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  العوملة الثقافية واللغة العربية

 )∗(الدكتور ممدوح حممد خسارة

א: א

لتقوا يف البحرين  من كبار اإلعالميني واملسؤولني العرب انخبةَّمل تتوصل 
أو تعريفها, ) العوملة(بعد أيام من املداوالت إىل اتفاق عىل معنى  ,)٢٠٠٠نيسان (

  .وماهتا أو تعريفاهتا لن يكون القول الفصلوعليه فام سنذكره من مفه
أن مفهوم العوملة يقيم عالقات بني مستويات ) وجيمس روزنا(يرى «

ويرى )... ولوجيةيداإل (العقائد االقتصاد, السياسة, الثقافة,: متعددة للتحليل
 السياسات, الثقافة, املال,: أبعاد منفصلةمخسة َّ أن العوملة جتلت يف )جان كوب(

وإذا كان للعوملة أبعاد كثرية, غري أن التنميط «. )١(» القومي, األمن البيئياألمن
عرب إعامل آليات اهليمنة  أو التوحيد الثقايف للعامل كله حاز قصب السبق فيها,

كام أن العوملة نموذج جديد ... والتبعية, باعتبارها األوىف لتحقيق مبدأ التنميط
  .)٢(»ة يف بنيته العميقةللعالقات بني الثقافات يعكس اهليمن

فهذا ال يعني أنه «وإذا كان االقتصاد هو القاعدة املادية الصلبة للعوملة, 
                                                 

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 .٢٣ العرب والعوملة −  يف مفهوم العوملة −وسيد ياسني . ٦٢٣: ١٣املوسوعة العربية   )١(
 .٦٢٥: ١٣املوسوعة العربية   )٢(
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بل إن بعض املفكرين العرب . ُّ كام يظن بعضهم)٣(»مفصول عن البعد الثقايف هلا

ال يرى يف العوملة إال السيطرة الثقافية الغربية عىل سائر الثقافات بواسطة «
وال خيفي مفكر . )٤(» العلوم والتقانة يف ميدان االتصالتااستثامر مكتسب

ْإن العوملة مل تغتصب ثقافات الشع«: فرنيس هذه الرؤية إذ يقول ب, وإنام وَ
  .)٥(»اغتصبت كذلك التاريخ

 هي يف –ّ أي لغة –وإذا كانت اللغة .  العوملةفإذا كانت الثقافة أحد ميادين
أن العوملة الثقافية أو عوملة الثقافة, إنام َّالقلب من أي ثقافة, فإنه يتبدى لنا 

ًاللغة األقوى, متاما كام تتوجه ملصلحة تتوجه للتأثري يف لغات األمم األضعف, 
فاللغة ليست . العوملة االقتصادية للتأثري يف االقتصادات األضعف يف العامل

ا, إن ًبمنجى من تأثريات العوملة كام يتوهم البعض, بل هي يف املرمى املجدي هل
إن خطر العوملة عىل اللغة هو يف حماوالت تنميط . مل نحسن التعامل معها

 ألهنا لغة الثقافة التي يراد .)٦(نكليزيةُّالثقافات, وبالتايل تفرد لغة غالبة هي اإل
  ...هلا أن تكون النمط أي الثقافة األنكلوأمريكية

  :وقد يكون من الرضوري التنبيه بداءة عىل ثالثة أمور
االنتشار فمن املعروف أن الرغبة يف : التفريق بني العاملية والعوملة: لاألو

روب أو الفتوح الواسع حلضارة ما بطرق الدعوة أو التبشري أو التجارة أو احل
َ شكال من أشكال العاملية وليس العوملةكانكن ذلك ظاهرة قديمة, ول إن «. ً

ٌ طموح مرشوع –ن املجاالت  كام يف غريه م–نشدان العاملية يف املجال الثقايف 
                                                 

 . ٢٨٧: ألصالة التحدي االستجابة ا− الثقافة العربية − عمر شبيل   )٣(
 .٣١٨:  العرب والعوملة− العوملة واهلوية الثقافية − عبد اإلله بلقزيز   )٤(
 .٢٩١:  األصالة التحدي االستجابة− الثقافة العربية − عمر شبيل   )٥(
 .٢٥٤, ١٢٥:  الثقافة العربية وعرص املعلومات− نبيل عيل . د  )٦(
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العاملية إغناء للهوية الثقافية, أما العوملة فهي َّن أل.. ورغبة يف األخذ والعطاء

 عىل الثقافات األخرى واحتفاظ باالختالف ٌحُّتَفَالعاملية ت... اخرتاق ومتييع
  .)٧(»ٌالعقائدي, أما العوملة فهي نفي لآلخر وإحالل لالخرتاق الثقايف

 بل  بكل مظاهرها,عني كالمنا يف هذه املقدمة أننا ضد العوملةال ي: الثاين
ّوهي ليست للرفض أو القبول, إهنا نظام فكري «القول عندنا أن العوملة واقع 

ٌّواقتصادي وسيايس ال بد من تفكيكه والتعامل معه بام يلزم من أدوات  ٌّ
َّضارية عاملية ال ُّجيب االنخراط يف العوملة دون تردد ألهنا ظاهرة ح. )٨(»معرفية

, وهو ماض بنا أو هيمكن التقدم خارجها, إن األمر يتعلق بقطار جيب أن نركب
ُّها وال خريا كلها, فيها ما ُّ كلاوهذا يعني أن العوملة ليست رش. )٩(من دوننا ُ و هً

 وتوظيفه خلدمة ثقافتنا ولغتنا, وفيها ما هو سلبي علينا هإجيايب علينا استثامر
َّوإذا كان حديثنا يف املقدمة ركز عىل الوجه .  ما أمكنه أو التقليل منهُّجتنب آثار

. ُّالسلبي للعوملة فألن التخوف منها طغى لدى معظم الباحثني عىل التفاؤل هبا
ُّإال أن التفحص   ملضمونات العوملة ووسائلها حيملنا عىل االعتقاد املوضوعيَّ

سيام يف جماالت تعزيز اللغة   والبأن من املمكن بل من الواجب اإلفادة منها, 
ِّ وتثبيت مواقعها, إذ ال خيفى أن ثمة من الباحثني من ينبه عىل أن الرصاع العربية

ُّإن العمل عىل تسيد اللغة العربية وتعزيز الثقة هبا . )١٠(القادم هو رصاع لغوي
قة ألن فقدان الثقة باللغة كفقدان الث«والغرية عليها من أخطر املهام وأوالها, 

                                                 
 .٣٠١:  العرب والعوملة− م نقدي ي تقي− وملة واهلوية الثقافية  الع− حممد عابد اجلابري , د  )٧(
 .٣٢١:  العرب والعوملة− عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة − َّفهمية رشف الدين   )٨(
 .٣٠٦:  العرب والعوملة−  تقييم نقدي −  العوملة واهلوية الثقافية − حممد عابد اجلابري . د  )٩(
 .٣٤٢:  العرب والعوملة− فة أم ثقافة العوملة  عوملة الثقا− سهام الفريح . د  )١٠(
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ٍّ بأن العوملة هي حتد إنني أميل إىل االعتقاد. )١١(»ُّبالنقود هيز املجتمع من أساسه

ّأكثر مم إن العوملة الثقافية «: ًومل يبعد عن الصواب كثريا من قال. ُّا هي عدوُ
ًليست دائام عدوانا مقصودا وخمططا ومرسوما ً َّ ً ً  له يوجه إلينا الستالبنا حضاريا ً

ً ذاهتا بدال من ِّمن اخلطأ التنديد بالعوملة بحد«نا مع من يقول إن وأ. )١٢(»وثقافيا
ًدراسة وسائل اإلفادة منها ومن آلياهتا خلدمة أهداف إنسانية أكثر تقدما 

