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  االستثمار يف اللغة العربية
   ثروة قومية يف عامل املعرفة

 )∗(ّحممود أمحد السيد. د.أ

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نشري إىل أمهية اللغة وقيمتهـا االقتـصادية 
من جهة, وأن نقف عىل جماالت االستثامر يف اللغة العربية من جهة أخرى, عىل 

 . يف عملية التنمية املستدامةأن هذا االستثامر رافد أسايس وهام
:א−

تؤدي اللغة وظائف متعددة يف حياة الفـرد واملجتمـع, فهـي وسـيلة الفـرد 
للتعبري عن مشاعره وعواطفه وأفكـاره, وهبـا ينفـذ مطالبـه ويقـيض حاجاتـه يف 

يطلـع املجتمع الذي حييا فيه, وهبا ينقل جتربتـه إىل اآلخـرين, ويف الوقـت نفـسه 
عىل جتارب اآلخرين احلارضة واملاضية وعىل جتارب األمم األخرى وخرباهتـا, 
ًوهي وسيلة الفرد أيضا للتفكري ألهنا أداة التفكري وثمرته, إذ إننا نفكـر باللغـة, 
فهي ليست أداة للتعامل والتعاون االجتامعيني فحسب, وإنام هـي أداة التفكـري 

 .ًواحلس والشعور أيضا
                                                 

 الــدكتور حممــود الــسيد هــذه املحــارضة بتــاريخ عــضو جممــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 ..م٢٧/٥/٢٠١٥
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رس الذي تعرب عليه األجيـال مـن املـايض إىل احلـارض, ومـن واللغة هي اجل

املستقبل, فهي تعمل عىل متتني العالقة بني أفراد املجموعـة البـرشية احلارض إىل 
 .ألهنا مؤسسة اجتامعية إنسانية, وال يتم اجتامع برشي بغري لغة

وإن أمهية اللغة ال تكمن يف أهنا ليست فقط وسـيلة للتخاطـب والتواصـل 
ن مـًاجلامعات واألفراد, وبني املرء وذاته, بل هي رمز للهوية التي متيز شعبا بني 

ًشعب, وتطبع حضارته ودرجة حضوره يف مرسح الوجود واحلياة, وصوال إىل 
وثمـة تـالزم بـني الفكـر . االستدالل عىل ما يف أعامق النفس وتصورات الذهن

ًسـبيل إىل اعتبـاره جـزءا واللغة فمن ال عقل له وال فكر فال لغة سـليمة لـه وال 
ًملتحام بالكل الذي هو املجتمع, ومن ال حيسن النطق أو ال يتمتع بمنطق سليم 

 .)١(ولسان معاىف فهو خمتل التواصل مع املجتمع, ومعتل الفكر
ويف عرصنا احلـايل عـرص العلـم والتقانـة واملعلوماتيـة أضـحت اللغـة هـي 

ل الوجـود اللغـوي عـىل الـشابكة ًالوجود ذاته, وأصبح هذا الوجود مرتبطا بثق
أمـا اليـوم فالـشعار . تكلـم حتـى أراك: ً, وقديام قال سقراط جلليسه»اإلنرتنت«

هو حتاور عن بعد حتى يراك اآلخرون وتراهم, ومن ثم ترى ذاتك أنـت وهـي 
مـن أنـا? ومـن : بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك يف عرص بـات سـؤال اهلويـة

 .)٢( نطاق يف عاملناًنحن? مطروحا بشدة وعىل أوسع
وإذا كانت اللغة عظيمة األمهية يف املجتمع مادام سلوك اآلخـرين هـو مـن 

 فإهنا إىل جانب ذلك كلـه تعـد احلامـل ,أكثر الرشوط أمهية يف تكوين اجلامعات
                                                 

 اللغة العربية يف القـرن احلـادي والعـرشين يف املؤسـسات التعليميـة يف − الدكتور ياسني األيويب  )١(
 منشورات جممـع اللغـة األردين −  الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل− اجلمهورية اللبنانية

 .٢٥١ ص ٢٠٠٥ عامن − يف املوسم الثقايف الثالث والعرشين ملجمع اللغة العربية األردين
 .٤٢ ص٢٠٠٥ الكويت −  عامل املعرفة−  الفجوة الرقمية− الدكتور نبيل عيل ونادية حجازي  )٢(
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ــصادية يفً, وعــامال )٣(للمــوروث الثقــايف للمجتمــع ــة االقت  مــن عوامــل التنمي

والتنميــة االقتــصادية ال . ط الــدويل كلــيهاماملحيطــني االجتامعــي املحــيل واملحــي
لثقافيـة, وهـذا  يمكن أن حتدث مستقلة عن التغيريات االجتامعية والسياسية وا

ً اللغة لـيس بوصـفها رصـيدا ثقافيـا فحـسب, بـل بوصـفها واقعـا يفيرتك آثاره  ً ً
ًاجتامعيا ذا منافع اقتصادية وسياسية أيضا يف املجتمع احلديث جمتمع املعرفة ً. 

