
 

 
 

 
 العربية والعوملة اللغوية

 
 )∗(حممود السيد. د

 

حناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم العوملة بصورة عامة، والعوملة 

 .اللغوية بصورة خاصة، وواقع اللغة العربية يف ظل العوملة، وسبل االرتقاء به

 مفهوم العوملة -الًأو

، وهو مصطلح مترجم عن »العوملة«لح د على نطاق الساحة العاملية مصططاملا تردَّ
 Globalizationواجتهد املفكرون العرب يف ترمجة  »Global«الكلمة اإلجنليزية 
 Globalالقرية الكونية «مبصطلح  اما يذكر هذا املصطلح مرتبطً اوغالب. بعوملة أو كونية

village« .فما املقصود بالعوملة؟ 
 وهل مثة فرق بني العوملة والعاملية؟

من : من أين أتيت؟ فلم جيبه سقراط من أثينا، بل قال له: أل أحدهم سقراطس
العامل، ذلك ألن صاحب املخيلة الواسعة والغنية يعد العامل مدينته، ويوسع معرفته 

 .وجمتمعه وعاطفته لتشمل البشرية كلها

                                                           
 .بدمشقجممع اللغة العربية عضو  )∗(
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وذلك  ،ومن هنا كان مثة فرق بني العاملية والعوملة، فالعاملية مصطلح إنساين
يف تعامله مع بين البشر  احي اوسلوكً اعملي اأن جيسد املرء نزعته اإلنسانية واقعب

كافة، يقف إىل جانبهم يف نضاهلم حنو األفضل، وميد يد العون واملساعدة إليهم أنى 
 .كانوا يف منأى عن اللون واجلنس واهلوية واالنتماء

ت رسالتها احلضارية فقد كان«وهذا ما أكدته حضارتنا العربية اإلسالمية، 
عاملية موجهة إىل الناس كافة، تساوى لديها بالل احلبشي وسلمان الفارسي 

ال يف جاهه  ،وصهيب الرومي، ومتثلت قيمة اإلنسان فيها يف عمله ونزعته اإلنسانية
اخل، فكانت ذات طابع إنساين عاملي ..وال يف نفوذه وال يف ماله وال يف جنسيته

١(.»ى كانتروم خري اإلنسان أن( 

مع االحتفاظ  ،على العامل وعلى الثقافات األخرى اوإذا كانت العاملية انفتاح
خبصوصيات تلك الثقافات على النحو الذي صنعته احلضارة العربية اإلسالمية يف 

بعد ذلك،  اوإبداع اواختيار اواستيعاب الًواإلفادة منها متث ،احترام الثقافات األخرى
وإحالل االختراق الثقايف حمل » نفي اآلخر«ياتنا املعاصرة تعين فإن العوملة يف ح
وتقوم ثقافة االختراق على مجلة أوهام، هدفها التطبيع مع . الصراع العقائدي

اهليمنة، وتكريس االستتباع احلضاري، وإفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى، 
وطن والال أمة والال دولة والدفع ا إىل التشتيت والتفتيت لربط الناس بعامل الال 

 )٢(.»وإغراقهم يف أتون احلرب األهلية

                                                           
 -منشورات وزارة الثقافة -اجلزء األول -مقاالت يف الثقافة -الدكتور حممود أمحد السيد) ١(

 .١٧٩ص ٢٠٠٤دمشق 
الكالم للدكتور حممد عابد اجلابري ورد يف كتاب ما العوملة؟ للدكتور صادق جالل ) ٢(

 .٣٦ص ٢٠٠٢دار الفكر بدمشق  -العظم والدكتور حسن حنفي
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أن أنصار العوملة يرون أن هلا تأثري ابيد اإجيابي ا  اكبريعلى الصعيد العاملي، إذ إ
ربطت بني احلضارات والشعوب والبلدان متخطية العامل اجلغرايف، وجاعلة من 

لف أحناء املعمورة من كثري من القيود العامل قرية واحدة، وحمررة اإلنسان يف خمت
بفضل ذيوع اإلعالم وانكشاف العامل كله أمام كل إنسان فيه، فبات يطلع على ما 

 .جيري يف العامل وهو يف عقر داره، وباتت الثقافات مكشوفة ومنتشرة ومتفاعلة
على إزالة احلواجز بني  - كما يرى مؤيدوها -ن العوملة عملت مث إ