ّفاحلل يف رأي الكثريين يكمن يف االنفتاح عىل العامل دون التخيل عن . ًوعدال
  .ّبيات العوملة وسلبياهتاًوانطالقا من هذا سوف نبحث يف إجيا. )١٣(»َّاخلصوصية
ُّإن البحث سوف ينصب بالتخصيص عىل آثار تقانات العوملة : الثالث

ًبوصفها نظاما وليس عىل العوملة الثقافية من شابكة واتصاالت ومعلوماتية, 
 ,بأهنا انتقال الثقافات والتقانةُتمدي يف ذلك ما ذكر عن العوملة ومع. ااقتصادي

قل ه السيطرة يف حيوأن مما تعن..  السمعي املرئيوأن من مظاهرها اإلعالم
َّاالتصال, وأهنا تسري مسلح َ ُ واحلواسيب لكرتونيات ة بالقنوات الفضائية واإلَّ

ذا فسوف يتعرض البحث ول. اجلديدةووسائل االتصال ) نرتنتاإل(والشابكة 
  .دة بتقاناهتا ال بغاياهتا فحسبِّللعوملة متجس

                                                 
 .٢٨:  اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس   )١١(
 .٣٥٤:  العرب والعوملة− عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة −ليىل رشف   )١٢(
 .١٨٠:  اللغة العربية يف عرص العوملة−أمحد الضبيب . د  )١٣(
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א: א

א א

بام هي وسائل اتصال وشابكة وحواسيب وبرامج يمكن اإلفادة من العوملة 
َّووسائل سمعية برصية, وإعالم فضائي, أيام  ية فائدة يف ميادين الثقافة العربَّ

ا تتيح لنا اختزال الوقت واجلهد حيث َّهنذلك أ«. عامة, واللغة العربية خاصة
, وأن ننرش ثقافتنا يف آنيا وكوكبياعلومة واإلفادة من املعرفة يمكن الوصول إىل امل

  : ومن أهم اآلثار اإلجيابية للعوملة.)١٤(»الوقت الذي تنقل فيه إلينا ثقافة الغري
.  تعليم اللغة العربية بالتقانات احلديثة وهي الفيديو واحلاسوب والشابكة)١

منا لغتنا ما تزال تقليدية, إن مل نقل سائل تعليان الناس يشكون من أن وًفكثريا ما ك
ِّبدائية, تقوم عىل كتاب مدريس غري مشو ِّق حينا, وعىل معلم غري متقن للعربية ٍّ ً

ولكن العوملة بتقاناهتا يف الفيديو واحلاسوب متكننا من تعليم العربية . ًأحيانا
إننا نعقد . ةوالعبارة املنطوقِّبدروس مشوقة توظف الصورة امللونة واحلركة املعربة 
نكليزية لغتهم األم, عىل إلمقارنة ظاملة بني إتقان أبنائنا لغتهم األم وإتقان أبناء ا
َّبعد ما بني وسائل تعليم العربية عندنا وعندهم, ثمة  أفادوا من التقانات السمعية ,ُ

  .البرصية أيام إفادة يف حني ما يزال أبناؤنا يعانون من تعليم تقليدي تلقيني
ُ فقد مكنت تقاناتوبالفعل,  املؤسسات التعليمية العربية َ العوملة بعضَّ

. لكرتونية لتعليم اللغة العربية تعتمد عىل تلك التقاناتإمن إنجاز برامج 
  :ونشري هنا إىل ثالثة إنجازات هي

 هت لتعليم العربية لغري الناطقنيِّجُالتي و) سلسلة العربية للجميع: (األول
  :برامج هية تَّهبا والتي تضمنت س

                                                 
 .٤٥٤:  العرب والعوملة− العرب والعوملة ما العمل? −شفيق األخرس . د  )١٤(
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ْوضع منهج علمي متكامل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا −  َ.  
  . تصميم موقع عىل الشابكة لتعليم ذلك املنهج بواسطتها− 
  .َّ إنتاج أقراص مدجمة تتضمن املنهج− 
  . برامج تلفزيونية للمنهج− 
  . برامج إذاعية للمنهج− 
ة عىل تطبيق ِّ برنامج دورات متخصصة لتدريب معلمي اللغة العربي− 

  .ذلك املنهج
  :وتضم هذه السلسلة

  . ثالثة كتب تعليمية بثالثة مستويات− 
  . لكلامت الكتب التعليمية تلكًاّ عربيً معجام− 
  . للكتب التعليميةًا مصورً, ومعجامًاّ صوتيًا ملحق− 
  . ثالثة كتب للمعلمني− 

د وق. تعليميةحصة ) ٣٠٠(العربية يف هذه السلسلة من خالل َّوتقدم  
ًوهو يطبق اآلن يف ثامنني مركزا. جز هذا املرشوع التعليمي اللغوي العامأن َّ 

  .)١٥(دولة) ٢٥(َّوكلية منترشة يف 
وتبدو هذه الربامج عظيمة األثر ألهنا من أنجع الوسائل لتعليم أبناء العرب 
يف املهاجر لغتهم العربية, فالعرب كادوا خيرسون اجليل الثالث من املهاجرين 

بسبب انقطاعهم عن لغة أمتهم, بعد أن كان اجليل األول منهم, من رواد العرب 
َالنهضة األدبية والثقافية املعارصة, ورسل ُ   . العربية إىل املهاجر والعامل كلهُ

ملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف جامعة الدول مرشوع ا: الثاين
                                                 

 .٢٦٠ −  ٢٤٦:  اللغة العربية أمام حتديات العوملة− حممد عبد الرمحن آل الشيخ . د  )١٥(
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 وموجهة ,لكرتونيةإة, ورقية ولغة العربيوهو كسابقه سلسلة تعليمية لالعربية, 

وأنا أتساءل أليس من حق أبنائنا واألجدى أن توضع . ًأيضا لتعليم األجانب
  ?قة لتعليمهم لغتهم األمِّهذه السالسل التعليمية املتقدمة واملشو

ذه املعهد العايل َّ نفوقد) برجميات تعليمية يف اللغة العربية(مرشوع : الثالث
ًتضمن برناجما لتقديم املباحث و ,نولوجية بدمشقللعلوم التطبيقية والتك َّ

 روائزو ,َّالنحوية بالوسائل السمعية البرصية مع تدريبات عىل املهارة اللغوية
ُّملعرفة مدى تفهم الطالب أو املشاهد املادة العلمية املعروضة ومدى كفايته 

اتية بني َّبعد أن عممت املعلوم, إنني أقرتح عىل وزارة الرتبية. )١٦(اللغوية
لكرتونية إ تعليم العربية الورقية إىل كتب ِّ أن حتول كتب,املعلمني والتالميذ

  .توظف الصورة والصوت واللون واحلركة يف تعليم أبنائنا
لتعليم العربية يف ) الدوالج(وثمة برامج تعليمية أخرى منها سلسلة 

  .)١٧(االسنوات الثالث االبتدائية حاسوبي
أي توظيف املعلوماتية واحلواسيب, بام هي من : ربية حوسبة اللغة الع)٢

وهنا نشري إىل ثالثة برامج متثل . تقانات العوملة يف حفظ اللغة العربية وتطويرها
  :هذا اجلانب من أثر تقانات العوملة يف العربية

ه فيبدئ العمل حاسويب  وهو معجم لغوي :اللغة العربية التفاعيل معجم − أ
 امللك عبد العزيز مدينةة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وبالتعاون بني املنظم

  ., واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيابالرياض
ِّ بدءا من اجلذر أو الكلمة, ثم يبني املدخل يقوم هذا املعجم عىل تقديم ً

