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مقدمة: 

إإنن االلغة االصوماليیة من أأهھھھم االلغاتت في االقرنن ااألفريیقي٬، كونهھا تنتمي إإلى أأسرةة االلغاتت 
االكوشيیة (ااألفروو آآسيیويیة) االتي نشأتت شمالل االشرقق ااألفريیقي في أأحضانن مجتمع جاء 
االمنطقة ووكونهھا مملكة سميیت بـ (مملكة االكوشش)٬، وواامتدتت حتى هھھھضبة االحبشيیة 
ووجيیبوتي وواالصومالل ووأأجزااء من كيینيیا ووشرقق االسودداانن ووإإررتيیريیا٬، وويیقدرر عددد االناططقيین 
باللغة االصوماليیة أأكثر من عشريین مليیونن نسمة في منطقة االقرنن ااألفريیقي٬، ووووااجهھت 
كتابة هھھھذهه االلغة مشاكل جمة في أأوولهھا االصرااعاتت االثقافيیة في االصومالل٬، كما ووااجهھت 
االلغة عواامل أأخرىى أأثرهھھھا سلبا أأوو إإيیجابا٬، ووأأخيیراا تم كتابة االلغة االصوماليیة عامم 
1972مم من االلجنة االمشكلة بهھذاا االخصوصص من قبل حكومة سيیادد بريي. ووقامت 
االحكومة االعسكريیة بحملة توططيید االلغة االصوماليیة في أأووساطط شعبهھا٬، ووفتحت جامعاتت 
تدررسس بهھا االلغة االصوماليیة٬، ووقامت  بصوملة االوظظائف وواالتعليیم٬، ووأألزمت على 
االمجتمع تعليیمهھا٬، ووأأررسلت ططالبب االجامعاتت وواالمعاهھھھد إإلى االبواادديي ووااألرريیافف إلثباتت 

ددعائمهھا في رربوعع االمجتمع االصومالي٬، حتى ال يیسهھل محوهھھھا  من أأذذهھھھانهھم. 

ووبعد اانهھيیارر االحكومة االصوماليیة عامم 1991 ووااجهھت االلغة االصوماليیة اانحسارراا 
شديیداا٬،من االمثقفيین االذيین ااعتمدوواا االلغة ااإلنجليیزيیة وواالعربيیة كلغاتت تعليیميیة في االبالدد٬، 
ووفتحت جامعاتت وومدااررسس تعتمد على االلغتيین ااإلنجليیزيیة وواالعربيیة كوسائط للتعليیم٬، 

ووالقت االصوماليیة إإهھھھماال شديیداا٬، ووقلّت أأقالمم االمؤلفيین بهھا. 

اانتماء االلغة االصوماليیة إإلى االلغاتت االكوشيیة: 

االلغة االصوماليیة من أأهھھھم االلغاتت االحيیة في االقرنن ااألفريیقي٬، ووهھھھي لغة ررسميیة لجمهھورريیة 
االصومالل ووجيیبوتي وواالصومالل االغربي وواالصومالل االكيیني٬، فاللغة االصوماليیة هھھھي االلغة 
االتي يیتكلم بهھا االمجتمع االصومالي٬، ووتنتمي إإلى فصيیلة االلغاتت االكوشيیة من أأسرةة 
االلغاتت ااألفرووأأسيیويیة٬، ووتشتركك االصوماليیة مع االلغاتت االكوشيیة ااألخرىى في خصائص 
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لغويیة ووااضحة في االمستويیاتت االصوتيیة وواالمفرددااتيیة٬، وواالصرفيیة٬، وواالنحويیة٬، ووتظهھر 
هھھھذهه االقربى االلغويیة بصوررةة أأووضح في مجموعة االلغاتت االكوشيیة االشرقيیة االتي يینتمي 
إإليیهھا االلغة االصوماليیة٬، ووتقتربب االلغة االصوماليیة من االلغاتت االكوشيیة ااألخرىى بدررجاتت 
متفاووتة٬، وويیعتبر لغة أأوويیرااawera أأقربب االلغاتت االكوشيیة من االصوماليیة٬، ووتأتي بعدهھھھا 
لغة ررنديیلي٬rendille، ثم لغة بايیسو٬beyso، ثم لغة ددسيینج٬desenech، ثم أأرربورريي 
arbore ٬، ووتسمي هھھھذهه االلغاتت لغاتت أأُموتانا أأوواالصوماليیة االممتدةة٬، ثم االلغةااألررووميیة 

وواالعفريیة ووساهھھھو(1). 