فتاح الثقافات بعضها على بعضها اآلخر، وتذويب الفروق بني اتمعات، وان
اتمعات اإلنسانية عرب ثورة االتصاالت واملعلوماتية، وإشاعة القيم اإلنسانية 

املصري «من نظرية شاملة شعارها  انطالقًا املشتركة اليت يراد هلا أن جتمع البشر
 .»العامل كله يف سفينة واحدة«و» الواحد للبشرية

من حيث إنسانيته، إال أن املستفيد من العوملة كما  اد يبدو هذا الشعار براقًوق
هو القوي القادر على إمالء مفاهيمه  ،أثبتت الوقائع واألحداث على الصعيد العاملي

إنه الغرب، وعلى رأسه أمريكا، الغرب الذي مل يعرف يف تارخيه . على اآلخرين
 .ويج مفاهيمهوال يف حاضره إال العمل ملصلحته وتر

ومن األشكال اجلديدة اليت أفرزها الغرب على الصعيد العاملي بقصد هيمنته 
العوملة، والعامل ذو القطب الواحد، واية التاريخ، وصراع احلضارات، وثورة «

 .»خلإ...االتصاالت، والعامل قرية واحدة، والقرية الكونية
ى األطراف يف تاريخ وكلها مفاهيم غري بريئة تكشف عن سيطرة املركز عل

 )٣( .العلم احلديث

                                                           
دار الفكر بدمشق  -ما العوملة؟  -الل العظم والدكتور حسن حنفيالدكتور صادق ج) ٣(

 .٤٧ص ٢٠٠٢
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وال تتجلى العوملة يف شكل واحد أو بعد واحد، وإمنا هلا أبعاد متعددة ووجوه 
متعددة، فهي عوملة سياسية وعوملة اقتصادية، وعوملة إعالمية، وعوملة علمية وتقانية 

 .، وعوملة ثقافية)تكنولوجية(
وجوه يستقل بنفسه، فال عوملة واخلطر يف األمر كله أنه ال وجه من هذه ال

بالترهيب  اثقافية دون عوملة سياسية واقتصادية متهد هلا السبيل، وتفرضها فرض
 .واإلجبار تارة، وبالترغيب والتمويه تارة أخرى

ويف ضوء ذلك كله البد من النظر إىل العوملة على أا منظومة من املبادئ 
ماعية والثقافية، ومن األنظمة اإلعالمية السياسية واالقتصادية، ومن املفاهيم االجت

واملعلوماتية، ومن أمناط السلوك ومناهج احلياة، يراد ا إكراه العامل كله على 
 .االندماج فيها وتبنيها والعمل ا، والعيش يف إطارها

وتتباين مواقف الشعوب جتاه العوملة، إذ إن بعضها يدافع عن ذاتيته الثقافية 
و يقف على أرض صلبة، يف حني أن بعضها اآلخر ليست لديه وهويته وأصالته وه

تلك املناعة القوية، وإذا هو يتخلى عن كثري من خصائصه وألوان ثقافته ليذوب يف 
 .ثقافة العوملة ذات البعد الثقايف الواحد واللغة الواحدة

 العوملة اللغوية -ثانيا

منها، وكانت  اايف واحدملا كانت العوملة ذات أبعاد متعددة، وكان البعد الثق
اللغة حمور البعد الثقايف واملعرب عنه يف جانبيه املادي واملعنوي، كانت األمم 
والشعوب قد أدركت من قبلُ يف عصور التاريخ ضرورة الوحدة اللغوية بني الناس، 

من  افكان أن نشأت يف كل عصر تارخيي لغة مشتركة اصطنعتها عدة شعوب حين
اندثرت، فاللغة األكادية أو لغة بابل وآشور اليت سادت يف الدهر مث بادت أو 

حوض دجلة والفرات قد انتظمت العامل القدمي مدة من الزمن، مث جاءت بعدها 
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يف العصور احلديثة الفرنسية  ااآلرامية واإلغريقية والالتينية مث العربية، وأخري
اولة أن يمن وتصبح وكل لغة من هذه اللغات حاولت ما وسعتها احمل. واإلجنليزية

 .لغة الناس كافة
بيد أن اللغات تتصارع وتتغالب كما تتصارع الشعوب، فيغلب القوي منها 

فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية قد تعرضت الضعيف، وها هي ذي كثري من لغات إ
بعد الثورة  ،لالجتياح أمام قوة اللغات األوربية الغازية يف عصر التوسع االستعماري