                                                 
 ).١٩٩٧( دمشق − يل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيااملعهد العا  )١٦(
 .١٦١: ٣٠ جملة التعريب ع −  تعليم اللغة العربية املربمج باحلاسوب − ّفخر الدين القال. د  )١٧(
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 وكة ومشرتكه اللفظي والعبارات املسك,َّداللته املجردة, ومزيداته ومشتقاته, وضده

أو املصاحبة له, أو األمثال, ثم ترصيف الفعل يف كل الصيغ ومع كل الضامئر, 
ْكن للقارئ طلب املدخل, ويم.  داللة الكلمة بذكر املعاين املستحدثة هلاَرُّوتطو َ ُ

املدخل كأن يطلب اسم الفاعل أو الصفة املشبهة أو  ما يريد من ذلك ُثم طلب
ولن يقف هذا املعجم .  بالشكل التاموكل ذلك مضبوط. وهكذا.. اسم املكان

َّعند حدود املعاجم القديمة بل سيضم الكلامت املولدة واملعربة الشائعة,  َّ
وباختصار سيضم كل ما حيتاج إليه قارئ العربية, وسيجعل املعجمية العربية يف 

  .)١٨(َّمرحلة متقدمة ال تقل فيها عن معجميات اللغات احلية املعارصة
  :)١٩(ِّ ونعدد منها:سوبية اللغوية الربامج احلا−ب

  .ل الصويتبرنامج التحلي -
  .برنامج الضبط الرصيف -
  . برنامج الضبط اإلعرايب -
  .وهو مما زودت به كثري من احلواسيب. برنامج التصحيح اإلمالئي -

, عىل ما )جوجل( الذي طرحته رشكة )َتشكيل(ومن هذا النوع برنامج 
  .حيتاج إليه من تدقيق وحتسني

املنظمة العربية للرتبية ) وتنفذها(ًالنوع أيضا الربامج التي نفذهتا ومن هذا 
  :)٢٠(والثقافة والعلوم ضمن نشاطاهتا يف حوسبة اللغة العربية; ومنها

                                                 
 .٤٥: ٣٣ جملة التعريب ع −  نحو معجم حاسويب للغة العربية −مروان البواب . أ  )١٨(
 املؤمتر −  معاجلة اللغة العربية باستخدام تقانات الذكاء االصطناعي − سمر معطي . د  )١٩(

 .١١:  اللغة العربية يف عرص املعلوماتية− اخلامس ملجمع اللغة العربية بدمشق 
ة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف حوسبة اللغة العربية, إدارة تقرير عن نشاطات املنظم  )٢٠(

 .٢٠١٤العلوم والبحث العلمي, 
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  . نظام االشتقاق والترصيف يف اللغة العربية− 
  .للتحليل الرصيف) اخلليل( برنامج − 
  ).آية سبل( مدقق إمالئي للغة العربية − 
  . للغة العربيةِّ مشكل آيل− 
  . منصة لتحليل النصوص العربية− 
  ).سواك( الشبكة الداللية للكلامت العربية − 
  ).تشارك( الشبكة العربية للربجميات احلرة واملفتوحة املصدر − 
 :حمركات البحث بالعربية برامج −ج

 وكذا حمرك ,٢٠٠٦ي أطلق عام الذ) ايفصو(ونذكر منها حمرك البحث 
  .)٢٢( وحمرك صخر,)اإلدرييس(, وحمرك البحث )٢١()توبمك(ملجموعة البحث 
, وإغناء املحتوى )نرتنتإلا( الشابكة حفظ اللغة العربية ونرشها عرب) ٣

 .الرقمي العريب فيها
ًشكلت العوملة حتديا للغات العامل, وهو الكتابة عىل الشابكة التي تنافس 

وقد أفادت العربية من هذه .  باملحتوى الرقميِّميُسوهو ما . لورقيةبحدة الكتابة ا
التقانة العوملية أي الشابكة, يف أشياء تسهم يف احلفاظ عليها وعىل تراثها ونرشها 

راجع النرش ف عليها بعد تات الكتب العربية, فلم يعد ثمة خوأمهسيام   الو اعاملي
, وتزخر الشابكة اآلن بعرشات اآلالف من الكتب اإللكرتوينالورقي أمام النرش 

  :تمثيل ال احلرصنذكر عىل سبيل الالعربية, والنصوص  ينيومال
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص − الفجوة الرقمية يف املجتمع العريب − منصور فرح . د  )٢١(
 .١١: املعلوماتية بمجمع دمشق

 مر اللغة العربيةـ مؤت–وب ـــة باحلاسـة العربيـ اللغ–اك ـمة الدكـأمي. يم و دـنـدى غـن. د  )٢٢(
 .٦: واملعلوماتية بمجمع دمشق
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املسامة ) عدنان عيدان(ولعل من أشهرها مدونة : املدونات اللغوية العربية − أ

 إىل  هباالتي حتتوي أكثر من مليار كلمة, والعمل جار للوصول) بنك اللغة العربية(
 من خمتلف العصورًونة نصوصا َّت هذه املدَّوقد ضم. )٢٣(مليار كلمة) ١٥− ١٠(

األدبية والدينية مية التارخيية القديمة والوسيطة واحلديثة, ويف خمتلف امليادين العل
ِومثل هذه املدونات هي الب. واالجتامعية َّنية التحتية للغة العربية, وهي توفر مادة َّ

 .لغوية ضخمة ملؤلفي املعاجم اللغوية والداللية والتارخيية

, )٢٤ ()الذخرية اللغوية(مل به وهو مرشوع  العدئُوثمة مرشوع مشابه ب
ًوهدفه حوسبة كل املؤلفات العربية املطبوعة قديام وحديثا, وختزينها   أقراص يفً

سوف حتوسب كل الكتب واملجالت والصحف . مدجمة وحتميلها عىل الشابكة
يف وجهه ويف حال إمتام هذا املرشوع الذي ال تقف . ومن كل األقطار العربية

 والتي هي أقل بكثري مما ينفقه أثرياء العرب وبعض حكامهم − َّلتكلفة املالية إال ا
 سوف − ت غربية تعمل عىل حماربة العربيةعىل مباذهلم أو ما يتربعون به ملؤسسا

  .َّيكون للعربية قاعدة بيانات ومعلومات قل نظريها
 املؤسسات الدعوية أو الثقافية ضقامت بع: املكتبات اإللكرتونية −ب

التي تقوم عىل ختزين نحو عرشين ) املكتبة اإللكرتونية الشاملة(بوضع برامج 
 وزودهتا بربنامج , أقراص مدجمة وحتميلها عىل الشابكةيفألف كتاب مرجعي 

بحث يستخرج للقارئ الكلمة املطلوبة يف أي كتاب من كتب املكتبة أو فيها 
 ض شوائب كالتحريفه بعبد من أن تشوب  عمل يف بداياته, الوكأي. جمتمعة

وعدم الضبط يف مواضع, ولكن الفوائد التي تقدمها ط قَّالتصحيف والسو
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص املعلوماتية بمجمع −  مدونة اللغة العربية − عدنان عيدان . د  )٢٣(
 .٢٤: دمشق

 .١٠٤: ٤٧٤ −  جملة اللسان العريب −  مرشوع الذخرية اللغوية − عبد الرمحن احلاج صالح . د  )٢٤(
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  .ًيؤبه له كثريا لقراء العربية وباحثيها جيعل تلك الشوائب مما ال

يف األمم املتحدة, تنشئ ) منظمة اليونسكو(هذا املقام أن يف وجيدر التذكري 
ألمم املتحدة, وسوف تكون املكتبة ٍاآلن مكتبات إلكرتونية للغات الرسمية يف ا