يیالحظ أأنن االلغة االصوماليیة لم تشهھد تطورر عن أأصولهھا ااألوولى إإال في االقليیل ٬،ووإإنن فيیهھا 
تقارربا للعربيیة االقديیمة ووتباًعداا في آآنن ووااحد٬، وواالسبب في ذذلك أأنهھا لم تأخذ إإحدىى 
االلهھجاتت االقديیمة بعيینهھا٬، بل ماززجت بيینهھا بتماززجج االقبائل االمهھاجرةة االمتعدددةة االلهھجاتت٬، 
في مهھجرهھھھا االجديید٬، ووأأخذتت بعد ذذلك من االلغاتت ااألفريیقيیة االمجاووررةة شيیئا فشيیئا٬، ووذذكر 
علماء ااألجناسس على أأنن االلغة االصوماليیة هھھھي من االلغاتت االكوشيیة (ااألفروو آآسيیويیة) 
كاللغة االعفريیة في االشمالل "جيیبوتي"وواالساهھھھويیة في إإررتيیريیا وواالبجة في االسودداانن 
ووأأسواانن٬، ووأأوولل من أأططلق عليیهھا هھھھذهه االتسميیة االعالم ااألمريیكي "جريینزغغ" ووقالل عن 
االلغة االصوماليیة إإنن بنيیتهھا االلغويیة تشبهھ االلغاتت االساميیة وواالجاليیة معا٬، ووحاوولل إإيیجادد 
االشبهھ بيینهھا ووبيین ااألكادديیة في االعرااقق وواالفيینيیقيیة في لبنانن وواالكنعانيیة في فلسطيین 

ووااألررميیة في سورريیا٬،  وواالجعزيیة في االحبشة(2). 

ووإإذذاا كانت االمجموعة ااألفروو آآسيیويیة تتميیز بالتفريیق بيین االجنسيین االذكر ووااألنثى٬، 
ووباستخداامم بعض االوظظائف االصرفيیة في تحوالتت نحويیة٬، فإنن االلغاتت االكوشيیة تتميیر 
بالتشابهھ االدااخلي بيین كثيیر من مفرددااتهھا كالعفريیة وواالجاليیة وواالصوماليیة٬، ووبالتقارربب بيین 
االضمائر كما في االلغة االصوماليیة ووااإلررتيیريیة وواالساهھھھويیة٬، ووباشترااكهھما في بعض 

ضمائر االملكيیة ووااشترااكهھما في بعض ااألعداادد ااألساسيیة(3) 

تتميیز االلغة االصوماليیة باكتمالل خصائصهھا االبنيیويیة٬، كما أأنهھا غنيیة بآدداابهھا االشفهھيیة٬، 
بحيیث يیُذكر أأنن االلغة االصوماليیة هھھھي أأغنى لغاتت االعالم ثرااء من حيیث ااألددبب٬، بعد االلغة 
 (maayمايي) االعربيیة ووااليیونانيیة٬، وولهھا لهھجتانن ررئيیسيیتانن هھھھما لهھجة
وولهھجة )محادد(٬maxaad، وويیتكلم جل االصوماليیيین بلهھجة محادد٬maxaatiri، ووتكادد 
تمثل االلغة االصوماليیة االمشتركة٬، ووخاصة بعد أأنن أأصبحت هھھھذهه االلهھجة لغة االتعليیم 
ووااإلددااررةة في االصومالل٬، وولغة ووسائل ااإلعالمم٬، ووأأما ااألصوااتت االصامتة في االصوماليیة 
االمدوونة هھھھي (22) صوتا٬، بما فيیهھا االهھمزةة وويیرمز لهھا بـ(,) ووتكتب في ووسط االكلمة 
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وونهھايیتهھا٬، ووال تكتب في بداابة االكلمة٬، ووأأما االحركاتت أأوو ااألصوااتت االصائتة٬، هھھھي 
عشرةة: خمسة منهھا قصيیرةة ووخمسة ططويیلة(4). 