ينظر إىل عملية التنمية يف املجتمـع احلـديث, جمتمـع املعرفـة, عـىل أهنـا ال و
جتــري إال بالتنميــة البــرشية املــستدامة التــي ال تتحقــق إال باالســتثامر الــصحيح 

ً وخاصة معرفته العلمية ولغته العلمية والتقانية والتي تنعكس خصبا ,لإلنسان
 .ًونامء يف دروب التنمية ويف مجيع املجاالت

ًإن لغتنا العربية ليست نحوا ورصفا وألفاظا يضمها القـاموس, وإنـام هلـا و ً ً
وظيفة أخرى أكرب وأهم وأشمل هي الوظيفة احلضارية والـسياسية, إهنـا ثـروة 

  .قومية حقيقية ذات عوائد اقتصادية كبرية يف جمتمع املعرفة
א− א

حية االقتصادية, أوهلـام عنـدما ينظـر إليهـا تقوم اللغة بدورين اثنني من النا
عىل أهنـا أداة يف االقتـصاد ويف عمليـة التنميـة االقتـصادية واالجتامعيـة للـدول 

ً استعامل اللغة بمردود جيد وكفاية عالية أساسـا لتحقيـق النمـو ّواألمم, إذ يعد
ا صـناعة عندما ينظر إليها عىل أهنـوثانيهام . ًاالقتصادي ورضوريا يف عملية التنمية

 اللغـة وسلعة يف القطاع االقتـصادي, إذ تزايـد دور الـصناعات الثقافيـة وقاعـدهتا
ً تزايدا كبريا جداًأخرياالوطنية يف االقتصاد العاملي  ً ً )٤(. 

                                                 
 .٤٢ الكويت ص − عامل املعرفة− ترمجة أمحد عوض− اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس  )٣(
 − هيئــة املوســوعة العربيــة– اللغــة واالقتــصاد يف جمتمــع املعرفــة −الــدكتور حممــد مرايــايت  )٤(

 .١ ص٢٠١٤ دمشق −سوعة العلوم والتقانةمو
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االقتصاد العاملي أكثر فأكثر نحو االعتامد عىل املعرفـة تعاظمـت ومع حتول 

رب دورها, واللغة وعاؤها, وما قيمة األصول غري املادية أو األصول املعرفية وك
ًكان النمو االقتصادي لبلد مـا ليحـدث إال الرتباطـه ارتباطـا مبـارشا بمـستوى  ً

 .املعرفة وخاصة العلمية والتقانية هلذا البلد, وبمعدل نمو هذا املستوى
ومن هنا توجه االهتامم إىل االقتصاد غري املادي وقوامه اللغة لتحديد أهـم 

 بعد أن تأكد أن التنميـة البـرشية رشط أسـايس للتنميـة ,ديثمعامل االقتصاد احل
االقتصادية, وأهم عنـارص االسـتثامر يف التنميـة البـرشية هـو اإلنـسان وخاصـة 

 .)٥(معارفة التي تقوم عىل اللغة العلمية والتقانية
وثمة دراسة أجراها البنك الدويل ضمت يف جممل عينتهـا أكثـر مـن سـتني 

ف جهة خمتلفة, خلصت إىل أن حاجة الدول الناميـة إىل دولة وأكثر من ستني أل
حتقيق النمـو االقتـصادي تكمـن يف رفـع مـستوى املعرفـة ألفـراد املجتمـع ال يف 

 .اللغة األمبواسطة إال مساعدات إنسانية, وهذا ما ال يتم احلصول عليه 
ا وإذا كانت اللغة ينظر إليها عىل أهنا سلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد مبيعاهتـ

 هلا ميزة ختتلف هبا عن باقي الـسلع, وهـي أن فإنيف ظل الطلب املتنامي عليها, 
 .ً أبداال ينفد خمزوهنا

ولقد أكدت البحوث اللسانية والفلـسفية وجـود عالقـة نفـسية متينـة بـني 
املتكلم والكالم, وبني اللغة والفكر من تداخل واحتاد, وأثبت علـم اللـسان أن 

 اللغوية ومدلوهلا ومرجعها, وأن العمل يف حمـيط اجتامعـيثمة عالقة بني العالمة 
ً مـردودا, أكـربومادي متالئم مع العامل من الوجهة اللغويـة يكـون دون شـك 

                                                 
 −  جملة التعريب− اللغة القومية عامل خفي يف النمو االقتصادي−الدكتور حممد عبد العظيم  )٥(

 .١٨٠ ص٢٠١٢ كانون األول − دمشق−العدد الثالث واألربعون
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فإذا تعامل العامل مع آلة أو أداة يعرف أسامء مكوناهتا بلغته األم ومع مـرافقني 

عمـق لغته نفـسها جيعلـه ذلـك كلـه يف وضـع نفـيس سـمته له يف العمل ينطقون 
 وجتـاوز كـل احلـواجز العميقـة الفاصـلة بـني املـادة والتعامـل ليـصل ,االتصال

بعدها إىل كنه العنرص املـادي, وإذا هـو جيـد ذاتـه يف حـال مـن الـتالؤم مـع مـن 
 .)٦(يتعامل معه فيكون نشاطه أشد, وفعله أجدى, وإنتاجه أكثر

ن أ» Philosophy of moneyفلــسفة النقــود «يف مؤلفــه » مليســ«ويــرى 
أفكاري جيب أن تتخذ شكل اللغة املفهومة لعموم اآلخرين حتـى أسـتطيع أن «

أحقق غايايت العملية هبذه الطريقة غري املبـارشة, وأن نـشاطايت وممتلكـايت جيـب 
  )٧(»أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل خدمة أغرايض األبعد مدى

تــشابه بــني اللغــة ويف إشــارته إىل الوظيفــة االجتامعيــة للنقــود يركــز عــىل ال
والنقود بوصفهام عاملني من عوامل تطور النظم االجتامعية, ويشكل االقتصاد 
النقدي واللغة املشرتكة نقلة نوعية يف التطور االجتامعي من حيث إهنـام ينـشئان 
ًأشكاال جديدة للعالقات بني األفراد, كام يفتحان إمكانات جديـدة للمـشاركة 

 .تامعية والثقافيةيف احلياة االقتصادية واالج
: واللغة املشرتكة يف املجتمع هي بمنزلـة الرصـيد وتـتجىل يف أرديـة خمتلفـة

ًفـاملواطنون املرتبطــون معـا بمؤســسات اجتامعيـة أخــرى مثـل النقــود والــسوق 
يتكلمون اآلن اللغة نفسها, أو عىل األقل يسهل عليهم استعامهلا, وما اللغـة إال 