  . واحدة منهااإللكرتونيةربية الع
 وتضم نحو أربعة :َّاملخزنة عىل أقراص مدجمة املوسوعات الشعرية −ج
وقليل ن الشعر العريب القديم واحلديث, معظمها مضبوط بالشكل,  بيت مماليني
 من الوصول ن القارئِّمكوهي مزودة بربنامج بحث ي. ُ سامعه يمكن مقروءمنها

مزودة بمعاجم لغوية هي  و,ًإىل بغيته انطالقا من كلمة يف البيت أو اسم الشاعر
وثمة مرشوع سينطلق من دمشق لتخزين سبعة ماليني . لرشح املفردات الغامضة

ًبيت من الشعر القديم واحلديث مضبوطة كتابة ونطقا, مما يسهم يف تقليل 
  .سيام بعض اإلعالميني  ن القراء والاألغالط اللغوية التي يقع فيها كثري م

 وشبكةاق واملشكاة واأللوكة ّركالو : املواقع اإللكرتونية الثقافية العلمية− د
  .ح أو البحثُّا التي يمكن العودة إليها للتصفوغريهاملعرفة الريفية 

وما من مؤسسة عربية تعليمية أو ثقافية أو إعالمية أو إدارية إال وهلا موقع 
 وهو ما جعل املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة يرتفع إىل نحو ,عىل الشابكة

% من املحتوى العاملي, وجعل اللغة العربية حتتل املرتبة الثامنة بني لغات ٣
  .)٢٥(متقدمة عىل بعض اللغات العامليةالعامل من حيث االستخدام 

 ًبنكا للمصطلحات,) ١٥٠( ففي العامل نحو : بنوك املصطلحات العربية− ه
. ن املقابالت العربية ملصطلحاهتا, وهي باملالينيِّوالبنوك الرئيسية فيها ختز

                                                 
 ندوة مرصد اللغة العربية − َّ خطة مرجعية ملرصد اللغة العربية − م حممد زكي خرض .د  )٢٥(

 .٢٠١٠ دمشق −بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
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الذي يضم ) باسم( اإلشارة هنا إىل البنك اآليل السعودي للمصطلحات وجيب

 والفرنسية اإلنكليزيةالعربية و: باللغات األربع مصطلح  ألف٦٠٠أكثر من 
 .علوم اإلنسانية واألساسية والتطبيقية ويف خمتلف الواألملانية, مع تعاريفها بالعربية,

  .والدخول إليه متاح للباحثني واملرتمجني
  : تسمية املواقع اإللكرتونية عىل الشابكة باللغة العربية−و

ويثبت جدارة العربية باحلوسبة وقدرهتا آخر ما صدر عن املنظامت الدولية 
وهي املنظمة  − دولية ال) إيكان(ُعىل مواكبة املعلوماتية والعوملة, قرار منظمة 

 − العلمية والفنية املوكول إليها إقرار أسامء املواقع اإللكرتونية والنطاقات
باألحرف العربية ألسامء النطاقات, فصار و عىل التسمية العربية َاملوافقة

وبدأت .  اسم املوقع والبحث عنه عرب الشابكة باللغة العربيةباإلمكان تسجيل
أول ) خليفة إمارات(كان موقع  و,قات بالعربيةمرص واإلمارات تسمية نطا

) إيكان(لو وللعربية, فطاملا كان مسؤًوكان هذا نرصا . )٢٦(ع بالعربيةوقاسم مل
يردون عىل طلبات العرب وغريهم لكتابة أسامء النطاقات باحلرف العريب, بأن 

  .)٢٧(ال وقت لدينا ملثل هذه الطلبات وأن عليكم تعلم اإلنكليزية
 ومن املفيد? عوملة يف إغناء العربية وترقيتها عىل دور الٍتقدم دليل كافأليس فيام 

التذكري بأن الذي أغنى العربية وطورها هم أبناؤها الذين استثمروا خصائصها 
ني يف ِّخرباء وفنيالذين يعملون و ,العظيمة يف االشتقاق والتوليد والتعريب

  .رشكات العربية اإللكرتونيةأو يف ال) كجوجل ومايكروسوفت(الرشكات العاملية 
                                                 

 − لكرتونية إلندوة اللغة العربية يف املواقع ا. نرتنتإل اللغة العربية يف ا−حسن م يوسف   )٢٦(
 .٢٠١٠ول األ كانون ٥دمشق 

 .١٠٠: للغة العربية والتقنيات احلديثةا − جممع اللغة العربية   )٢٧(
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 كاعتامد ,قات فنية عىل الشابكةِّوَعُصعوبات ومنعم تواجه العربية بعض 

 للحروف العربية, وكتابة اهلمزات والتاءات, والتفريق بني النقطةَّترميز موحد 
 مصطلحات وتوحيدَّ وكتابة األعالم العربية باألحرف الالتينية, ,روالصف

لغة هذه الصعوبات تذلل واحدة بعد أخرى, فام من , ولكن )٢٨(املعلوماتية
, ولكن العقل العلمي اإللكرتونية وتعاين من صعوبات يف الكتابة عاملية إال

ّادة الصلبة قادر عىل ختطباإلر حَّاملسل  .ات وحل اإلشكالياتي املعوقٌ
ُّفالتحديات اللغوية الفنية عىل الشابكة تقل مع الزمن, وقد «  إن تم جتاوز أغلبهاَّ

  .)٢٩(»مل يكن كلها
وال ريب يف أن مستقبل اللغة العربية يرتبط باستخدامها املتزايد واجلاد يف «

ولن يمر وقت طويل حتى نجد العربية قد اختذت ... شبكات املعلومات العاملية
  .)٣٠(»مكاهنا يف شبكات املعلومات

 :هاُتَ العربية وعرصن تنمية اللغة)٤
 احلضارة اإلنسانية حتى حتمل معها  من مراحلٌ مرحلةُلما إن تدخ

والعوملة واحدة من هذه املراحل, . رواسمها الشائعةومصطلحاهتا وتعبرياهتا 
سيام يف حقول  وقد محلت معها مصطلحات وكلامت كثرية جديدة, وال

  . املعلوماتية واالتصاالت واالقتصاد
لامهتا ما ِّلقد استطاعت اللغة العربية أن تولد من جذورها اللغوية ومن ك

 عمدتُعب التوليد َاملرحلة احلضارية وعلومها, فإن صيصلح للتعبري عن هذه 
                                                 

 مؤمتر اللغة العربية يف عرص − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − حممد مرايايت . د  )٢٨(
 .١:  جممع دمشق− املعلوماتية 

 .١٠٧:  ندوة اللغة العربية والتقنيات احلديثة باملجمع األردين− مأمون حطاب   )٢٩(
 .٢١:  اللغة العربية والعوملة−عبد العزيز التوجيري . د  )٣٠(
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 تناَإىل التعريب اللفظي, فاغتنت العربية ونمت, ولعل أول ما نستشهد به عىل مقول

ْالعوملة(هذه هي كلمة   − وهبذه الصيغة − َّأمل كيف أوجدهتا العربية تن, ول)َ
كانت من ) العاملية(, مع أن كلمة )العاملية (ق بني هذا املفهوم ومفهومِّلتفر

ِّالتي ولدت ) املعلوماتية(ِّونثني بكلمة .  يف العربية املعارصةةَّاملولدات اجلديد ُ
ومل يكن ) أنفورماتيك(  العلم احلديث وتقابل املصطلح الغريبلتدل عىل ذلك
 –لعنكبوتية االعاملية الشبكة ( أو) الشابكة(ِّونثلث بكلمة . لٌهلا وجود من قب