االصرااعع االثقافي في كتابة االلغة االصوماليیة: 

بدأأ االصرااعع االثقافي ووااللغويي منذ حواالى 1884مم حتى إإنشاء أأوولل مجلس إإقليیمي 
صومالي في يینايیر 1951مم٬، إإذذ نوقش في االمجلس ااإلقليیمي في جلسة 7 فبراايیر مشكلة 
االلغة على ضوء ااالستفتاء االمقدمم بشأنن االلغة االعربيیة كلغة ررسميیة للدوولة٬، فأعلن 
االحاكم ااإليیطالي أأنن ااإلددااررةة ستأخذ االلغة ااإليیطاليیة وواالعربيیة في االمدااررسس وواالمكاتب 
ووتستعمل االصوماليیة في االمعامالتت٬، وولكن كانن إإعالنن االحاكم عن االلغة االعربيیة أأنهھا 
ررسميیة يیكتنفهھ االغموضض٬، لذلك تقدمم االمستشارروونن االذيین كانن أأوولهھم معلم حسن٬، ددعالهھ 
فهھمي٬، شيیخ عبد هللا محمد٬، حاجج حسيین أأحمد٬، حاجج عبد هللا٬، أأميین محمودد أأحمد٬، 
ووجاني عمر٬، عبد االرحمن علي عيیسى٬، إإمامم عمر علي٬، حاجج موسى بقر٬،بطلب 
تصريیح ووااضح في صوررةة قراارر بأنن االلغة االعربيیة لكونهھا لغة االقرآآنن وومكتوباً بهھا دديین 
االصوماليیيین٬، يیجب أأنن تكونن االلغة االوحيیدةة بجانب االلغة ااإليیطاليیة في االمدااررسس ووفي 
ً على أأنن تكونن االلغة االعربيیة لغة  االمكتباتت االرسميیة٬، فتواافق االمستشارروونن جميیعا

االصومالل االرسميیة٬، نظرااً ألهھھھميیة االلغة االعربيیة في االقطر االصومالي(5). 

ووأأخيیراا اانتهھى االصرااعع لصالح االتيیارر االمؤيید للحرفف االالتيیني٬، بيینما كانن علماء 
االصومالل يیدعونن أأنن االصومالل بلد مسلم ال يینبغي أأنن يیكتب لغتهھ بالحرووفف االالتيینيیة٬، 
وومن جانبهھا سعت إإيیطاليیا لفرضض االحرفف االالتيیني على االصوماليیيین بدًال من االحرووفف 
االعربيیة االتي كانن يیسعى االعلماء وواالمثقفونن وواالشعب االصومالي كلهھ٬، ووكانت هھھھذهه 
االموااقف ددلت بوضوحح على أأنن ااالستعمارر  كانن يیهھدفف إإبعادد االصوماليیيین عن االثقافة 
االعربيیة على أأنن يیتم إإبعاددهھھھم عن ااإلسالمم وواالعرووبة٬، ووفي نهھايیة االمطافف تغلب تيیارر 
االالتيینيیة على مناصريي االعربيیة كلغة ررسميیة للبالدد٬، وواانقطعت آآمالهھم عشيیة ٬1972، 

حيین أأعلنت لجنة كتابة االلغة االصوماليیة بتبني االحرووفف االالتيینيیة. 

االمحاووالتت االتارريیخيیة لكتابة االلغة االصوماليیة: 

هھھھناكك محاووالتت شخصيیاتت رراائدةة نذرروواا على أأنفسهھم لتأليیف حرووفف تكونن أأساسا لكتابة 
االلغة االصوماليیة٬، ووبدأأتت تلك االجهھودد في ووقت كانت االصومالل تتلمس ططريیقهھا نحو 
االوحدةة وواالدوولة االحديیثة وومكافحة ااالستعمارر  في بداايیة االقرنن االماضي  ٬، ووفي االعقد 
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ااألوولل من االقرنن االعشريین تحديید ٬، ووقد كانت أأعيین ااألعدااء ترااقب جميیع االتحركاتت 
االرااميیة لتقديیم عجلة االحضاررةة االصوماليیة إإلى ااألمامم ووأأوولهھا: 

عثمانن يیوسف كيینديید: االذيي ااخترعع في عامم 1922مم٬، حرووفف تشبهھ ااألحرفف االهھنديیة٬، 
ووكانت أأوولل محاوولة إليیجادد لغة صوماليیة٬، ووسميیت هھھھذهه "بالعثمانيیة" نسبة لصاحبهھا 

عثمانن كيینديید. 