عيـة مرتاكمـة, وتـداول األلفـاظ يـشبه تـداول اجلمعي وثروة اجتامنتاج للعمل 
وثمة كلامت معينة كالكلامت الوظيفية تقوم بوظـائف الـسلع . السلع يف السوق

                                                 
 .١٨٩املرجع السابق ص  )٦(
 .١٤ املعرفة الكويت ص عامل− ترمجة أمحد عوض− اللغة واالقتصاد−فلوريان كلوماس  )٧(
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املتميزة التي يمكن أن نستبدل هبا كل السلع األخرى, واألحجار الكريمة مثال 

وثمــة تــشابه بــني الكلمــة اجلوفــاء والورقــة النقديــة . مــن أمثلــة الــسلع املتميــزة
دمة القيمة, وتشابه بني الكالم اجلوهري واألحجـار الكريمـة ذات القيمـة املنع

العاليــة, وإذا كــان ثمــة مــستويات وأنــواع للعمــالت ذهبيــة كانــت أو فــضية أو 
والكلـامت مثلهـا . نحاسية فإن ثمة مستويات للكالم الـصادر مـن أفـواه البـرش
ال مـن االسـتعامل مثل العمالت املعدنية والورقيـة ال تـستمد قيمتهـا ومعناهـا إ

اللغة الذي يضعه هلا هؤالء الذين يستخدموهنا وسيلة لتعامالهتم, وكال النقد و
 تعوزه القيمة يف االستعامل ويكتسبه يف التبادل, وهو ما يطلـق عليـه االقتـصاديون

 تغري معنى الكلـامت يف لغـة ّنإالقيمة الرشائية, ويطلق عليه اللغويون املعنى, و
 .ة النقود يف الدولةما يساوي تغري قيم

ًوجتدر اإلشارة إىل أن لألمـة رصـيدا أو ثـروة نقديـة, وهلـا أيـضا رصـيد أو  ً
ثروة لغوية, وكل من العملة واللغة تـصك, ويعتنـى بتنظـيم صـكها, وال تـرتك 
دون حتكم ومتابعة من قبل الدولة, وتأيت قيمـة النقـد وكـذلك قيمـة اللغـة مـن 

التعلــيم بغــري اللغــة (ول بعملتهــا أو بلغتهــا تــداوهلا, فــإذا أمهلــت الدولــة التــدا
 .ًفإن هلذا آثارا اقتصادية هائلة) الوطنية

وثمة قيمة وظيفية للنقد أو قيمة استعاملية, ومتثلهـا النقـود الورقيـة, وكـذلك 
هناك قيمة وظيفية للغة متثلها لغة احلياة اليومية ولغة تبادل املعلومات اليوميـة مـن 

وهناك من جهة أخرى قيمة سلعية للنقد متثلها النقود . يةأجل وظائف احلياة العاد
ًالذهبية والفضية, والتي هلا قيمة يف ذاهتا, إضافة إىل قيمتها الرمزيـة بـصفتها نقـدا, 
وكذلك اللغة, فهناك معلومات علمية وتقانية هلا قيمتهـا يف ذاهتـا ملـا هلـا مـن قيمـة 

 . للحصول عليهابد من دفع الذهب  إنتاجية, وهي سلعة يف ذاهتا ال
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وتعتمد كفاءة عمل املؤسسات يف كـل قطـاع اقتـصادي عـىل حـسن تبـادل 
ًاملواد والسلع واآلالت, ويسهل النقد وآلياته هـذا التبـادل, وتعتمـد أيـضا عـىل  ّ

 .ّسهل اللغة العلمية والتقانية هذا التبادلتبادل املعلومات واخلربات, وت
تداولـه هـو تـضخم يف اللغـة وعـدم وإن تعدد املصطلح العلمـي والتقـاين 

ــضا يف  ــستعمل, وهــذا حيــدث أي ــادام ال ي ــه م ــستعمل, إذ ال قيمــة ل ــادام ال ي ًم
 . الرشائيةَّوتهُالتضخم النقدي حيث يزداد النقد, ولكن تنقص ق

وتؤدي وحدة العملة يف دولة ما أو يف أمة ما إىل مكاسـب اقتـصادية كبـرية 
 وكـذلك اللغـة فـإن تعـدد اللغـات ومعروفة, وهذا ما يدعو إىل توحيد العملة,

املتداولة وخاصة يف املجاالت العلمية والتقانية يف دولة ما يـؤدي إىل خـسارات 
 .اقتصادية كبرية

أما تراكم رأس املال يف اقتـصاد مـا فيـؤدي إىل زيـادة نمـو هـذا االقتـصاد, 
ّوكذلك تراكم الرصيد اللغوي احلي للدولة, إذ إن رأس مال األمـة ثـروة وهـو 

اج عمل اجلامعـة, وكـذلك الرصـيد اللغـوي, وتـداول املـصطلحات العلميـة نت
والتقانية يوازي تداول السلع, ورصف العمالت ونرش استعامل عملة ما خارج 

ومــن هنــا كانــت الــدول احليــة تــسعى إىل . دولتهــا يــوازي الرتمجــة بــني اللغــات
ة مـا مـن تصدير لغتها الوطنية, وعائدات ذلك هي كعائدات استعامل نقـد دولـ

قبل الـدول األخـرى, إذ إن الـدول التـي تتـداول بعملـة غـري عملتهـا الوطنيـة, 
وبلغة علمية وتقانية غري اللغة الوطنية ختضع لتبعيـة اقتـصادية تـؤدي إىل مجـود 

 .العملة الوطنية واللغة الوطنية وعدم تطورمها
اة كإجيـاد ًوجتدر اإلشارة إىل أن إجياد النقد دون التداول بـه وظيفيـا يف احليـ