  .َّالتي مل تزل غضة يف غرس الوالدة ومشيمتها) نرتنتإلا
َومن هذه املولدات العربية التي أ ال, اخللوي, ّاجلو: ت العربية كلامت مثلَرْثَّ
ِّبحث, مدون, نطاق ِّحمرك ِّ خمدم, ,َّالرسالة النصية, التواصل االجتامعي ْ ََ لكرتوين, إُ

ِّن أن نعدد من الكلامت ويمك...  ضوئي حزمة ضوئية, ماسح,لكرتوينإبريد 
حواه معجم  هي ما , هذا العلم ما يزيد عىل سبعة اآلالف مصطلحاجلديدة يف

 الصادر عن )معجم مصطلحات املعلوماتية(واحد من معاجم املعلوماتية وهو 
أن املعلوماتية من بَّ وغني عن التذكري ,)٣١(اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 عن هذا العدد ما حواه معجم االتصاالت ُّلِقَوال ي. هرة العوملةأركان ظا
 الذي وضعته األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت ,السلكية والالسلكية

َّونقلته إىل العربية مؤسسات علمية ولغوية رسمية ْ ِعرصُيوأليس مما خيدم لغتنا . َ  هناْ
  يثة النشأة بلسان عريب مبني?داحلِّأن تدرس كلية املعلوماتية هذه العلوم 

ر النرش  بعد أن كانت دو ظهور طاقات فكرية وأدبية وبروزها)٥
احلكومية حتجر النرش إال عىل ما يوافق أنظمتها احلاكمة, وبعد أن كانت دور 

فقد فتحت العوملة الباب لكل . جيوهبا يوافق ما الالنرش اخلاصة ترفض نرش 
                                                 

 . دمشق− )٢٠٠٠ (١ ط−  معجم مصطلحات املعلوماتية − اجلمعية العلمية العربية للمعلوماتية   )٣١(



íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]æ<íéÊ^ÏnÖ]<í¹çÃÖ]<{<_<JJì…^Š}<|æ‚º< ٢٩٩
ًربوا, وغالبا ما تكون كتاباهتم بلغة عربية ويعات ألن يكتبوا ّان والشابّبُّالش
إىل العربية عرشات  – بفضل العوملة − لة معارصة, ومعنى هذا أنه قد دخلسه

وهذا مما يغني لغتنا ويطورها, . األلوف من األقالم التي تلتزم العربية السليمة
حة, إن هو وية للتعبري باللغة العربية الفصيًمسوقا بعفِّفاملدون العريب جيد نفسه 

. ًأراد أن يكون كالمه مقروءا يف الوطن العريب كله ال يف قطره الصغري فحسب
حتريك وال يمكن أن ينكر أحد الدور العظيم لربامج التواصل االجتامعي يف 

  ..وغريمهاومرص  يف تونس األحداث
א: אא א

العربية من الثقافية عىل اللغة مله العوملة قد حتر كثري من الباحثني مما ِّحيذ
َولعل هذا ما مح. خماطر رات متل بعض املؤسسات اللغوية والفكرية عىل عقد مؤَ

  :وندوات ملقاربة هذه املسألة, ومنها
 ١٩٩٧ية  بدعوة من مركز دراسات الوحدة العرب:لعوملةندوة العرب وا − 

  .بريوت − 
َّ بدعوة من جممع كلية الدعوة :)ديات العوملةاللغة العربية أمام حت(مؤمتر  − 

  .٢٠٠٥بريوت  –اإلسالمية واملجلس العاملي للغة العربية 
بدعوة من جممع اللغة العربية : مؤمتر اللغة العربية يف عرص املعلوماتية − 

  .٢٠٠٦بدمشق 
 بدعوة من جممع اللغة العربية :)اللغة العربية والتقنيات احلديثة(ندوة  − 
  .٢٠٠٨ − األردين
 برعاية السيدة :العريب الرقمياملؤمتر الوطني األول لصناعة املحتوى  − 

  .٢٠٠٩حزيران −دمشق  −نائب رئيس اجلمهورية 
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 بدعوة من األمانة :)لكرتونيةإلالعربية يف املواقع اإشكالية اللغة (ندوة − 

  .٢٠١٠دمشق  –الفنية جلامعة الدول العربية ووزارة اإلعالم يف سورية 
  .ةيد وهي كثرية ويف بلدان عربية عد:)اللغويات احلاسوبية(ات ندو − 

تعاين أكثر مما تعانيه اللغات األخرى يف «ويرى بعض الباحثني أن العربية 
 التي يراد هلا أن َنكليزيةإل اَهذا االجتياح الذي حتمله العوملة, وحتمل معها اللغة

أن العوملة تسعى إىل «كام يرى آخرون . )٣٢(»تصبح لغة العوملة الوحيدة يف العامل
حتقيق اهليمنة يف جمال االقتصاد والتقنية واالتصال, وتؤدي اهليمنة يف هذه 

بل إن بعضهم . )٣٣(» املعريف والثقايف واللغوياملجاالت إىل السيطرة يف احلقل
ِّبلغ به اخلوف والتعصب واالنغالق إىل أن يسمي آثار العوملة عىل اللغة والث َ ُ قافة ُّ

ْبالويالت( َ()٣٤(.  
َهم وال املتعصبني تعصبَّفِّن كنا ال نشارك املتخوفني ختوونحن, وإ ُّ هم, إال ِّ

ها العوملة وتقاناهتا ليس عىل العربية ْتَبد من أن نشري إىل سلبيات محل أنه ال
نكليزية التي يذهب كثريون إىل إلفحسب, بل وعىل كل اللغات, ومنها اللغة ا

  .ةأهنا لغة العومل
 ومن أظهر السلبيات التي محلتها العوملة ممثلة بالشابكة واهلاتف اجلوال

  :والفضائيات ما ييل
ًلالستغناء عنها غالبا, إذ من : ضعف اكتساب املهارات اللغوية )١

بعد املكتوب, هي ثقافة الصورة بدل  الواضح أن ثقافة العوملة هي ثقافة ما
                                                 

 .٧:  املقدمة− حتديات العوملة ممؤمتر اللغة العربية أما  )٣٢(
 .٣٠٧:  املصدر السابق−حسن النعمي . د  )٣٣(
 .٢٠٠٢ بريوت −  دار النفائس−  ويالت العوملة عىل الدين واللغة والثقافة −  أسعد احلمراين  )٣٤(
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َّة, فقلت احلاجة إىل الكلمة  املوحيِّت الصورة هي املعربة وهيصار. الكلمة

ت احلاجة إىل التعبري الشفهي والكالم َّالتي كانت أداة التأثري والتعبري, وقل
َّومن ثمً بالكتابة عىل الشاشة غالبا, جيري ألن تبادل اآلراء صار ,املتبادل  مل يعد َ

سوب الفرد بحاجة إىل تعلم اللغة إلجادة التعبري, كام أن اجللوس أمام احلا
َوالشابكة ساعات طواال دون كالم اكتفاء باملشاهدة أضعف  من سامع اللغة ً

امع, قبل أن َّومعروف أن اللغة ملكة تكتسب بالسوتعلمها باملحاكاة واملامرسة, 
 َ الصورة ثقافةُلقد أضعفت ثقافة. بالنحو والرصفتكون صناعة تكتسب 

  .الكلمة, مع أنه يف البدء كانت الكلمة
كام  − نكر أن للعربيةُ ال ي:ترسيخ العاميات العربية بكتابتهاحماولة ) ٢

يسود يف  مستويني مها املستوى الفصيح أو املعياري, الذي −  لغريها من اللغات
التعبري الرسمي واألديب والعلمي, واملستوى العامي أو غري املعياري الذي 

وقت الذي يسعى فيه ويف ال. يسود يف احلياة اليومية والتعبري عن بسائط األشياء
ْاملخلصون هلذه اللغة بمستوييها, للتقريب بينهام بغية الوصول إىل لغة وسطى  َ

