر ػهٗ ثنضّظذّ٘ نضهك ثنضذذٚجس .إَُّج َؼًم يٍ
خالل يششٔع "كهًجس ثإلغجعز" ػهٗ صٚجدر لذسر ثالعضججدز نألصيجس ػهٗ يذٖ ثنغُض ٍٛثنمجديضٔ ،ٍٛرنك
يٍ أجم:
 صٚجدر ثنضٕػٛز دٕل ثنًغجةم ثنًضؼهّمز دجنهغز ٔثنضٕثطم ف ٙيججل ثنؼًم ثإلَغجَ ،ٙنهًغجػذر ػهٗ
صظًٛى ثنخذيجس كضمذٚى ثن ًَ ُ
ثنغشٚز .عُؼًم يغ جٓجس أخشٖ ػهٗ ثنضذذٚذ ثنجغشثف ٙنهّغجس
شٕسر
ّ
ثنًُطٕلزٔ ،يغضٕٚجس صؼهّى ثنمشثءر ٔثنكضجدزٔ ،لُٕثس ثنضٕثطم ثنًؼضًذر ف ٙعٛجلجس ؽجسةز يؼُّٛز،
 ٙنهذٛجَجس دشأٌ صهك ثنمؼجٚجٔ ،عُغجػذ
نذػى خطؾ ٔكجالس ثنًؼَٕز .عُغؼٗ إنٗ جًغٍ يُٓج ّ
ّ
غكجٌ ثنًغضٓذف ٍٛنهًشثجغ ثنًٕجٕدر.
ثنًُظًجس ػهٗ صمٛٛى يذٖ فَ ْٓى ثن ّ
ثنًضؼشسر يٍ ثألصيجس ،دضٗ ٚضٕفّش يضشجى
 صٚجدر ثنذّػى ثنهغٕ٘ نالعضججدز ثإلَغجَٛز ف ٙثنذهذثٌ
ّ
٘ دجنـ َ ًَج ٚذضججّ الجب ،ػهٗ عذٛم ثنًغجل .عُمٕو دجالعضؼجَز دًظجدس خجسجٛز ف ٙيججل
فٕس ّ
خذيجس ثنضشجًز ،كًج عٛض ّى صذسٚخ ثنًضشجً ٍٛثنضذشٚشٔ ٍٛٚثنفٕس ٍّٛٚثنؼجيه ٍٛف ٙثنًججل
 ٙنضذغ ٍٛثالصّغجق .عُُُشِب فِ َشق صشجًز ثالعضججدز ثنغشٚؼز
ثإلَغجَٔ ،ٙصمذٚى ثنذّػى ثالططالد ّ
نهضٕثطم ثنًغضؼجم ف ٙدجالس ثنطٕثسا ،دجنؼًم يغ يج ِ ًّؼ ٙثنذٛجَجس نؼًجٌ ػذو فمذثٌ
ثنًؼهٕيجس ثنًضٕفّشر دجنهّغجس ثنًذهّٛز .أ ّيج دجنُغذز نهّغجس رثس ثنًجًٕػجس ثنًذذٔدر يٍ ثنهّغٍّٕٛٚ
ثنًؤ َّْه ،ٍٛفغٕف َغضغًش ف ٙثنضذسٚخ ٔثنذّػى ٔػًجٌ ثنجٕدر نذُجء لذسثس نهًغضمذم.
 إػجفز ثنهّغز إنٗ ثنًشدهز ثنضّذؼٛشٚز ،يٍ خالل ثنضّجًٛغ ثن ًُغذَك نهًشثجغ دهغجس ثنذهذثٌ ثألكغش
ّ
َٔؼضص
صؼش ًسث يٍ ثألصيجس ٔ ،رنك نؼًجٌ ػذو إْذثس ثنًغجػذثس دغذخ ثَؼذثو ثنضفجْى .عُغضخذو
ّ
ثنجٕثنز نضٚجدر
صطٕٚش صكُٕنٕجٛج ثنهّغجس يغم ثنضشجًز ثٜنٛز ٔرثكشثس ثنضشجًز ٔصطذٛمجس ثنٕٓثصف ّ
عشػز ثالصظجالس ٔدلّضٓج َٔطجق ثَضشجسْج ف ٙثنهغجس ثنض ٙال صذظٗ دخذيجس كجفٛز.
ّ
ّ
يذجطٛهٍٓ ٚمفٌٕ جًٛؼج نالعضفجدر يٍ ص َٕفُّش خذيجس
ٔثنًششد ٍٚدثخهًّٛج ٔثنُغجء ثنالّصُ ٙج ِشفَش
إٌ ثنالّجتٍٛ
َّ
نغّٕٚز أفؼم ف ٙدجالس ثالعضججدز ثإلَغجَٛزَٔ .ذٍ َأيم أٌ َغجػذ ػهٗ جؼم رنك ٔثلؼج ً.
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ّ
يالدغٍٓ فَٓ ٙش ف ٙكٕعضٛج ،دُغالدٚش  2014 © -يٕيٕ يظطفٗ ،دئرٌ يٍ فٕصٕشٛش
َغجء ٚغغهٍ
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