التعليم ونرش العلوم والتقانة بغـري لغـة القـوى العاملـة, ومـن ثـم عـدم تـداول 
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ــوى,  ــذه الق ــل ه ــن قب ــة م ــوم والتقان ــؤدي العل ــيم ال ي ــك ألن تطــوير التعل ذل

ًبالرضورة إىل النمو والتنمية خالفا لالنطباع السائد, فاملطلوب هـو حمـو األميـة 
 أي عـدم تـداول العلـوم والتقانـة ضـمن ;الوظيفية للغة, فاألمية الوظيفية للغة

كل قطاع وبني القوى العاملة فيه, ال جيلب إال اخلسائر لألعامل, وهـي خـسائر 
ًتعد بباليني الدوالرات سنويا, ذلـك ألن التعلـيم هـو رشط الزم للنمـو, وهـو 

 جيـريغري كاف ما مل يوظف ويستثمر يف مواقـف احليـاة, وال فائـدة مـن نقـد ال 
الـذي ال يرافقـه اسـتثامر يف تداولـه مـن له, فاالستثامر يف التعليم تداوله واستعام

 .قبل القوى العاملة هو استثامر ذو مردود ضعيف يف عملية التنمية
بـد لكـل دولـة مـن سياسـة  واللغة كالنقـد مـن مـسؤوليات احلكومـة, وال

ومـن خطـط بـد هلـا مـن سياسـة لغويـة وطنيـة معلنـة  نقدية ناجحـة, وباملثـل ال
 .)٨( وسنويةمخاسية

بـد مـن  إنتاجيـة وخدميـة شـديدة االعـتامد عـىل اللغـة, وال وثمة قطاعات
ًالعمل فيها واستثامرها اقتصاديا يف اللغة األم, وتزداد هذه القطاعات أمهية مـع 

اإلعــالم : ومــن أمثلــة هــذه القطاعــات. توجــه االقتــصاد نحــو اقتــصاد املعرفــة
ية وتقانـة املعلومـات والـشابكة والدعاية والنرش والطب واخلدمات االستـشار

  .الخ.... » اإلنرتنت«
وإذا كان للغة دورها يف التنمية االقتصادية فإن املجاالت االقتصادية للغـة 

 :تتجىل يف
) افيـةالديموغر(املجال االتـصايل للغـة كـام تعـرب عنـه القـدرة الـسكانية  − ١

                                                 
 جملة − تأثري اللغة يف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الدول العربية−الدكتور حممد مرايايت  )٨(

 .٢٠٠٦ العدد التاسع ترشين الثاين −املعلوماتية
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 .نبيةلغة ثانية أج) ب(لغة أوىل و) أ(ها للجامعة التي تستعملها بوصف

مــستوى تطــور اإلمكــان الــوظيفي للغــة باعتبارهــا أداة إنتــاج جمتمعيــة  − ٢
 .ومستوى الفرص املتعلقة باستخدامها

ها سلعة يف السوق الدولية للغات األجنبية, وحجم الطلب عليها بوصف − ٣
الصناعة التي متده, واحلصص املخصصة من النواتج القوميـة اإلمجاليـة 

 .كتساهباالتي تنفق عىل الصعيد العاملي ال

 .رصيد احلساب اجلاري للغة بالنسبة جلامعتها اللغوية − ٤

املقدار الكيل لالستثامر املوضوع يف اللغة حيث يمكن للتدوين املعجمي  − ٥
ثنائية اللغة التي تربط اللغـة باللغـات األخـرى, الوكثافة شبكة املعاجم 

 والرتمجة مـن اللغـة وإليهـا, ومـستوى إمكـان املعاجلـة االلكرتونيـة, أن
 .يستخدم ذلك كله مؤرشات جزئية

ًوإذا أخذنا اللغة اإلنجليزية مثاال يف جمال تنفيذ الـسياسة االقتـصادية فإننـا 
 نجد أن معظم السياسيني املعنيني بالشؤون الثقافية والتعليمية اليـوم عـىل الـصعيد

مـن  % ٨٠ففـي أملانيـا يـدرس . العاملي يعدون هذه اللغة أهم لغة يف هذا املجال
 % ١٨ املدارس الثانوية اللغة اإلنجليزية عىل أهنا اللغة األجنبية األوىل, وطالب

 .الالتينية أو أي لغة أخرىيدرسون  % ٢يدرسون الفرنسية, و
من طالب املدارس الثانوية يدرسـون اإلنجليزيـة بوصـفها  % ٨٥ويف فرنسا 

األجنبيـة األوىل ويف الدنامرك تعد اللغـة اإلنجليزيـة اللغـة . لغتهم األجنبية األوىل
 .من طالب املدارس الثانوية يف تركيا يدرسون اإلنجليزية % ٧٥لكل الطالب, و

ً أصدرت قرارا يقيض بأن ٢٠٠١ً وزيرا للرتبية عام ُويف سورية عندما كنت
تكون اللغة األجنبية األوىل التي يتعلمها مجيع الطـالب هـي اللغـة اإلنجليزيـة, 
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 .ة بينها وبني الفرنسيةاختياريوكانت قبل ذلك التاريخ 

استبانة عـىل طـالب املـدارس الثانويـة السويـرسية للوقـوف ُأجريت ولقد 
, بعد أن أصبحت ١٩٨٤عىل الدوافع التي دفعتهم لتعلم اللغة اإلنجليزية عام 

ًهذه اللغة أكثر رواجا يف هذه البالد املتعددة اللغات, فكانت نسبة الدوافع عىل 
 :)٩(النحو التايل
 النسبة املئوية الدوافع الدرجة
  %٩٧.٤ اإلنجليزية يمكن استعامهلا عىل نطاق العامل كله ١
  %٦٥.٤ اإلنجليزية هي لغة األعامل ٢
  %٦٠.٢ اإلنجليزية هي لغة السياحة ٣
  %٥٥.١ معرفة اإلنجليزية تزيد فرص العمل ٤
  %٥١.٣ اإلنجليزية هي لغة العلم ٥
  %٢٥.٦ اإلنجليزية هي لغة الرتفيه ٦
  %١٧.٩ الرغبة يف حتصيل معرفة عن أمريكا ٧
  %١٢.٩  أمريكي−الرغبة يف قراءة األدب األنجلو ٨
  %١٠.٣ الرغبة يف حتصيل معرفة عن انجلرتا ٩