 كام يف لغات األمم املتقدمة, تأيت ,تتضاءل فيها الفروق بني هذين املستويني
باعد بني هذين ُِت للكرتونية باللهجات العاميةإلبعض الكتابات يف املواقع ا

ٌإذ مل خيل عرص من العامية  − نا يف استعامل العامية فقط ر هليس اخلط .املستويني ْ
ٌّمنذ العرص اجلاهيل حتى اآلن, وكان املستويان يتعايشان جنبا إىل جنب كل  يف ً

َّ هو يف كتابة اللهجات العامية, ألن كتابتها  ولكن اخلطر− ميدانه ال يتعداه
ْ وقوننة أصواهتا وألفاظها وأشكال حروفها,تتطلب تقعيدها ِّيمهد بتحويلها  مما َ

ُت مقعدة, وعندما تإىل لغة مغايرة للغة األم, فام اللغات إال هلجا َّ َ  ن أي هلجةَقونُ
 تقسيم لغته اجلامعة إىل ًاقال يرتيضعوما نظن أن . ذاهتاتصبح لغة قائمة ب



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( ٣٠٢
َّلغات, اللهم إال إذا كان جزءا من مؤامرة خارسة لن تفلح مهام مه  هلا دً

  . هذه األمة يف هذا العرصاخلارجون من جلد
 –مرحبا (أي كتابتها بحروف التينية كأن تكتب :  الكتابة العربيةَُةنَتْيَل) ٣
مما يغري بنية اللغة الرصفية والصوتية, ).  إيد موباراك–عيد مبارك (و) مرهابا

 أجهزة ِّلوُوإذا كان بعضهم قد احتج بخ. ناهيك بخصائص اللغة األخرى
تلك األجهزة مل ها من احلروف العربية, فإن تعريب االتصال يف أول ظهور

  .ًيرتك هلم حجة
ًوبام أن ثمة حروفا حلقية يف العربية ليس هلا نظري يف الالتينية, فقد ابتدع 

للعني ) 3(للقاف و) 2(بعضهم إحالل أرقام حمل تلك احلروف, فجعل الرقم 
ّومم. للحاء) 7(للخاء و) 5(و َّا يلحق باللِ َْ ) v( حروف الفاء املجهورة تنة إدخالْيُ

يف الكتابة العربية وبأحرف عربية ) g(واجليم املروية ) p(والباء املهموسة 
َّمغرية   : ملا قد نراه عىل شاشة الشابكةًا مؤسفً وهاكم مثاال..َُ

 ??RaMzZ:       3id milado la Abou 7meed عيد ميالد أبو محيد«
 Ahmad:         2e na3am أي نعم

RaMzZ:         wlak reto kil 3am w inte bi5er nshalla 

 ولك ريتو كل عام وأنت بخري انشا اهللا

 RaMzZ:         w nshalla ma وانشاهللا ما منحرتمك

mn7termak 

 Ahmad:         w ante b5eer ya rfe2e نت بخري يا رفيقيوإ

 Ahmad:          bs maf da3y tjeeb بس ما يف داعي جتيب هدية

hdyee 
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 .…p RaMzZ:         P 5alasخلص 

وال تكتبيل يش عىل حيط 
 الفيسبوك

Ahmad:         w la tektebly shi status 3al 

fb wall 

 Ahmad:         mafe da3y bnooooooob  بنوووووبما يف داعي

RaMzZ:         halla2 kint nazel 3al sha3lan jblak haieh bi 5000$ 

 .$٥٠٠٠ ـنت نازل عالشعالن جبلك هدية بهأل ك

P RaMzZ:        P 

 RaMzZ:        bas mnee7 la77a2tni بس منيح حلقتني

 Ahmad:         2e al 7amdella أي احلمد هللا

 Ahmad:         mnee7 la7a2tak )٣٥(»منيح حلقتك

 ملنفعة والتهجني هنا بمعناه السلبي وهو املعارض: ويَّالتهجني اللغ) ٤
ٌّا دائام, ولكنه رش حّتهجني رشاإلنسان, فقد ال يكون ال ً  دًتام يف مثل استيالً

وتبدو مظاهر التهجني يف استعامل . خملوق برأسني أو بطيخ بطعم حامض
ِّمسج يل, وسيف رق: (ية من مثلمفردات أو تراكيب دخيلة أو مجل أعجم ِّ مي َ

ْ وكنسل املوعد–عندك  َ َ ْ َ.(  
بية كغريها من اللغات ال تأبى االقرتاض من غريها, بام ونذكر بأن العر

َّيزيد من ثروهتا اللغوية ويسد حاجة تواصلية َّ َّلعربية يف ذلك منهجية ولكن ل. ُ
ْ بعد أن يعجز )٣٦(تقوم عىل إخضاع الكلمة ملقاييس العربية ونظامها الصويت ُ

                                                 
 ندوة اللغة العربية يف املواقع − نرتنت إل اللغة العربية يف ا− عن حسن م يوسف   )٣٥(

 .٢٠١٠ول األ دمشق كانون − لكرتونية إلا
القديم واحلديث  منهجية تعريب األلفاظ يف − ممدوح خسارة . د: ملعرفة هذه املنهجية ينظر  )٣٦(

 .م١٩٩٩ − دار الرسالة − 
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هجية فهو عن وضع مقابل عريب للكلمة األجنبية, أما اخلروج عىل تلك املن

ها ونستعملها من نحو ِرَجُها وبِرَجُبعْتدخيل قرسي كأن نأخذ الكلمة األجنبية 
  ...).َباور, ستاند, تاتش, موبايل(

  : ومن ذلكاالفتئات عىل القواعد النحوية وتركيب اجلملة العربية,) ٥
 تقديم االسم عىل الفعل يف اجلملة, ومع أن اجلملة االسمية مجلة عربية − أ
اب إىل ّالرتامجة والكت كثري من جينح −  وبتأثري اللغات الالتينية − إال أنه  ,أصيلة

 من اجلمل العربية يف حني ال %٧٥اجلملة االسمية التي صارت تشكل نحو 
 :من مثلً وكثريا ما نقرأ عبارات .)٣٧(%٢٣تجاوز نسبتها يف اللغة الرتاثية املعيارية ت
  .), االمتحان يبدأ يوم األحدفتتح املؤمتراالجتامع بدأ الساعة العارشة, الرئيس ا(

  ). الوزيرحَّمن جانبه رص(ري عىل متأخر, كقوهلم  عود الضم− ب
 بعد الظهر سيكون االجتامع, بعد( البدء بشبه اجلملة كقوهلم −ج
ري, ولكن األصل يف  عىل العربية كبٌوليس يف هذا ضري).  نلتقياملحارضة

َّ أما التكمالت فال تقدم إال لغرض بالغي ,املسند إليهأو اجلملة تقديم املسند 
  .أو حلاجة النظم

ْالذئاب يعوون: ( إسناد ضمري العاقل إىل غريه وبالعكس نحو−د ترك ... َ
َتقدمت الفرس اخليول وسبقتهم... األديب عرشة كتب منهم ديوانان ُ()٣٨(.  

يوجد (ال املساعدة مما ال رضورة له يف العربية كقوهلم  طغيان األفع−ه
املعلم ... َّم التوقيع عىل املعاهدةَت... هتامم باملسألة, وقع االجتامع بعد العارشةا

                                                 
 مؤمتر جممع اللغة العربية التاسع −  الكتابة العلمية باللغة العربية −ممدوح خسارة . د  )٣٧(

 .٥ص: ٢٠١٠بدمشق 
 اللغة العربية أمام حتديات −  أثر اللغات األجنبية والعربية املعارصة− جوزيف إلياس. د  )٣٨(

 .٣٤١: العوملة
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  ....!!).جرى االقتناع باحلل... سيحصل سفرنا اليوم... يكون يف الصف

بعد .... عندنا فرتة برس: (ِّ اإلكثار من الدخيل بال مسوغ, من نحو− و
َّأعطني كود الدولة...نامجالربيك نتابع الرب ُ...(.  