شيیخ عبد االرحمن شيیخ نورر: االذيي ااخترعع أأحرفف لكتابة االلغة االصوماليیة في عامم 
1933مم٬، في بوررما شمالل االصومالل بحرووفف االالتيینيیة االقديیمة. 

مصطفى شيیخ حسن: االذيي أألف حرووفهھ في االخمسيینيیاتت من االقرنن االماضي ووهھھھي تشبهھ 
 ."kontonbarkadliya"االحرووفف ااألمهھريیة٬، االتي تسمى

حسيین شيیخ أأحمد كدرريي: ااخترعع كدرريي أأحرفف بلغة صوماليیة عامم 1952مم. 

موسى حاجج ااسماعيیل غاللل: لهھ أأحرفف عربيیة أألفهھا عامم ٬1952، وولكن هھھھذهه االمساعي 
االمتقدمة لم تحظ باالختيیارر . 

شريي جامع أأحمد: االذيي ااخترعع االحرووفف االالتيینيیة االتي كتب االلغة االصوماليیة عامم 
٬1961، ووهھھھو مؤلف باألحرفف االتي نستخدمهھا االيیومم في كتابة االلغة االصوماليیة. 

إإبرااهھھھيیم حاشي محمودد: االذيي ااخترعع أأحرفف عربيیة في عامم 1962. 

كل هھھھذهه االجهھودد االمبذوولة من جهھة االمثقفيین االصوماليیيین٬، كانت بهھدفف إإيیجادد لغة ررسميیة 
للبالدد٬، ططالما أأنن االصوماليیة ليیست مكتوبة بعد٬، وواانتهھى االصرااعع بدوونن جدوويي٬، ووتم 

ااختيیارر االحرووفف االالتيینيیة لكتابة االصوماليیة. 

كتابة االلغة االصوماليیة بالحرووفف االالتيینيیة: 

يیعد كتابة االلغة االصوماليیة عامم 1972 عامًال أأساسيیًا ووهھھھاًما في إإحدااثث تطوررااتت نوعيیة 
ملموسة شهھدتهھا االلغة االصوماليیة في فترةة ززمنيیة محدووددةة٬، ووأأصبحت االصوماليیة لغة 
ااإلددااررةة في االدوواائر االحكوميیة ووووسائل ااإلعالمم  وواالتعليیم٬، ووكانت خطوةة فريیدةة من 
نوعهھا ااتخذتهھا االحكومة االصوماليیة(6)٬،ررغم ااختالفف االتيیاررااتت ااإلسالميیة في االبالدد 
ً بأنن االعالم في سباقق من  وواالتيیاررااتت االغربيیة في ااالبجديیة االتي يینبغي ااعتماددهھھھا ٬،علما
أأجل تنميیة معاررفهھ ووسيیاددةة ثقافتهھ وولغتهھ٬، إإذذنن كانت حجة أأصحابب فكرةة االحرفف االعربي 

ترجع إإلى ااألسبابب ااآلتيیة (7): 
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إإنن االشعب االصومالي مسلم بنسبة100%٬، ووبحكم إإسالمهھ يیدررسس االقرآآنن وويیحفظهھ 
وويیدررسس االحديیث وواالتوحيید وواالفقهھ ووغيیرهھھھا من مختلف االعلومم باللغة االعربيیة ووددررااسة 

االديین ووااجبة بنص االدستورر. 

ففي ددستورر حزبب ووحدةة االشبابب االصومالي االمكتوبب في 15مايیو سنة 1943مم تنص 
ً ألنهھا االلغة  االماددةة ررقم "2" فقرةة "بب" هھھھذاا االنص (ااالهھھھتمامم بتعليیم االلغة االعربيیة نظراا

االرسميیة للقطر)(8). 

