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بأقالمهم  

لغة الضاد إلى أين

بقلم
يزبك وهبة*

ترددت كثريا قبل ان اتناول هذا املوضوع، خصوصا وان كثريين باتوا 
يضعون اللغة العربية الفصحى يف املرتبة الثانية بعد اي لغة اجنبية.

اال انني سأحرص كالمي ملن يفرتض ان تكون الفصحى لغتهم االوىل يف 
عملهم، اعني مثال االعالميني والسياسيني وحتى القضاة واملحامني يف 

لبنان وكذلك يف عاملنا العريب.
سأنطلق بداية من وسائل اعالمنا التلفزيونية واالذاعية التي كانت يف 
املايض تخضع اي مذيعة او مذيع لدورة تدريبية يف االلقاء لشهرين 
مهال  "عا  واللغة  االساس  بات  فالشكل  اليوم  اما  اطاللة.  اي  قبل 
بتجي"... ال يا سادة، املثقفة والقارئة الجيدة التي تتقن اللغة العربية 
مبخارج حروفها والقائها السليم ميكن ان نجملها، لكن ليس بالسهل 
ابدا تعليم الجميلة اصول اللغة وقواعدها وسبل ادائها بشكل متقن.

وكأن ليس هناك من متابعني يفقهون اللغة ويتأسفون بل يحزنون عند 
سامع هذه املذيعة او ذاك املذيع خالل قراءة نرشة االخبار يتخبط 
من  انطالقا  االخباري  النص  تشكيل  عىل  التسكني  ويفضل  ويتلعثم، 
نظرية "سكن تسلم" فتأيت االخبار بال لون او طعم وال تدخل اىل اذن 
املتابع وعقله وقلبه... اَوليست الغاية من تشكيل النص جعله سهال 

عىل السمع والفهم!
استخفاف ما بعده استخفاف بلغةـ  ال شك يف انها صعبةـ  امنا فيها من 
الحالوة والفخامة واملفردات الغنية ما هو غري موجود يف لغات اخرى.
الرتجمة  يف  اكان  افضل  ليس  الوضع  االخرى،  الربامج  اىل  انتقلنا  اذا 
لغتنا  استحالت  الحد  تتساءل اىل هذا  استهتار يجعلك  الدبلجة...  او 

ركيكة مع انها من ارقى لغات العامل واقدمها؟

الرتجمة لبعض البيانات او الربامج متر مرور الكرام دومنا حرص عىل 
تدقيق او تقويم، وليس من يكِلف نفسه عناء مسؤولية التصحيح او 

التصويب.
  اما الطامة الكربى يف اجادة اللغة العربية، فرتاها عند غالب سياسيينا 
او  تخاطب  لغة  الفصحى  اعتامد  عىل  بعضهم  يرص  وارتجاال،  قراءة 
واملناظرات  املهرجانات  يف  وحتى  الصحافيني،  اسئلة  عىل  اجابة 
والترصيحات، فال يصيبون اال قليال... فلامذا هذا االرصار، إما تعلموا 
بالعامية وال تستخفوا  اللغة وااللقاء او خاطبونا  وتدربوا عىل اصول 

بعقولنا وتصيبوا آذاننا بالعطب.
الحفاظ  التشجيع عىل  االبرز مع االهل يف  الدور  لالساتذة واملعلمني 
الحياة  مناحي  كل  يف  وتوظيفها  استخدامها  عرب  العربية  اللغة  عىل 
وجميع املؤسسات االدارية، والرتبوية، والعملية، وتشجيع الطالب عىل 

استعاملها يف جميع املراحل التعليمية من االبتدائية حتى الجامعية.
حساب  عىل  ذلك  يكون  ان  دون  من  بها  فلنتمسك  هويتنا،  لغتنا 
اللغات االخرى، ولنحض ابناءنا عىل ان يخطوها برياعهم ويستلهموها 
بافكارهم ويطعموا بها قراءاتهم، فيتعزز رسوخها يف عقلهم وقلبهم. 

ابسط  فمن  حضارتنا.  مكونات  من  مكون  اهم  هي  العربية  لغتنا 
الضاد يف مدارسنا وجامعاتنا وقنواتنا  لنوقد شعلة  نعود  ان  واجباتنا 
التلفزيونية لتعود لغة الضاد اىل عزها وعزتها والقها ورونقها، ورحم 

الله من قال ان االمم متوت حني متوت لغتها.

* اعالمي

الدكتور بقلم 
ايلي عساف ضيف العدد

 "Blockchain" :الخروج من األزمة
اىل سنوات مضت  الذاكرة  تعود يب  اليوم،  الكلامت  كتابتي هذه  يف 
معالجة  كيفية  حول  تتمحور  ودراسات  مقاالت  اكتب  كنت  عندما 
مواضيع اقتصادية مالية ومرصفية. تطرقت يف بعضها سنة 1988 اىل 
الخصخصة، وكنت اول من كتب عن هذه السياسات، اذ تابعت هذا 
املسار الذي انقذ االقتصاد الربيطاين يف زمن رئيسة الوزراء مارغريت 
  LibanTelecom تاترش انذاك. وقد اقرتحت يف تلك السنوات انشاء
لبنان.  العاملتني يف  تنافس الرشكتني  اتصاالت  ثالث رشكة  ليك تكون 
ونرشت هذه الدراسة يف مجلة مجلس النواب سنة 1993، فضال عن 
دراسات عدة يف مجاالت مختلفة كالكهرباء والنقل املشرتك وغريها... 