وآخر ) ليمسائ(مسؤول عىل  اخلطأ يف اجلموع والتثنية فذاك جيمع − ز
  ).كربتان(يثني كربى عىل 

ْ اخللط بني األفعال املعتلة اآلخر الواوية −ح فشاع قوهلم : اليائيةوَ
ْين(وفالن ).... يدعو( املوظفني بدل )الوزير يدعي( ْينعى(َّحظه بدل ) يعَ َ...(  

  :تبدو من اللغة وهي ليست كذلك لتكاد حتى ,شيوع األخطاء اإلمالئية) ٦
زات الوصل يف الكتابة اإللكرتونية, وحتولت كلها إىل فت مه فقد اخت− 

  .)ِ اإلقتصاد–ستقالل ِ اإل–ستعامر ِاإل(نحو مهزات قطع 
 وهلت قواعد كتابة اهلمزة فيكتب عىل األلف ما حقه الكتابة عىل وجت− 
  ).يلجؤون(بدل ) يلجأون: ( مثلالواو

ُ وضعف التمييز بني األلف املقصورة واأللف املمدودة والتاء املربوطة −  َ
  .والتاء املبسوطة

ِ ووصل ما−  ِّعب( حقه الفصل من الكلامت من مثل ُ ...  كرمالك–ييل َ
  .)..عقبالك
حبيبي ( وزيدت حروف يف الكلمة لشحنها بدالالت عاطفية نحو − 

 ما يظهر هذا عىل أرشطة ً, وكثريا)واذكروين بعرشين واو... بعرشين ياء
  .املراسيل يف الفضائيات اهلابطة

ً فكثريا ما وصف : اإلسهام يف ضحالة املحتوى العريب عىل الشابكة)٧
 الركيكة َّاملحتوى الرقمي العريب بالسطحية والتهافت, ثم تأيت هذه اللغة



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)N( ٣٠٦
  .هم جديدسلغتنا بني عىل ِّوامللحونة لتزود الطاعن

املعروفة للمفردات  جة عن الدالالت اللغويةوازية خارظهور لغة م) ٨
ويعنون ) جريدة(أو أن يقال ) املوعد(ويعنون به ) الشارع(العربية كأن يقال 

وهلذه اللغة  ., دون أي عالقة جمازية بني الرمز واملرموز إليه)بضاعة ما(به 
  .ًانعكاسات اجتامعية وأمنية أيضا

ْيو (ُويلحق هبذا االختصارات الكتابية كان يكتب أو ) يوم(به ويريدون ) َ
إىل االبتسام بنقطتني وكذا ترميز االنفعاالت, كأن يرمز . ًاختصارا جلامعة) جا(

  ].: ([س و, وللحزن بنقطتني يظاهرمها ق]: )[ قوس امينفتح عليه
א: א א א

  : وذلك ألسباب,)ال(اجلواب 
ٌين موجهإن كل إنجاز تقا )١ ِّ أصال خلري البرشية ال لرشهاَّ كن جرت ول .ً

َّوجسوا خيفة من كل ظاهرة حضارية, أو إنجاز تقاين, عادة بعض الناس أن يت
 مهاهتً بدءا من الطباعة التي ا, حقيقتهواَّلنوا عداءهم له حتى قبل أن يتفهموأن يع

َّ والتي عدها ,)٣٩(».بأهنا ستفيض إىل ابتذال الثقافة والعلم«ربيني بعض الغ
. )٤٠(», كام عدها نازلة من النوازلَّدسيسة دينية ومحلة تبشريية«بعض العرب 
َّرتومثل هذه ال  ن الغربينيْند ظهور املدارس إذ عارضها كثري مع«هات ترددت ُّ

هور عند ظكذا  و.)٤١(»سيام أبناء العامل الزراعيني  م اجلامهري واليل تعألهنا
 تلك اإلنجازات العلمية واحلضاريةينكر اليوم أن ن مولكن . اإلذاعة والتلفزيون

                                                 
 .٣٣:  تشكيل العقل احلديث− كرين برينتون  )٣٩(
 .١١١: ٢ فقه النوازل − بكر بن عبد اهللا  )٤٠(
 .١٨٥:  الطرق إىل احلداثة ترمجة حممد سيد أمحد−غري ترود هيملفارب  )٤١(
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َّا كلُ قيمة عن اكتشاف النار أو اخرتاع الكتابة التي عمت خرياهتَّمل تقل  األمم ُ
  ? الثقافاتَّلُوك

احلواسيب ( وعندما انترشت العوملة بمظهرها التقاين ,ويف العرص احلايل
 رةِّمما يتومهون من آثارها املدماخ َّري وضج الرصكَّعال الن) والفضائياتوالشابكة 

ًا أن كل إنجاز حضاري ّولكن الذي ثبت تارخيي. عىل العقيدة والثقافة واللغة
ّية يف خدمة هذه اللغة كام بينُّوتقاين كان يصب يف النها  يف حديثنا عن األثر اَّ
  .اإلجيايب للعوملة يف العربية

 ن تقارن كامية, ال يمكن أ إن السلبيات التي ذكرنا ألثر العوملة يف العرب)٢
دود هو وملة يف العربية تنترش يف نطاق حمإن سلبيات الع. ًوال كيفا باإلجيابيات

مواقع األفراد الذين جيهلون العربية, وبعض الفضائيات اهلابطة وبعض 
 صار بعضهم يبدع فقدوعىل العكس من ذلك . َّالرسائل النصية لشبان أغرار

ُّالرتسل (ن أديب جديد هو  ف مما قد يؤذن بظهوررات رسائلهيف اختيار عبا َ َّ
  .يف القديم) أدب التوقيعات (بعيديشبه إىل حد ) ْهتوفَامل

يكتب ما يكتب عىل الشابكة بالعربية السليمة بام ًوال يمكن أبدا مقارنة 
َّاملهجنات, ألنبالعاميات أم  ّ موقعا جادَّ ًا واحدا حيوي من املفردات والرتاكيب ً ً

ة أو املقبولة بقدر كل ما يكتب عىل الشابكة أو اجلواالت من تراكيب السليم
  .ومفردات خاطئة

َّ إن إشكالية اللغة العربية عىل الشابكة وغريها من تقانات العوملة هي )٣
راه عىل الشابكة وأرشطة املراسيل  فام نجزء من إشكاليات اللغة العربية عامة,

 إىل تقانات العوملة, بل إىل عوامل أخرى −طفق −ُّده َّوالرسائل النصية, ليس مر
ًما كان مستورا منها, فال يمكن حل إشكالية العربية غري كشفت العوملة 
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املعيارية عىل الشابكة وغريها إال بحل إشكاليات اللغة العربية عامة بحزمة من 

  .الوسائل أمهها
ًحل بدءا من  ويف مجيع املرا نرش التعليم ما أمكن باللغة العربية السليمة− أ

ية أجنبية أو بلهجة عامرياض األطفال وانتهاء باجلامعات, ألن التعليم بلغات 
, فام جتاورت لغتان إال أدخلت إحدامها سوف يكون عىل حساب لغتهم األم

ًفا عىل كتاباهتم الورقية أو الضيم عىل األخرى, وسوف ينعكس هذا األثر ضع
  .لكرتونية وأحاديثهم  الشفهيةإلا