االحجج في االبيیع وواالشرااء وواالزووااجج وواالوقف ووما إإلى ذذلك كلهھا كانت مكتوبة باللغة 
االعربيیة منذ ززمن بعيید. 

كتابة االلغة االصوماليیة بالحرفف االعربي يیسهھل على االدااررسس ددررااستهھا نظرااً ألنن قرااءةة 
االصحف االعربيیة وواالكتب االحديیثة على صلة ووثيیقة بالثقافة ااإلسالميیة (9). 

هھھھناكك شعوبب إإسالميیة تكتب لغاتهھا بالحرووفف االعربيیة مثل باكستانن وواالماليیو ووإإيیراانن. 

من االسهھل االحصولل على االمطابع بالحرووفف االعربيیة ووذذلك بتيیسيیر ططبع االمؤلفاتت 
باللغة االصوماليیة وواالحرووفف االعربيیة(10). 

إإنن ااختيیارر االكتابة االعربيیة يیجعل عالقتنا مع االعالم ااإلسالمي باقيیة وودداائمة باعتباررهھھھا 
لغة االمسلميین أأكثر مما لو أأخذنا االكتابة بحرووفف أأخرىى(11). 

االلغة االصوماليیة في ززمن سيیادد برىى: 

في فترةة االرئيیس ااألسبق محمد سيیادد برىى مّرتت االلعة االصوماليیة في أأووجج عظمتهھا٬، 
حيیث حسم االنزااعع في ااألبجديیة االمختاررةة لكتابة االصوماليیة في عامم 1972مم٬، ثم لم 
يیكتف سيیادد برىى في كتابة االصوماليیة بل جهھز مشرووعا ووططنيیا لتوططيینهھا٬، ووقدمم حملة 
تطوعيیة لمحو ااألميیة فى االمدنن ووااألرريیافف٬، ووفى سيیاقق جهھوددهه االمضنيیة لترسيیخ االلغة 
االصوماليیّة بنى سيیادد برىى أأكادديیميیة ااآلدداابب ووللعلومم وواالفنونن االتى تهھتم في مجالل االلغة 
االصوماليیّة ووصيیاغاتهھا فى بداايیة حكمهھ٬، ووفي عامم 1975مم ووفرتت االحكومة االتعليیم 
االمجاني ووااإللزاامي لألططفالل االذيین تترااووحح أأعماررهھھھم ما بيین ستة إإلى أأرربعة عشر عاما٬ً، 
الستيیعابهھم في االتعليیم االسريیع حتى يیلتحقواا فورر تخرجهھم بسوقق ااألعمالل٬، حيیث االبالدد 

تعاني من نقص حادد في االكوااددرر االمتعلمة. 



  8

ووجاددلت االحكومة بأنن االطالبب سيیستطيیعونن ااستيیعابب االمعرفة أأكثر من االسابق حيیث 
ااآلنن يیدررسونن باللغة االصوماليیة٬، ووبعد كل هھھھذهه االجهھودداالموفقة من سيیادد برىى نستطيیع 
االقولل اانن االكتابة بالصوماليیة ووظظهھورر صحوةة تأليیفيیة لتسجيیل تارريیخ االصومالل االتى 
كانت تعتمد بشكل ااساسي على ثقافة شفويیة أأددتت إإلى ضيیاعع كثيیر من االمالمح 

االتارريیخيیة للوططن. 

االلغة االصوماليیة بعد االحرووبب ااألهھھھليیة: 

في 26 من يینايیر 1991مم اانهھارر تت االحكومة االمركزيیة في االصومالل بقباددةة سيیادد برىى٬، 
ووااتجهھت االقوااتت االمسلحة إإلى تصفيیة حساباتت قبليیة مما أأجبر شريیحة كبيیرةة من 
االمجتمع االُصوماليّ إإلى االتوجهھ خاررجج االبالدد ٬، ووهھھھجرةة أأغلبهھم إإلى االدوولل االغربيیة٬، 
وولتسهھيیل ااالندماجج مع مجتمعاتهھم االمضيیفة أألزمواا بتعلم باللغاتت االمحلِّيیة لتلك االدوولل 
ووتدرريیجيیا ووبعد مروورر عقديیيین وونيیف من بداايیة ااالحتراابب٬، فقد كثيیر منهھم مالمحهھم 
االثقافيیة وواالوططنيیة٬، ووأأخدوواا ثقافاتت جديیدةة على حسابب ثقافتهھم االصوماليیّة٬، ووكانت االلغة 
االصوماليیّة من أأوولل ما ضاعع عن هھھھذاا االجيیل االمغتربب٬، ووأأغلبهھم ال يیستطيیعونن االتحدثث 
بالصوماليیة وويیصعب عليیهھم االنطق باألصوااتت ااألصليیة ناهھھھيیك عن إإجاددةة االكتابة باللغة 

االصوماليیة. 