ّبد أن نتعرف رضوب االستثامر التي يمكـن أن  ويف ضوء ذلك كله كان ال
 .التنمية االقتصاديةتوظف يف اللغة العربية, عىل أهنا رافد أسايس وهام يف 

א− א א
  دسـاتريهابمقتـىضملا كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية يف الدول العربية 

                                                 
)٩(  Bulletin celia- 1984 N44, adopted from the MC callen 1989: 25.  
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كان االسـتثامر يف اللغـة الوطنيـة يعنـي االسـتثامر يف تـوطني الـصناعة والتجـارة 

 بإتقـان اللغـة والتقنية واملعـارف املختلفـة, وال يمكـن أن يتحقـق أي نجـاح إال
 .الوطنية وتوظيفها وتفعيلها يف مجيع املجاالت

وغني عن البيان أن االستثامر يف اللغة الوطنية يعنـي االسـتثامر يف اإلنـسان 
ــسباهتا  ــا ومكت ــال القادمــة, وضــامن وحــدهتا ومتــسكها بقيمهــا وثوابته واألجي

, مـع حفاظهـا ة يف مجيع امليادينسفومرجعياهتا وتارخيها, ومنحها الفرصة للمنا
كــام أن االســتثامر يف اللغــة يعنــي االســتثامر يف اجلــودة واإلتقــان . عــىل هويتهــا

واإلبداع واالبتكار يف كل ما يتعلق باللغة العربيـة مـن وظـائف وأعـامل تعتمـد 
عىل املهـارات والقـدرات والتفكـري, وإذا كانـت العملـة الوطنيـة مـن مقومـات 

 فـإن اللغـة الوطنيـة هـي ,لها عملة أجنبيةالسيادة الوطنية, وال يمكن أن حتل حم
 .)١٠(من أهم أدوات تعزيز املواطنة

عىل توجيه رأس املـال نحـو االسـتثامر يف معاجلـة اللغـة العربيـة وإذا وقفنا 
ًفإننا نتوقع عائدا كبريا للمستثمر نفسه وللغة أيضا, وذلك لألسباب التالية ً ً)١١(: 

ساع سوق اللغة العربية يف املنطقة ًقابلية هذه االستثامرات للنمو نظرا الت − ١
 .العربية, وتزايد الطلب عىل برامج املعاجلة اللغوية

تفاعل الثقافة العربية واإلسالمية مع ثقافات العامل املختلفة عرب الشابكة  − ٢
 وتنامي رغبة املستخدم العريب يف إثبات ذاته من خالل لغته ,)اإلنرتنت(

 .ج تعلمهاالعاملية, وإقبال غري العرب عىل برام
                                                 

 − ديب−تاحية للمؤمتر الرابع للمجلس الـدويل للغـة العربيـة الكلمة االفت−عيل بن موسى. د  )١٠(
 .٢٠١٤أيار 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط االقتصادي−سعيد أمحد بيومي  )١١(
٢٠٠٦. 



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥–<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٨٦٢
مرونة اللغـة العربيـة وقـدرهتا عـىل اسـتيعاب التقنيـات املختلفـة لتعـدد  − ٣

ًخصائصها وتفردها, مما جيعلها حقال خصبا للدراسات التنظريية اللغوية ً 
ًبصفة عامة, مما يضمن رواجا هلا يف حركـة البيـع والـرشاء عنـد الطلـب 

 .ًوتناميا يف وسائل العرض

غة العربيـة فـيمكن أن نـشري إىل بعـضها عـىل أما جماالت االستثامر يف الل
 :ًسبيل املثال ال احلرص متمثال يف

 .تصنيف املعاجم لالستعامل العام − ١
 .تصنيف معاجم املصطلحات يف جماالت حمددة − ٢

 .برامج معاجلة النصوص − ٣

 .الرتمجة اآللية − ٤

 .الذكاء الصناعي, وبخاصة إنشاء نظم املعلومات وبنوك املعلومات − ٥

 اإلنسان واآللة أي تطويع لغات احلاسـوب للغـة حتسني االتصال بني −٦
 .العربية

ًلكرتونيا يتطلب استثامرات كبرية لـيس مـن إوإن جعل لغة قابلة للمعاجلة 
يف حـال أمـا .  بتحقيـق عائـدُدِعـَاملتوقع أن يقوم هبا القطـاع اخلـاص إال عنـدما ت

يهـا, وهـذا انعدام العائد فإن البالد الغنية وحدها هي التـي يمكنهـا اإلنفـاق عل
ًاالستثامر لن يكون معقوال من الناحية االقتصادية إال إذا كانت اللغة التي نحن 
ًبــصددها متطــورة تطــورا كافيــا, وتــستجيب بدرجــة عاليــة ملتطلبــات اخلطــاب  ً

ــة متطــورة . التقنــي والعلمــي ــا أن كانــت لغتهــا العربي ومــن نعــم اهللا عــىل أمتن
وشتان بني اللغتني العربية .  والتقانيةومستجيبة لروح العرص ومتطلباته العلمية

ــستجيب لكــل  ــاج ت ــة أصــبحت أداة إنت ــة العربي ــا هــي ذي اللغ ــة, وه والعربي
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متطلبات االتصال احلديث, فالعربية بالنسبة للمستثمرين املحتلني وملستعمليها 