صناعية ممثلة يف اللغات الفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية والربتغالية واألملانية بصورة ال
وأمام هذا االجتياح سقطت . ويف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية بصورة خاصة ،عامة

بأكثر من » اليونسكو«ا املنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة رلغات كثرية قدَّ
من الضعف  اأخرى، وتصدعت أركاا، وتتوقع هلا مزيدلغة، وضعفت  ٣٠٠

أبناء هذه اللغات أنفسهم على حتقيق  ، إذا ساعدالذي قد يؤدي إىل السقوط
اهلدف، وقد وضعت اللغة العربية يف مصاف هذه الطائفة األخرية، بعد أن قدر هلا 
لغة مدى زمين يتوقع أن يتحقق من خالله اهلدف، أي يف حال مساعدة أبناء ال

 !أنفسهم على حتقيقه 
ويف عاملنا املعاصر مثة لغات عاملية تتبوأ مكانة على الصعيد العاملي مثل 

ومن مسات اللغة العاملية . اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية واليابانية والصينية واألملانية
ما عدا  ،أا تؤدي وظائف رمسية يف عدد من الدول فتعتمدها يف شؤون حياا

، واألملانية يف قارة )اليابان(ة اليابانية اليت ال تؤدي وظيفتها إال داخل الوطن األم اللغ
 ).آسيا(، والصينية يف قارة واحدة )أوربا(واحدة 

انتشارها على مستوى مجيع قارات العامل، كما  اومن مسات اللغة العاملية أيض
ىل بني لغات العامل من حيث هي عليه حال اللغة اإلجنليزية، إذ إا حتتل املرتبة األو
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انتشارها، فهي اللغة الوحيدة بني مجيع اللغات العاملية اليت تستخدم لغة رمسية يف 
قارات العامل كافة، حيث بلغ عدد الدول اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية لغة رمسية 

/٥٩ /ومخسني دولة، وهو أكثر من ضعف عدد الدول اليت تستخدم اللغة  اتسع
 )٤( .وعشرين دولة امثاني/ ٢٨/الثانية وهي الفرنسية، إذ يبلغ عددها  العاملية

، إذ إن »اإلنترنت«وتسود اإلجنليزية لغة اتصاالت دولية يف جمال الشابكة 
باإلجنليزية، كما تسود يف » الويب«من صفحات املواقع املتوفرة على ٪ ٨٠

ت العاملية األخرى مراتب جماالت اإلدارة والتسويق، يف الوقت الذي حتتل فيه اللغا
يثة ويف يف لغة الدبلوماسية احلد اتالية للغة اإلجنليزية وبفارق كبري، وتسود أيض

 .خلإ...داخل املنظمات الدولية

ومن املالحظ أن اللغة اإلجنليزية يمن على مفردات اللغات األصغر واألكرب 
وذلك يف أي حميط  يف الوقت نفسه، وها هي ذي األمركة تؤثر يف أسلوب احلياة،

ثقايف، وهذا ما دعا بعض الدول الكربى إىل اإلحساس خبطر هيمنة اللغة اإلجنليزية 
 .وتأثري هذه اهليمنة يف لغتها األم

ويف العقد األخري تضاعف انتشار اللغة اإلجنليزية على الصعيد العاملي مع 
الشابكة  وبسبب تزايد استخدام ،اهليمنة االقتصادية واإلعالمية األمريكية

، وأدى ذلك إىل اتساع نطاق استخدام كلمات وعبارات إجنليزية تعرب »اإلنترنت«
وقيم بعض األمم  هي عن الثقافة األمريكية والقيم االستهالكية اليت قد ال تتناسب

 .اليت تعد نفسها عريقة مثل األملان والصينيني والفرنسيني

                                                           
ترمجة سامي مشعون ومراجعة حممد  -)عامل بابلي(تاريخ اللغات ومستقبلها  -هارالدهارسان) ٤(

 .١٦٨ص ٢٠٠٦الدوحة  -الس الوطين للثقافة والفنون والتراث -حرب فرزات
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يف أملانيا دائرة املناداة بوضع ويعتز األملان بلغتهم أميا اعتزاز، وقد اتسعت 
قوانني حلماية اللغة األملانية من تأثري اللغات األخرى وعلى رأسها اإلجنليزية، إذ 