ووبدأأتت أأعداادد من االمغتربيین تشعر بالقلق إإززااء فقداانن كثيیر من أأبنائهھم هھھھويیتهھم االثقافيیة 
مما ددفعهھم االعوددةة بأبنائهھم إإلى االوططن خوفا من ااالنقطاعع "نهھائيیا" عن لغتهھم ووووططنهھم٬، 
ووفتحواا مدررااسس خاصة للمغتتربيین في االمدنن االكبيیرةة٬، نظراا ألنن ااندماجهھم فى االطالبب 
االمقيیميین تسبب لهھم االحرجج االبالغ االذيي قد يیؤدديي إإلى"عقدةة نفسيیّة" تالززمهھم بحيیث 
ّ من آآثارر  يیكونونن محل سخريیة لغيیرهھھھم من االطالبب٬، ووإإنن هھھھذهه االمحاووالتت تقلل
ااالغتراابب ٬،وويیبدوو أأنن ددوورر االدوولة كانن غائبا في هھھھذهه االجهھودد االتي يیبذلهھا شخصيیاتت من 

االقطاعع االخاصص. 

عزووفف االمثقفيین عن االلغة االصوماليیة: 

وومن أأكبر االتحديیاتت االتى توااجهھ االصوماليیة هھھھي عزووفف االمثقفيین عن ااستخداامهھا٬، 
بحيیث تجد أأنن ااألغلب من االمثقفيین لديیهھم "ثنائيیة االلغة" وويیفضلونن أأوو باألحرىى يیتباهھھھونن 
في لغتهھم االثانيیة٬، وواانن حديیثهھم في منصاتت االتوااصل ااإلجتماعي وواالمحطاتت االمسموعة 
وواالمرئيیة يیعج بكلماتت أأجنبيیة٬، يیوجد مثلهھا فى االصوماليیة ووليیست مصطلحاتت علميیّة 
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يیصعب صيیاغتهھا في لغتنا٬، ووال شك أأنن هھھھذهه تصرفاتت تؤدديي إإلى تأخر لغتنا االصوماليیّة 
االغنيیة ٬، ووهھھھذهه ااألززمة ليیس محصوررةة فقط في فئة االمثقفيین بل حتّى االنخبة االسيیاسيیة في 
بالددنا تكرسس نفس االتصرفاتت حيین تقدمم خطبهھا باإلنجليیزيیة ٬،ووليیس ببعيید عنا حيین 
ووقف ررئيیس إإددااررةة جوباالند ووهھھھو يیشتكى االنخبة االسيیاسيیة متسائال االدووااعي االتي تدفعهھم 
للتحدثث بلغة أأجنبيیة ٬،ووال يیوجد حضورر غربّي في ااجتماعهھم مما أأددىى إإلى تطبيیق فكرةة 
أأحمد محمد ااسالنن"أأحمد مدووبي" في االيیومم االثاني من االمؤتمر ٬، وونالل بهھذاا جائزةة 

إلحدىى االمنظماتت االُصوماليیّة االتى تهھتم بالترااثث االصومالي. 

تحديیاتت أأمامم االلغة االصوماليیة 

غيیابب ددوورر االدوولة:  من أأبرزز االتحديیاتت االتى توااجهھ االلغة االصوماليیّة هھھھى غيیابب كليیة 
ااألدداابب وواالفنونن االتى تهھتم بموااكبة االلغة االوططنيیة للغاتت االمنطقة وواالعالم فغيیابب ددوورر 
االدوولة للمحافظة على االلغة أأددىى إإلى عدمم ااستشعارر االجيیل االحالي أأهھھھميیة لغتهھ ااألمم 

ووتفضيیل االلغاتت ااألخرىى عليیهھا. 