 !ذات قيمة رأساملية لغوية عالية
 التـي أشـري ونحاول فيام ييل الوقوف عىل بعض رضوب االستثامر اللغوي

 :ًإىل عناوينها سابقا
 :املعاجم −١

من معظم الكتـب, ولكنهـا يتطلب إعداد املعاجم استثامرات أكثر ضخامة 
ذلـك ألن  بقاء, وتساعد املعاجم عىل التوحيد اللغوي, طولد بدخل أكرب وأِعَت

معاجم اللغة الواحدة جتسد مفردات اللغة وحتوهلا إىل ملك مادي حمتمـل لكـل 
ًويعد قـاموس أوكـسفورد معجـام تارخييـا فريـدا للغـة . عة اللغويةعضو يف اجلام ً ً

ًاإلنجليزية, ولن يكون عمال خارسا للنارش عىل املـدى البعيـد عـىل الـرغم مـن  ً
التكلفة الضخمة التي أنفقت عليـه, وهـو إغنـاء كبـري للغـة اإلنجليزيـة وزيـادة 

 .إنتاجمستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها أداة 
شارة إىل أن املعاجم هي احلجر األساس للتهذيب اللغوي, وهبذا بد من اإل  وال

وثمـة أنـواع خمتلفـة للمعـاجم, فهنـاك معـاجم النطـق . املعنى هي عبارة عـن اسـتثامر
واإلمالء واملعنى والقافية واألسلوب والتكرار والتعبريات واملصطلحات واألسـامء 

 .الخ..عجم التارخييواملشرتك اللفظي والرتادف واملفردات األساسية, وامل
 وبطبعاته املختلفة ملعجـم Grimواملعجم التارخيي العظيم لألخوين جريم 

 حتديثــه كــل ســبع ســنوات يكــون لــدى األملانيــة مــا جيــريالــذي  Dudenدودن 
ومع ذلك تظهـر دعـوى . تتباهى به يف جمال املعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات

 ممـا دعـا , وهذاة الفرنسية واإلنجليزيةبأن هذا يظل غري كاف باملقارنة باملعجمي
تنافـسية اللغـة األملانيـة مـن حيـث هتديـدها باإلخفـاق يف التكيـف إىل اخلشية عىل 
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االتصالية, إذ إن املشكلة الرئيسة تتمثل يف انفـصام عـرى اللغـة  ملتطلبات املستقبل
 وهذا مـا دفـع إىل رضورة وضـع.  املتعددة لألغراض املتعددةاملشرتكة واللغات

ًمعجم شامل لكل فروع املعرفة للغة األملانية انطالقا من أن اللغة املشرتكة جيب 
أن تكون األسـاس املـشرتك ملجموعـة منوعـة مـن اللغـات لألغـراض العلميـة 
ولألغراض اخلاصة األخرى, وهو أمر جوهري للعيش يف ظل أوضاع حضارة 

 .عالية التصنيع

 أن تكاليف هذا املرشوع ليست وهذا املرشوع حيتاج إىل استثامر ضخم, إال
وحـساب التكلفـة احلقيقـة . بذات قيمة يف سبيل احلفاظ عىل قيمة اللغة األملانية

لتصنيف معجم إلحدى اللغات املشرتكة املوحـدة الكـربى هـو عمليـة شـديدة 
ــدر يف  الــصعوبة, وحيتــاج إىل مــوارد ضــخمة, إال أن هــذه املــرشوعات عــادة ت

ة, وهـذه سـمة مـن سـامت املجتمـع احلـديث النهاية عائـدات ضـخمة ومـستمر
 .ًالذي يعتمد كثريا عىل املؤلفات املرجعية

وتكلفــة تــصنيف املعــاجم الثنائيــة اللغــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا اســتثامرات 
متــصلة باللغــة لــيس ألن املنــتج النهــائي يمكــن بيعــه بوصــفه ســلعة يف الــسوق 

ن إنتـاج هـذه املعـاجم ة, وإنـام ألحـ, أي سلعة من املمكن أن تكون مربفحسب
ًهو أيضا استثامر يف اللغة ذاهتا, إذ إن كل معجم يربط لغتـه بـأخرى هـو بمنزلـة 

 .مصدر حمتمل إلغنائها
إن جمموع كل املعاجم الثنائية اللغة بالنسبة إىل لغة معينـة يـشري إىل اجلهـود 
الذهنيــة واملاليــة التــي بــذلت وتبــذل مــن أجــل ربــط لغــة معينــة بلغــة أخــرى, 

عاجم الثنائية اللغـة هـي أدوات مـساعدة للمرتمجـني, وجممـوع كـل معـاجم وامل
هـو دليـل ) أ(بالنسبة للمتحدثني األصليني للغـة ) ب(الرتمجة إىل الداخل للغة 
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 ).ب(عىل اهتامم بعض متحدثي هذه اللغة عىل األقل بالرتمجة من اللغة 

 :الرتمجة −٢
أن تفهـم باعتبارهـا ملا كانت اللغـات ثـروات اجتامعيـة فـإن الرتمجـة جيـب 

ًاستثامرا طويل األمد من أجـل احلفـاظ عـىل قيمتهـا أو زيادهتـا, وملـا كانـت كـل 
ترمجة إىل لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إىل جممل كل الرتمجات إىل لغـة 

وإن حركـة الرتمجـة إىل لغـة مـا تكـشف عـن . ًما باعتباره مؤرشا آخر إىل قيمتهـا
 .ذي يمكن ملجتمع أن خيصصه هلذا النوع من املهنمقدار العمل النوعي ال

ففي خالل ثالث سنوات يف عقد الثامنينيات من القرن املـايض اسـتطاعت 
كتــاب مــا عــدا ترمجــة املقــاالت والبحــوث يف / ٢٢.٠٠٠/اليابــان أن تــرتجم 