على  ايعتقد بعض اللغويني األملان أن املصطلحات اإلجنليزية بدأت تشكل خطر
 .سالمة لغتهم األملانية وصفائها

يف بالدهم من خالل األفالم  ويف الصني مثة قلق من انتشار اللغة اإلجنليزية
اليت حيرص الشباب على متابعتها والتأثر ا، وهذا ما دفع احلكومة  ،األمريكية

الصينية إىل إصدار أول قانون للغة بغية الوقوف أمام اخلطر الذي يتهدد اللغة 
من مطلع شهر كانون الثاين  اويلزم القانون الذي بدأ العمل به اعتبار. الصينية

رورة التزام األسس وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة بض ٢٠٠١عام  )يناير(
عن الكتابة  ابعيد ،باللغة الصينية املعتمدة على الكتابة املبسطة يف الصني املتعارفة

 )٥(.»هونغ كونغ«املعقدة املتبعة يف املستعمرة الربيطانية السابقة 

يت تعتمد لغات من أصل ويف فرنسا مثة دعوة إىل إقامة حتالف بني الدول ال
أفضل هليمنة اللغة اإلجنليزية، ودافعت فرنسا يف املنظمة  على حنوٍللتصدي  ،التيين

عن مبدأ التعددية اللغوية يف اتمع ) اليونسكو(الدولية للتربية والعلوم والثقافة 
 .الدويل وحق التعددية الثقافية

والصني فما حال العرب  وإذا كان هذا حيدث يف دول متقدمة كفرنسا وأملانيا
  جتاه لغتهم العربية؟

 

                                                           
 .ملف العوملة مقاومة وتفاعل - البيان - للغويةالعوملة ا -هيثم بن جواد احلداد) ٥(

www.albayan.magazine.com/Filles/global/٠4.t/zm 
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 العربية والعوملة -اثالثً

جيد أن موضوع التعريب  ،من يلق نظرة على واقع اللغة العربية يف الوطن العريب
أن رجاالت النهضة العربية  مع ،مل حيسم بعد يف معظم الدول العربية اما يزال قائم

ساحة الوطن العريب يف مجيع جماالت احلياة منذ قد دعوا إىل سيادة اللغة العربية على 
إنفاذ ذلك التوجه منذ  إىلالنصف األول من القرن املاضي، وكانت سورية سباقة 

 اتلكؤ -وحنن يف العقد األول من األلفية الثالثة –م، وها حنن أوالء جند ١٩١٩عام 
 اكما جند غيابيف إصدار القرار السياسي امللزم للتعريب يف معظم الدول العربية، 

للتخطيط اللغوي مادامت السياسة اللغوية غائبة، ونالحظ يف الوقت نفسه أن مثة 
ية امليادين العلمية األخرى، عامل التقانة واملعلوماتية ويف بقيف وضع مصطلحات  اتأخر

حىت إذا وضع البديل العريب كان مثة  ،ى إىل شيوع املصطلح األجنيباألمر أدَّوهذا 
تشتت  اومن املالحظ أيض. واستمرار يف استخدام املصطلح األجنيبعزوف عنه 

 .اجلهود وعدم التنسيق بني العاملني يف ميدان التخصص نفسه

وإذا كانت العوملة حتاول ابتعاث كل القيم السلبية اليت تفتت بنية اتمع، ووأد 
لغة العربية توحد كل القيم اإلجيابية اليت تعمل على تقدم اتمع وارتقائه، وكانت ال

بني أبناء األمة الواحدة، ويف وحدة العرب قوة هلم، عمل مهندسو العوملة على 
تفتيت هذا الرابط املوحد وميشه واستبعاده، وذلك باعتماد العامية من جهة ألا 
عامل تفريق، ووصم العربية بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، عصر العلم 

وأن احلل يكمن يف اعتماد اللغة اإلجنليزية من جهة أخرى ، )التكنولوجيا(والتقانة 
لغة للتعليم يف املدارس اخلاصة ويف املعاهد واجلامعات ويف مواد العلوم اإلنسانية يف 

 .هذه اجلامعات
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اإلجنليزية يف دول اخلليج، والفرنسية يف (ومن املالحظ مزامحة اللغة األجنبية 
العملية التعليمية التعلمية، إذ يعد التمكن من  للغة العربية يف) دول املغرب العريب
للقبول والتدريس والتخاطب الرمسي والنشاطات البحثية يف  االلغة اإلجنليزية أساس