عوددةة االمغتربيین: بعد عقديین وونيیف ررجع أأعداادد هھھھائلة من االمغتربيین ووسب ااحتكاكهھم 
في االمجتمع االصومالي حالة من االتأثيیر االمتباددلل٬، بحيیث أأددخلو إإلى االلغة االصوماليیة 
مصطلحاتت غيیر صوماليیة مستوررددةة من االخاررجج٬، ووأأصبح ووجودد مظاهھھھر  تدلل على 
االخلل في االلغة االصوماليیة في مؤتمرااتت إإقليیميیة ظظاهھھھرةة عادديیة ال تستدعي ااالستغراابب. 

غيیابب مركز مهھتم بالمحافظة على االلغة: وومن االمشاكل االتى تعاني منهھا االصوماليیة 
حاليیا غيیابب مرااكز  بحثيیة تهھتم باللغة االصوماليیة٬، فنستطيیع االقولل بأنن تطورر وومحافظة 
االلغة االصوماليیة توقف بسقوطط سيیادد برىى٬، وومن االضروورريي تأسيیس مرااكز علميیة 

تعطي أأوولويیة قصوىى لمجالل االلغة االصوماليیة. 

مناهھھھج االدررااسيیة في االتعليیم االعالي: من االمالحظ أأنن االجامعاتت ااألهھھھليیة وواالحكوميیة 
وواالكليیاتت االخاصة كلهّھا تسعى إإلى االدررااسة باللغاتت ااألجنبيیة ووقلما توجد فيیهھا أأقسامم 
توجهھ عنايیة خاصة باآلدداابب االصوماليیة مع تواافر أأساتذةة لهھم إإلمامم في مجالل االلغة 
االصوماليیة فغيیابب ددوورر االتعليیم االعالي ساهھھھم بشكل مباشر إإلى تضعضع مركز االلغة 

ااألمم االتى كانت تعاني أأصال من مشاكل ال حصر لهھا. 
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االطالبب االعائدوونن من االخاررجج: ووبعد غيیابب االدوولة ووتدرريیس االطالبب االصوماليیة مناهھھھج 
ددررااسيیة تابعة لدلو أأخرىى ثم اابتعاثهھم إإلى ددوولل أأجنبيیة ناططقة بالعربيیة أأوو ااإلنجليیزيیة أأوو 
االتركيیةفإنن ررجوعهھم إإلى االوططن مثل تحديیا كبيیراا فـ "ثنايیة االلغة" االتى يیتمتعونن بهھا 
تؤدديي إإلى عزووفهھم عن االلغة االصوماليیة٬، حيیث ترىى أأووساطط هھھھذهه االفئة من يیفضل 
االتحدثث باللغاتت االتي ااكتسبوهھھھا ااثناء ددررااستهھم في االخاررجج٬، ووحتى االمنظماتت االمحليیة 

أأوو االدووليیة االتي توظظف االشبابب تهھتم باللغاتت ااألجنبيیة أأكثر من أأيي لغة أأخرىى. 

االالفتاتت في االشوررااعع: وومن االتحديیاتت االتى توااجهھ االصوماليیة ووجودد الفتاتت في شوااررعع 
االمدنن مكتوبة باللغاتت أأجنبيیة٬، ووقد فتحت مؤخراا جامعة إإثيیوبيیة في جروووويي الفتتهھا 
مكتوبة باللغة ااإلثيیوبيیة٬، مع أأنن ااإلعالنن موجهھ إإلى االصوماليیيین ووليیس إإلى غيیرهھھھم ٬، 
ووهھھھنا نتساءلل عن ددوورر االدوولة أأوو باألحرىى أأيین ددوورر إإددااررةة بونت الند للمحافظة على 

االلغة االصوماليیة. 

وواانتشارر هھھھذهه االظاهھھھرةة ددفع بعض االمسئوليین إإلى منع كتابة االالفتاتت بالصوماليیة ووااألمر 
بإززاالة ما يیكتب بغيیرهھھھا٬، ووهھھھذاا ما قامم بهھ عمدةة مقديیشو مؤخراا حيیث نددد بالظاهھھھرةة ٬، 
ووهھھھذهه خطوةة مهھمة لصالح االلغة ااألمم في خضم االصرااعع االثقافي االذيي تشهھدهه االبالدد 

حاليیا. 