الدوريات العلمية والدوريات األخرى, وهذا يدل عـىل أن اليابـانيني عـازمون 
يص نفقــات كبــرية مــن أجــل أن جيعلــوا األفكــار العلميــة وقــادرون عــىل ختــص

وهبـذه . واألعامل األدبية املنشورة أول مرة يف اللغات األخرى متاحة يف لغـتهم
 .عون لغتهم ألكثر املتطلبات الوظيفية حداثةّالطريقة يطو

إن ضامن قابلية الرتمجة املتبادلة من دون قيود للغة مـا عـن طريـق التوحيـد 
ستمر للمــصطلحات حيقــق أكــرب فائــدة لالقتــصاد القــومي الــذي واالبتكــار املــ

يعتمد عليها, واللغة التي ال هتيـئ نفـسها بـسهولة للرتمجـة مـن اللغـات األعـىل 
 .ًتطورا لن حتظى إال بتقدير ضئيل, مثلها مثل العمالت غري القابلة للرصف

 :تعلم اللغات األجنبية −٣
 أوضـح يف جمـال تعلـم ًكـشفاتكشف الطبيعة الـسلعية للغـات عـن نفـسها 

وهنا يمكن التمييز . ًاللغة األجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا
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وهنـاك تقلبـات يف . بني سوق حملية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عامليـة

ســوق اللغــة مــثلام هــو الــشأن يف األســواق األخــرى مثــل أســواق الــسلع ذات 
 .والعمالتالعالمات املسجلة واألوراق املالية 

والعوامل املحددة للقيمة الـسوقية للغـة مـا يف فـرتة معينـة مـن الـزمن هـي 
عوامل من أنواع خمتلفة فهـي عوامـل سياسـية وثقافيـة, بـل هـي قبـل كـل يشء 

 .عوامل اقتصادية
يتطلب نفقات يف العادة عـىل ) لغري أبنائها(واكتساب اللغة عىل أهنا أجنبية 

كليهام, وهو األساس االقتصادي لصناعة كاملة املستويني الفردي واالجتامعي 
 تـسجيل )اسـتديوهات(اعة, ومدارس لغات ومعاهد, وبمن نارشين, ودور ط

ولكـم . الـخ...مواد سمعية برصية, ومنتجني لـربامج تعلـيم اللغـة باحلاسـوب
 .ًحتتاج هذه الصناعة إىل مهنيني تتيح هلم جماال للرزق

ة مفيـدة هلـم, وكلـام كانـت مفيـدة وكلام تعلم الناس لغة ما أصـبحت اللغـ
ًواللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة األجنبية األكثر شـيوعا عـىل . رغبوا يف تعلمها

ــة, واللغــة الرئيــسة  ــة عــىل املطبوعــات العلمي الــصعيد العــاملي, واللغــة املهيمن
 قيمتهــا االســتعاملية ,لــخإ...وســائل اإلعــالم والــسياحة ويــةللمــنظامت الدول

ــزداد  ــرية ت ــةالكب ــاء عرضــها يف ســوق اللغــات األجنبي ــاطراد يف أثن ــبالد . ب وال
 ونسبة املتحدثة باإلنجليزية يف جمموعها هي اليوم أكرب سوق مستوردة يف العامل,

مـن كـل  % ٨٠, كـام أن  %٧٠الربيد العاملي الـذي يكتـب باإلنجليزيـة تقـدر بــ 
 هنـا كـان الـوعي ومن. املعلومات املخزنة يف بنوك املعلومات خمزنة باإلنجليزية

االقتــصادي وحــده هــو الــذي جيعــل الــبالد املــصدرة يف العــامل غــري املتحــدث 
والطلـب . باإلنجليزية تفضل اإلنجليزيـة عـىل كـل اللغـات األجنبيـة األخـرى

الناشئ عىل تعلم اللغة اإلنجليزية تغذيه عمليات صناعية عىل املستوى العـاملي 
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 .)١٢(إسرتلينيرات جنيه  ستة مليابنحوبدورة رأسامل سنوية تقدر 

وحتـل اإلنجليزيـة حمـل الفرنــسية عـىل أهنـا لغــة مفـضلة للدبلوماسـية بعــد 
م اإلنجليزية يف مناهج اللغة األجنبية يف كـل مكـان ّاحلرب العاملية الثانية, وتقد

 كام يف مدارس كثري مـن الـبالد األخـرى − ً مثال–ففي املدارس األملانية . ًتقريبا
ل الفرنــسية بوصــفها اللغــة األجنبيــة األوىل كــام ســبقت ّحلــت اإلنجليزيــة حمــ

 .ُاإلشارة إىل ذلك من قبل
أفراد ومؤسسات  −  بوصفها لغة أجنبية− كانت اللغة اإلنجليزية يكتسبها وملا 

ً احتلـت وضـعا خاصـا يف الـسوق العامليـة للغـات,  فقـدأكثر من أي لغة أخرى ً
 . أي من منافساهتاًورصيدها يف احلساب اجلاري أفضل كثريا من رصيد

بد من التمييز بني اللغة األوىل واللغة الثانية, فمعـايري تقيـيم لغـة املـرء  وال
األوىل من املرجح أن ختتلف عن املعايري التـي تطبـق عـىل أي عـدد مـن اللغـات 
األجنبية, وهذا التمييز له نظري مايل, وهو أن نتذكر الفرق بني استعامل النقود يف 

 .ني استعامهلا بوصفها عملة أجنبيةالسوق املحلية وب
واألرصدة غري املتساوية للحسابات اجلارية للغات تعني بالنسبة للمتحـدث 
ًالفرد أن اللغة األوىل تأهيل قابل لالستثامر اقتصاديا بالنسبة لبعض اللغات, ولكنه 

 ًفخرجيو اجلامعات الربيطانية مثال يمكنهم أن. غري قابل هلذا بالنسبة للغات أخرى
ي آخر, ماكن حول األرض من دون أي تدريب مهنيكسبوا رزقهم يف كثري من األ