معظم األقسام العلمية يف اجلامعات اخلليجية، وازدادت املواقف السلبية جتاه اللغة 
حىت  ،األساسي والثانويالعربية يف أوساط املتعلمني يف مراحل تعليمهم يف التعليم 

إم استهانوا بدروس العربية وموادها، وغدا مثة فتور يف اإلقبال عليها، حبجة أا 
من غري املواد األساسية مقارنة بدروس اللغة اإلجنليزية واملواد العلمية اليت تدرس ا، 

 بالقبول يف دعستقبل واعد وأحالم مجيلة، ألنه يواليت يبشر التفوق فيها مب
. التخصصات اجلامعية اليت يئ الدارس ملناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغرية

يف دول املغرب العريب، إذ غرس يف أذهان املتعلمني أن  اوهذا املظهر يالحظ أيض
يف إكمال دراستهم اجلامعية أو يف  إنْ امشرقً الًإتقام للغة األجنبية يهيئ هلم مستقب

اإلقبال على اللغات  فعا لديهم إىلمالية، وهذا ما كون داتسلم وظائف ذات عوائد 
أن تبدت نظرة فوقية من الفرانكفونيني إىل «األجنبية وإمهال لغتهم القومية بعد 

املؤهلني بالعربية ووصمهم بالتخلف والرجعية، فغدا هؤالء املعربون بعيدين عن 
هيئات الدولة  الوظائف اليت ميسك بزمامها أصحاب الفرانكفونية يف أعلى

 )٦(.»واملؤسسات التربوية وغريها
ما  ،ومن منعكسات العوملة والترويج لثقافتها القطبية الواحدة ولغتها اإلجنليزية

نالحظه على األرض العربية من مدارس وجامعات أجنبية تتبع يف مناهجها إىل 
جهات من خارج الوطن العريب، إذ ال عالقة هلذه املناهج بثقافة اتمع العريب 

 .وتارخيه وحضارته
                                                           

وزارة الثقافة  -جملة احلياة الفكرية -وضع اللسان العريب يف اجلزائر -الدكتور عمار الطاليب) ٦(
 .٩٨ص ٢٠٠٩العدد الثاين  -السورية
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وهذه املدارس واجلامعات جتذب أفضل التالميذ والطلبة إليها من أبناء الطبقة 
لوسطى، وهؤالء يعيشون غرباء يف وطنهم األم ألم ال يستطيعون االجتماعية العليا وا

 )٧(.التفاعل معه عرب الكلمة املقروءة واملسموعة يف أجواء تلك املدارس واجلامعات
وإذا كان االستعمار من قبلُ مبختلف ضروبه قد حارب اللغة العربية إن يف دول 

الفرنسي أو يف مصر وفلسطني املغرب العريب أو يف بالد الشام على يد االستعمار 
زال إن حرب اللغات يف ظل العوملة ما توالعراق على يد االستعمار الربيطاين ف

يف بالدنا العربية، وما عجز االستعمار عن حتقيقه من قبلُ يف إبعاد العربية  ةًمستمر
ية يف بإنفاذه بأيدينا عندما نستعمل اللغة اإلجنليز -أبناء العربية –وميشها نقوم حنن 

التعليم يف جامعاتنا ويف املدارس اخلاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب املدارس 
اخلاصة واجلامعات اخلاصة أبناء الطبقات العليا واملتوسطة، وعندما يفسح يف اال 

 .للخرجيني فيها بالتوظيف، وحيال دون اخلرجيني املؤهلني بالعربية
ملهندسي العوملة يف إنفاذ مشروعهم  اوها حنن أوالء بعملنا هذا نكون عون

 .الرامي إىل فرض لغة العوملة يف العملية التعليمية التعلمية مكان اللغة القومية
وإذا انتقلنا إىل ميدان اإلعالم فإننا نالحظ أن العوملة تعزز استعمال العامية 

تبث  واللهجات احمللية، فإذا الربامج واملسلسالت املؤلفة واملدبلجة واملنوعات
بالعامية، وهذه الربامج تنخر يف اجلسد العريب وتفصل بني أعضائه بتعزيزها تلك 

 .اللهجات احمللية املغرقة يف عاميتها
ومل يقتصر استعمال العامية على مسلسالت الدراما املؤلفة أو املدبلجة، وإمنا امتد 