متطلباتت االمرحلة االرااهھھھنة: 

تتطلب االمرحلة االرااهھھھنة إإعاددةة االنظر  إإلى ووضع االلغة ااألمم في أأنحاء االصومالل ٬،ووإإقامة 
مؤتمرااتت للتشاوورر في سبل تقويیة االلغة االصوماليیة ووررسم خريیطة لتجاووزز االتحديیاتت 
االتى تمت ااإلشاررةة إإليیهھا٬، وويیعاني ااألددباء وو علماء االترااثث في بالددنا غيیابب االرعايیة 
االحكوميیة٬، مما يیؤدديي إإلى ضيیاعع االموااهھھھب االلغويیة من أأددباء ووشعرااء فقدوواا ددوورر االدوولة 
االتي تقومم باكتشافهھ ووررعايیتهھم ٬، ووإإضافة إإلى ما سبق فإنن على االدوولة إإعاددةة االنظر في 

سيیاساتهھا تجاهه االلغة ااألمم. 

ووكذلك تتطلب االمرحلة االرااهھھھنة االى صوملة االمصطلحاتت االعلميیة االقابلة لتحويیلهھا إإلى 
االصوماليیة٬، باإلضافة إإلى إإقامة ندووااتت علميیة بهھدفف ااستكشافف االموااهھھھب االشابة 
وومنحهھم جواائز  قيیمة لتحفيیز االمجتمع ٬، ووإإشعاررهھھھم بأهھھھميیة لغتهھم ااألمم ٬، كما يیجب على 

االدوولة إإعاددةة االنظر في مجالل االتوظظيیف ووووضع سيیاساتت تخدمم االلغة االصوماليیة. 
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وومن مجاالتت االمهھمة في حيیاتنا مجالل االبحث االعلمي فلكى توااكب لغتنا مجالل االبحث 
االعلمي يیجب على االدوولة إإعطاء ااهھھھتمامم كبيیر في هھھھذاا االمجالل ووأأنن يیكونن هھھھناكك لجنة 

لوضع صيیاغاتت لغويیة في كل سنة مهھمتهھا إإجاززةة مصطلحاتت جديیدةة في لغتنا. 

االتوصيیاتت 

من خاللل قرااءتنا لوااقع االلغة االصوماليیة ووتطوررهھھھا االتارريیخي نرىى أأنهھ باتت من 
االضروورريي تفعيیل ددوورر االلغة االصوماليیة في االمناهھھھج االدررااسيیة ووإإعطائهھا أأوولويیة في 

االمرااحل االتعليیميیة االمختلفة. 

كما نشيید بالجهھودد بالجهھودد االجباررةة االتى قدمهھا االرئيیس االحالي لدوولة جيیبوتي االشقيیقة 
في خدمة االلغة االصوماليیة حيیث فتح أأخيیراا أأكادديیميیة إإقليیميیة تهھتم باللغة االصوماليیة 
ووططبع قبل فتح هھھھذهه ااألكادديیميیة معجما صوماليیا ٬،كما ااحتضن عددداا من ااألددباء 
االصوماليین االذيین فقدوواا ررعايیة االدوولة وولجأؤؤاا إإلى جبوتي ٬، ووهھھھذهه خطوةة جديیرةة 
باالقتدااء من جانب االحكومة االفيیدررااليیة االصوماليیة بتأسيیس ووززااررةة تعنى بمجالل االلغة ٬، 
ووتتبنى براامجا تطويیريیا للغة ااألمم ٬، ووووضع سيیاساتت تضع حداا لتجاووززااتت االمسئوليین 
االذيین يیستخدمونن لغاتت أأجنبيیة في خطاباتهھم غيیر االرسميیة في أأووساطط االمجتمع. ووكذلك 
يینبغي على االدوولة إإصداارر قرااررااتت تعززز ددوورر االلغة االصوماليیة على غراارر  عمدةة 
مقديیشو  االقاضي بإززاالة االالفتاتت االمكتوبة بلغاتت أأجنبيیة من شوااررعع االمدنن االتابعة لهھا. 
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