ِّسيام التعليم اجلامعي الذي خيرج    وال كافة,هح التعليم يف مراحل إصال− ب
بذلك خمرجاته إال ضعيفة, واملدرسني واملعلمني, ألن التعليم الضعيف لن تكون 

  .تيجةَّكون اليشء علة ونحيث ي) بالدور الفاسد (ةام يسميه املناطقفيقع َن
لتعليم باعتامد هذا اإلصالح تطوير املناهج وتطوير طرائق اوسائل ومن 

الوسائل السمعية البرصية, وأن يكون اهلدف إكساب املتعلم املهارات اللغوية 
إننا بحاجة إىل برامج تعليم  «. قواعد النحو والرصف والبالغةوليس تلقني

تستلزم أساليب الذكاء االصطناعي القائمة عىل نظم معاجلة اللغة العربية ذكية 
  .)٤٢ (»... التشكيل اآليل− اآليل اإلعراب −الرصف اآليل: ًاّآلي

  :ًا تأكيد مقوالت ثالث هيّ أجد من الرضوري جد...ًوختاما
 بل ببناء العوملة الثقافية ال يمكن أن تواجه بالثقافة واللغة وحدمها, − ١

بخلق ثقافة جديدة أركاهنا الرتبية إال جمتمع علمي تقاين صناعي, ال سبيل إليه 
العوملة . ديمقراطية والفرادة واجلامعية والعمق القوميعىل قيم املواطنة واحلرية وال

  .الثقافية ومنها اللغوية تواجه بتحديث املجتمع العريب وعقلنته وعرصنته
                                                 

 .٢٧٠:  التقانة العربية وعرص املعلومات− نبيل عيل. د  )٤٢(
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 باالنكفاء عىل املوروث العوملة الثقافية ال تواجه بمقاربة سلبية, −٢

ىل مقاربة مل تتحول إ ق به كمنقذ, ألن تلك املواجهة خارسة يف النهاية, ماُّعلَّوالت
 كانت نتائجه األولية باهرة اث سالح ماض بال شك, ولكن أياإن الرت. إجيابية
َّ مسلح باملعرفة والعقالنية  ال يستطيع الصمود وحده أمام غزو جارففإنه

 ,َّقاربة اإلجيابية التي نعنيها هي مقاربة مسلحة باألدوات ذاهتاوامل. واإلبداع
َّوغريها من أدوات احلداثة اخلالقة املنتجة ال باملعرفة والعقالنية واإلبداع 

 .َّاحلداثة املقلدة املستهلكة

حال خلق لغة قوية متقدمة يف  فمن املاللغة صورة عن املجتمع, −٣
  اللغوي صورة من ضعفنا االقتصادي والعسكريضعفنا. جمتمع ضعيف متخلف

 يف جمتمع ,ينياللغومن هل تريدون أمثال اخلليل واجلاحظ واملتنبي . والسيايس
 ليس فيه أمثال البريوين واحلسن بن اهليثم والكندي من العلميني?

 من اهتزت ثقتهم باللغة العربية ننثر بني أيديًوأخريا أرى من املفيد أن 
  : أقوالإضاممةيف هذا العرص 

 وأوربيةإن عبقرية بعض اللغات اهلند«): سفندري(يقول اللغوي العاملي  − أ
لكن القيمة بية يف االنتشار هي نتيجة ألسباب عديدة, والسامية مثل العر

  .)٤٣(»اجلوهرية للغة هي بال شك أحد هذه األسباب
هناك مخس لغات فقط تشكل أمهية كربى «): إدوارسابري(ويقول مثيله  − ب

 .)٤٤(» واإلغريقية والالتينيةوالعربيةلنقل احلضارة هي الصينية والسنسكريتية 

) يليوجوزيسيالكام(ىل جائزة نوبل  عحلاصلاسباين  ذكر الكاتب اإل−ج
                                                 

 .٨٩:  اللغة يف عرص العوملة− أمحد الضبيب. د  )٤٣(
 .املرجع السابق  )٤٤(
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أن ثورة االتصاالت التي اختزلت الزمان ستؤدي إىل انسحاب أغلب اللغات 
قبل هناية القرن احلادي والعرشين ما عدا أربع لغات هي اإلنكليزية والفرنسية 

 .)٤٥(»والعربيةواإلسبانية 

: نذ قرنروائي اخليال العلمي الشهري قد قال م) جول فرن(وكان  −د
  .)٤٦(»العربية لغة املستقبل«

  
*   *   *  
@ @
Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @
@ @

  . الكويت− )٨٢( عامل املعرفة −  كرين برينتون− تشكيل العقل احلديث − 
 الكويت −  عامل املعرفة− نبيل عيل.  د− الثقافة العربية وعرص املعلومات − 

٢٠٠١. 

 −حدة العربية  مركز دراسات الو−  أسئلة التطور واملستقبل− الثقافة العربية − 
 .٢٠٠٣ بريوت − ١ط

 دار الطليعة −يل شبرمع − ستجابة األصالة التحدي اال− قافة العربيةالث − 
 .٢٠٠٨بريوت 

 عامل − سيد أمحد ترمجة حممد − د هيملفارب غري ترو−ةاحلداثإىل الطرق  − 
 .٢٠٠٩املعرفة الكويت 

                                                 
 .٣٤٢:  العرب والعوملة−  عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة − سهام الفريج. د  )٤٥(
 .١٤:  دراسات يف العربية وتارخيها− حممد اخلرض حسني  )٤٦(
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 .٢٠٠٠ بريوت − ٣ ط−   مركز دراسات الوحدة العربية− العرب والعوملة − 

 .١٩٩٦ −١ط − مؤسسة الرسالة −  بكر بن عبد اهللا−  النوازلفقه − 

  عامل املعرفة− أمحد عوض:  ترمجة−  فلوريان كوملاس− اللغة واالقتصاد − 
٢٠٠٠. 

 أبحاث املؤمتر اخلامس ملجمع اللغة −اللغة العربية يف عرص املعلوماتية − 
 .٢٠٠٦العربية بدمشق 

 .ربية األردينمع اللغة الع جم− ة العربية والتقنيات احلديثةاللغ − 

 −  دار العبيكان بالرياض− أمحد الضبيب.  د− اللغة العربية يف عرص العوملة − 
 .٢٠٠٠ − ١ط

 منشورات املنظمة –عبد العزيز التوجيري .  د–اللغة العربية والعوملة  − 
 .٢٠٠٨اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم 

 .١٩٩٩ – ٤٧ العدد – الرباط –جملة اللسان العريب  − 

 العددان –يب املركز العريب للتعريب والتأليف والنرش بدمشق جملة التعر − 
 .٢٠٠٧كانون أول ) ٣٣( و ٢٠٠٦حزيران ) ٣٠(

 − السورية للمعلوماتية  اجلمعية العلمية –معجم مصطلحات املعلوماتية  − 
 .٢٠٠٠ − ١ط

 .١٩٩٨ دمشق – ١ ط− املوسوعة العربية − 

 مكتبة دار الفتح − حممد اخلرض حسني− عربية وتارخيهادراسات يف اللغة ال − 
 .١٩٦٠ − ٢ط −دمشق 

 دمشق −  دار الرسالة− منهجية تعريب األلفاظ العربية يف القديم واحلديث − 
١٩٩٩. 
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 −  املجلس العاملي للغة العربية− مؤمتر اللغة العربية أمام حتديات العوملة − 

 .٢٠٠٥بريوت 

 .٢٠١٠ دمشق −  أبحاث الندوة−ندوة مرصد اللغة العربية − 

 − فائس الن دار− احلمراينأسعد −الدين والثقافة واللغة العوملة عىل تيالو − 
  .٢٠٠٢ −بريوت

*   *    *  

  