صاءات إىل وجود ما تشري اإلح«إىل احلوارات واللقاءات الثقافية والربامج الدينية، إذ 

                                                           
جملة احلياة  -يف دولة قطر بني العناية والشكوىاللغة العربية  -الدكتور يوسف القرضاوي) ٧(
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 اخطابال يقل عن ستني قناة تلفزية دينية تسبح يف الفضاء العريب تقدم يف أحيان كثرية 
يعتمد العامية حبجة التبسيط والتسهيل والوصول إىل خمتلف املستويات كما  اواعظً اديني

 )٨(.»يزعم أصحابه
التينية على ومثة ظاهرة انتشرت بني الشباب العريب وهي استخدام احلروف ال

أا بديل للحروف العربية يف كتابة رسائل اهلاتف احملمول، وتسهم القنوات 
والسيما الغنائية منها يف نشر هذه الظاهرة، فهي تعمل على  االفضائية العربية أيض

 يفإحالل احلرف الالتيين حمل احلرف العريب يف الكتابة العربية، ويظهر ذلك 
شاهدون الشباب بعضهم إىل بعضهم اآلخر عرب شريط الرسائل اليت يبعث ا امل

 .الرسائل التابع للقناة

ويف ظل هذه األجواء ميكننا أن نتصور بعد مدة وجود جيل ال جييد القراءة 
ليحقق بذلك بوعي منه أو بال  ،احلروف الالتينية باستعمالوالكتابة بالعربية إال 

وات االحتالل ألرجاء من وعي ما حاول االستعمار أن يقوم به على مدار سن
الوطن العريب وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربية وعددها يزيد على الستني 

 )٩( .أصبحت أكثر قدرة على حماربة الفصيحة من االستعمار

وإذا كانت اللغة العربية على نطاق الساحة القومية تنأى عن السالمة اللغوية 
عالم املسموعة واملرئية يف املسلسالت التلفزية يف أغلب الربامج اليت تبثها أجهزة اإل

اخل فإن ظاهرة اإلعالنات هي ..ويف املسرحيات واللقاءات واحلوارات واألغاين
تشغل الفتاا أسطح املباين «األخرى تنأى عن استعمال العربية السليمة حيث 
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امة والساحات العامة ومنعطفات الطرق وواجهات األبنية الكبرية واملركبات الع
وواجهات احملال التجارية، وال ختلو منها أغطية املشروبات وأغلفة املأكوالت 
وجدران املالعب ومالبس األطفال وكل ما ميكن أن تقع عليه العني يف احلياة 

 )١٠(.»املدنيةالعامة 
وهذه اإلعالنات مصوغة بالعامية أو بالعربية احملشوة باألخطاء أو بالكلمات 

يف اكتساب  اسلبي الًيسهم يف تشويه اللغة العربية، ويعد عاماألجنبية، وهذا كله 
املهارات اللغوية لدى أبنائنا، إذ إا دم ما تبنيه املدارس إذا افترضنا أن هذه 

 .تدريسا وافيااملدارس تدرس فيها اللغة السليمة 
 ويف ظل اهليمنة االقتصادية تروج الشركات األجنبية يف البالد العربية للغة
األجنبية، فأصبحت اللغة اإلجنليزية لغة األعمال التجارية واملصرفية والسياحية، 

شعواء، وأصبح  اوأقصيت العربية عن جماالت العمل االقتصادية بل حوربت حرب
من شروط التعيني يف  ااجتياز امتحان اللغة األجنبية حمادثة وكتابة بنجاح شرطً

اإلجنليزية لغة طبيعية مطلوبة يف كثري من  القطاعني العام واخلاص، وأصبحت اللغة
ات التجارية األنشطة يف احلياة العامة يف اتمع كالوظائف الطبية واملؤسس

 .خلإ...والشركات السياحية
ومن املالحظ تسرب املئات من ألفاظ اللغة اإلجنليزية وصيغها وتراكيبها إىل 

لتسرب واتسعت جماالته مع العاملني يف ااالت االقتصادية، وقد تضاعف هذا ا
ازدياد حركة التجارة واالسترياد، حيث امتألت األسواق مبختلف أنواع البضائع 

ب الفيديو واحلاسوب وغريها علُات واألجهزة واملعدات األجنبية ووالسلع واألدو

                                                           
اجلمعية العربية  -التحديات اللغوية العامة للعربية املعاصرة -كتور أمحد درويشالد) ١٠(