ويالالسف مل تعط هذه االقرتاحات اي اهتامم جدي من املعنيني. 
اقول هذا اليوم، فيام اقتصادنا يتهاوى وينحدر اىل مستويات متدنية 
ومقلقة، النني يف صدد اقرتاح يف امكانه ان يخرج االقتصاد من ازمته 

الحادة.
فام هو هذا االقرتاح؟ 

ان عاملنا اليوم هو عامل التكنولوجيا واملعلومات، وما نشهده يف الدول 
املتطورة يعطينا قناعة باننا اذا ما لحقنا بركاب هذا التطور سنخرج 
اقل  انعكاسات  من  لهذا  ما  مع  العاملية،  االقتصادية  املنظومة  من 
لبنان الحديث  اقتصاد  اننا سنرتك عىل قارعة الطريق.  ما يقال فيها 
يجب ان يرتكز عىل مفاهيم جديدة، غري تلك التي كانت سائدة حتى 
اليوم، التي ويالالسف ادت به اىل االنهيار. من هذه االقرتاحات اعتامد 

Blockchain  )ليس هناك ترجمة عربية حتى االن لهذا املفهوم(. 
ما هو مفهوم Blockchain ؟ 

يرتكز مفهوم  Blockchain عىل ثالثة ابعاد:
1- انشاء شبكة مستثمرين لديهم القناعة بأن لبنان ميتلك االمكانات 

والطاقات العادة بناء اقتصاد  حديث.
2- انشاء صندوق استثامري )Investment fund(  من املنتمني اىل 
القادرة عىل خلق فرص عمل  الشبكة لتمويل املؤسسات والرشكات 

الصحاب الكفايات.
ينتمون  الذين  العمالء  بني   )Stable coins( ثابت  نقد  اصدار   -3
يضمن  عمالت  بسلة  املرتبط  الثابت  النقد  هذا  الشبكة.  هذه  اىل 

ضامن  اساس  هو  الذي  االستقرار   Blockchain عىل  للمتعاملني 
االستثامر. فهذا االستقرار يطلق عجلة االقتصاد ويبدأ يف تحقيق منو 

وبالتايل يحقق ارباحا.
التي  املغلقة  الشبكة  عرب  مضمونا  يكون  االستثامر  حجم  ان  انتباه: 
ثقة  يتطلب  الحديث  املفهوم  فهذا   .Blockchain عليها  يرتكز 

املتعاملني عىل هذه الشبكة املغلقة التي ترتكز عىل ثالثة عنارص:
- الربوتوكول )قواعد االستخدام(.

  . KYC )املستخدمون )مبدأ اعرف عميلك -
 .)Stable coins( القطع النقدية الثابتة -

ليست  الشبكة  ان  يعني  وهذا  مركزية،  ال   Blockchain طبيعة 
محصورة بآلة معينة او مبجموعة االت، امنا موزعة عىل جميع االطراف 
املعنيني. انه نظام مفتوح يف امكانه التزايد باستمرار، مبا يعني التحمل 
الدائم ملستخدمني ومشاركني جدد. يتضمن Blockchain ايضا نظام 
بتأمني عقود جديدة،  يسمح  ما  الشفافية وهذا  يرتكز عىل  حوكمة 
ويرتكز عىل استخدام مفاتيح اقفال تسمح بضامن سالمة املعلومات 

املوجودة عليه واستقرارها.
مرحلة  امام  اليوم  وهو  اركانه،  حادة هزت  ازمات  لبنان  عرف  لقد 
اثبتت  لقد  التقليدية.  االدوات  الحلول وال  ال  معها  تنفع  ال  مصريية 
انها  القول  بل ميكن  املعتمدة سابقا فشلها وقصورها، ال  السياسات 
السري  لذا حذار  الذي نحن يف صدده.  االنهيار  التي تسببت يف  هي 
بلبنان  النهوض  والداخلية.  الدولية  الثقة  افقدتنا  مسالك  يف  مجددا 
العاملي  االقتصاد  عىل  منها  نطل  رؤيوية  حلوال  يتطلب  اقتصاديا 

بابتكارات تحفظ لنا املكانة واملوقع.
واالدارات  والوزارات  العليا  واملعاهد  الجامعات  عىل  النهاية،  يف 
وجمعية  لبنان  ومرصف  املصارف  وجمعية  باالقتصاد  املعنية 
ان  والزراعة،  والصناعة  التجارة  وغرف  التجار  وجمعية  الصناعيني 
املستقبل.  ابواب  تفتح  التي  الحديثة  املفاهيم  هذه  اطالق  تبدأ 
لالعالم دور اسايس ومحوري يف وضعها امام الرأي العام لحضه عىل 
املبنية عىل  الحديثة  العلمية  املفاهيم  والتكيف مع هذه  التفاعل، 

املعلومات. تكنولوجيا 