 .١٨٧ص ٢٠٠٩القاهرة  -لضمان اجلودة يف التعليم
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أمساءها وصفاا وعناوينها وتعريفاا بلغات البلدان اليت أنتجتها  حاملة معها
 .غلبها من البلدان الناطقة باإلجنليزيةوصدرا، وأ

ومثة ظاهرة أخرى يف دول اخلليج العريب تتمثل يف انتشار اللهجات العامية 
واختالفها يف النطق واألداء والتصريف لدى العمالة اآلسيوية، وهذه اللهجات مل 
تعد لتهدد العربية يف السوق وجماالت العمل فقط، بل حىت داخل البيوت نفسها، 

إنك لتجد يف البيت الواحد عدة جنسيات تتكلم عدة لغات وختتلط باألطفال  حىت
عن لغة أمه العربية اليت قلما تتفرغ له،  ايف سن التأثر والتلقي، فينشأ الطفل بعيد

 )١١( .وعن لغة أبيه املشغول عنه بعمله وجتارته ومهنته وأصدقائه
الشعر العريب الفصيح وإذا أضفنا إىل ذلك انتشار الشعر النبطي على حساب 

حيث تقام له املهرجانات، وختصص له اجلوائز الكبرية، أدركنا حجم التحديات 
 .اليت تواجهها اللغة العربية يف دول اخلليج العريب

وليست دول املغرب العريب يف منأى عن هذه التحديات، فهنالك عدة لغات 
انية واإلجنليزية، وهذا متنوعة إىل جانب العامية كاألمازيغية والفرنسية واإلسب

 .عن استعمال لغة على حساب أخرى اناجتً اهجين الغوي ايشكل خليطً

ويف اجلزائر واملغرب يعتقد الناس أن الفرنسية هي اللغة الراقية اليت تتيح فرص 
العمل والرقي االجتماعي واالقتصادي ملن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عائق دون هذه 

يعمق  اضاغطً ايمن الفرنسية على السوق اللغوي، وتكون عنصرامليزة املهمة، فته
هيمنة النخبة الناطقة ا، ويرسخ التبعية والال مساواة االجتماعية والثقافية واللغوية، 

اوغدت الفرنسية أداة لسيطرة النخبة املتقنة هلا، وعنصر ذا قيمة اقتصادية  اطبقي

                                                           
جملة  -اللغة العربية يف دولة قطر بني العناية والشكوى -الدكتور يوسف القرضاوي) ١١(
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اب العربية، وما يزال املؤهلون بالعربية تتوىل األعمال املهمة يف اتمع على حس
يف حني أن سوق العمل مفتوح للمؤهلني  ،يعانون التهميش يف سوق العمل
 .بالفرنسية يف اإلدارة واالقتصاد

وخنلص إىل القول إن العوملة مبراميها االقتصادية والسياسية والثقافية 
إن من حيث  ،لغة العربيةواالجتماعية واإلعالمية قد أثرت بصورة سلبية يف مكانة ال

هيمنتها السياسية واحلؤول دون وحدة العرب وحماربة لغتهم القومية وفرض لغة 
العوملة اإلجنليزية يف التعليم مكان العربية، وإن من حيث تشجيع العاميات ولغة 
األقليات، والسعي إىل سريورة العامية يف اإلعالم والتواصل، وإن من حيث اعتماد 

ية يف الشؤون االقتصادية والتجارية وفتح باب التوظيف ألبناء الطبقات اللغة األجنب
وعرب » التكنولوجيا«االجتماعية العالية، وإن من حيث نشر اإلجنليزية يف التقانة 

 .خلإ...»اإلنترنت«الشابكة 

من سبل املواجهة -ارابع 

د وامتد إن العوملة واقع ال جيدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ باالقتصا
نعيش فيه، وال نرى أن تضييق اخلناق على  اإىل السياسة والثقافة، وأصبح واقع

، فلم يعد اناجح الًقنوات التواصل بني ثقافتنا وأي ثقافة أخرى وافدة سيكون ح
مثة جمال لالنعزال والتقوقع، وال يصح باملقابل إطالق العنان لكل ما هو وارد 

 .بعجره وجبره بدعوى االنفتاح

ويف ضوء ذلك كان البد من اختاذ عدد من اإلجراءات ملواجهة اآلثار السلبية 
للعوملة، واختيار اجلوانب املضيئة منها مبا يالئم مناخنا وأرضنا وتربتنا وحيافظ على 

 . هويتنا
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 :ومن هذه اإلجراءات

حسم موضوع التعريب بإصدار القرار السياسي امللزم، ووضع سياسة  -١
 .وي يف ضوئها على الصعيدين القومي والوطينلغوية وختطيط لغ

تفعيل الترمجة إىل اللغة العربية يف مجيع ميادين املعرفة والسيما ميادين  -٢
، ذلك ألن الترمجة العلمية وتعريب التعليم يعدان من )التكنولوجيا(العلوم والتقانة 

األم دور يف حتسني وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانية للقوى العاملة، وهلذه اللغة 
 .مردود القوى العاملة، ويتنامى دورها مع التوجه حنو االقتصاد املبين على املعرفة

نشر اللغة العربية بني األقليات غري العربية اليت تعيش يف البالد العربية،  -٣
وبني اجلاليات العربية واجلاليات املسلمة اليت تعيش يف البلدان الغربية، وبني الناطقني 

 .غري العربية ممن يرغب يف تعلم العربيةب

السعي إىل إحداث عوملة للغة العربية يف أوساط املسلمني من غري العرب،  -٤
إذ باستطاعة العرب تقدمي مواد وبرامج علمية وفكرية وقرآنية وشرعية مكتوبة أو 
مسموعة، وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة والسليمة، وآخذة باحلسبان العالقة 

يقة بني اللغة العربية والدين اإلسالمي من جهة، ومن جهة أخرى ميكن أن الوث
 .الفصيحة ةصلحيؤدي ذلك إىل تقليل شأن اللهجات احمللية مل

اعتماد الوسطية واالعتدال على أنه منهج علمي وعملي سليم إلخراج  -٥
ف والعنف اتمع من أزمته اخلانقة يف ظل العوملة وانعكاساا السلبية، ونبذ التطر

يف اخلطاب الديين، وجتاوز خالفات املاضي الفكرية والسياسية واالجتماعية، 
 .للوحدة الوطنية اوالعمل على التقريب بني املذاهب حتقيقً
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اإلفادة من تراثنا العريب يف تعزيز القيم اإلنسانية يف عملية التواصل واحلوار بني  -٦
من جهة، ) خلإ...، قبول اآلخر، السالم، التسامحاحملبة، احلوار(الثقافات من مثل 
يف مد التعريب باملصطلحات يف خمتلف جماالت العلوم من جهة ثانية اواإلفادة منه أيض. 

التركيز على أساليب التفكري العلمي يف مجيع مراحل التعليم حىت يتمكن  -٧
بني الزيف  أبناء األمة مبا ميلكونه من مهارات التفكري الناقد املوضوعي من أن مييزوا

 .واحلقيقة، والغث والسمني يف ظل العوملة
التركيز على الثقة بالنفس واستئصال الشعور بالدونية واالنبهار جتاه الثقافة  -٨

األجنبية، واستئصال عقدة التصاغر من حياتنا الثقافية، وعقدة التشكيك يف تاريخ 
من أفانني املعرفة يف مسرية األمة وتراثها، وتبيان ما قدمته األمة العربية اإلسالمية 

 .احلضارة البشرية
إيالء اإلعالم األمهية واعتماد اللغة السليمة يف القنوات الفضائية ويف  -٩

 .اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي
السعي احلثيث إلثراء احملتوى الرقمي العريب على الشابكة، وختصيص  -١٠

 .الفصيحةاجلوائز ألفضل املواقع اليت تعتمد العربية 
تعزيز التعاون بني اجلهود الرمسية وجهود اتمع املدين يف جمال النهوض  -١١

 .بالواقع اللغوي واالرتقاء به
العربية «السعي إىل إتقان اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة األم  -١٢
 .، وهذا من شأنه إغناء عملية التعريب»الفصيحة
العربية للتوجه حنو جمتمع املعرفة الذي إنفاذ مشروع النهوض باللغة  -١٣

تقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر القمة العريب املنعقد بدمشق يف آذار 
، واعتمده املؤمتر وقدم الشكر للجمهورية العربية السورية على ٢٠٠٨عام ) مارس(

 .مبادرا إلطالق هذا املشروع الرائد