أمــا هــذه الفــرص بالنــسبة لنظــرائهم . عــن طريــق تــسويق مهــاراهتم يف اللغــة األم
ٍبقدرالدانامركيني واليونانيني فهي فرص أكثر  ْ َ وعىل العكس فبالنسبة هلـؤالء .  كبريِ

ة أو الـسياسة الدوليـة أو يف التعـاون املتطلعني لشغل وظـائف يف الـشؤون اإلداريـ
                                                 

 .١٠٠ مرجع سابق ص−  اللغة واالقتصاد− فلوريان كوملاس  )١٢(
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الــدويل أو األعــامل األخــرى املــشاهبة فــإن اإلنجليزيــة أصــبحت منــذ فــرتة أســلم 

 .استثامر, وسوف تستمر كذلك يف املستقبل املنظور
 مــرشوعات ّولقــد أثبتــت الدراســات احلديثــة أن اللغــات يمكــن أن تعــد

زي, وحــددت يف ضــوء ذلــك املجــااســتثامر رأســاميل بــاملعنى احلــريف ال بــاملعنى 
وكانـت أهـم جمـاالت . جماالت االستثامر اللغوي ورشوطه ومقوماتـه وفوائـده

 ما يمكن االصطالح عليـه باحلوامـل املاديـة ,االستثامر املؤكدة الفائدة واملمكنة
 أي تصنيف املعاجم العامة ومعاجم املصطلحات واملعاجم ,أو االفرتاضية للغة

 والرتمجـة اآلليـة والـذكاء االصـطناعي ,لنـصوصاملتخصصة وبـرامج معاجلـة ا
بتوفري ذخـائر اللغـة وبنـوك املعلومـات ونظمهـا والعمـل عـىل مواءمـة اللغـات 

 .لألجهزة اإللكرتونية احلديثة
إذا ً حــتام إىل اســترياد لغــة اآلخــر, ّإن العجــز عــن تــصدير اللغــة القوميــة جيــر

دة وكانت تتميـز بالقابليـة توفرت للغة مجلة من الرشوط املحددة والعوامل املساع
الذاتية للتسويق, فيمكن أن تكون جمال استثامر مؤكـد وسـلعة للتـداول مـضمونة 

 . مما يدعم قيمتها باعتبارها من أسس اهلوية القومية وهذاالربح والكسب,
بـد مـن تطـوير اللـسانيات احلاسـوبية   ولكي تقوم العربية بوظيفتها بنجاح ال

 ولـضامن ,نـرش املعرفـة التقنيـة يف جمـال اجتامعـي متـسعالعربية ومنجزاهتا لتيـسري 
مـستعميل اللغـات بد من دعـم التواصـل والتعـاون مـع   النجاح يف هذه اخلطوة ال

األجنبية التي ترسم باخلط العريب مثل الفارسية, وكذلك فتح بـاب التواصـل مـع 
المي  اإلسـإىل الـدين العربية مـن غـري العـرب النتامئهـا تستعملاملجتمعات التي 

ًضامنا لسعة السوق ودعام لعملية الرتويج واملبادلة ولتسهيل تعلم اللغة العربية يف . ً
مواقــع تعلــيم إلكرتونيــة عــىل بــد مــن إحــداث   املجــالني العلمــي والتقنــي كــان ال
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 .الشابكة ألن من شأن ذلك أن ييرس نرش اللغة ويضمن حسن تلقيها

 يف الـشيوع واالنتـشار لـيس إن بلوغ العربية منزلـة مثـل منزلـة اإلنجليزيـة
 باليشء العزيز إذا أحسن أهلها توظيف العالقات التجارية مـع الـدول اإلسـالمية

املتقدمــة مثــل ماليزيــا والباكــستان وإندونيــسيا وإيــران ملــا جيمعهــا بالعربيــة مــن 
 .روابط دينية جتعلها يف حاجة إىل تعلم العربية

ريـب املحـيط مـن شـأنه أن إن فرض اللغة يف جمال التعامل واخلدمات وتع
ّ ومن ثم نمـو املعرفـة فاالقتـصاد, ويكـون ذلـك ,يدفع باجلهد وحيقق نمو اللغة

 مما يـدفع املـستثمرين , وهذاباستخدامها يف جمال النفط وصناعته واالستثامر فيه
 .األجانب إىل تعلمها باعتبارها من أدوات العمل الرضورية

وافـدة للـدول العربيـة املـستقبلة ًويمكن فرض اللغة رشطـا عـىل العاملـة ال
حتاول الدول األوربية فعله مـع املهـاجرين إليهـا, وكـذلك فـرض تعريـب مثلام 

 الوثائق ومطبوعات السفر واخلدمات البنكية والربيدية واملراسـالت اإللكرتونيـة
 واخلدمات يف املواقع السياحية والفنادق, ودعم ,عىل القادمني إىل البالد العربية

َّالثقافيــة بــإبراز اآلثــار العربيــة خاصــة املحــالالــسياحة   منهــا بــاحلرف العــريب ةُ
ويمكــن اســتثامر مجاليــة اخلــط العــريب . وكــذلك املخطوطــات العربيــة القديمــة

 .)١٣(الخ...وتوظيفها يف الرسم والعمران واملنسوجات والنقش واملنحوتات
عــىل بإمكــان الــدول العربيــة فــرض التعريــب ويف جمــال التبــادل التجــاري 

 املستوردات األجنبية املراد تسويقها عندها من حيث العالمات واألسامء واإلشـهار
ًكتابة ونطقا وهو ما تفعله اآلن العديد من املصانع اآلسيوية من تلقـاء نفـسها ضـامنا  ً

                                                 
 − ديب− املجلس الدويل للغة العربية−عربية العاملة الوافدة للدول ال−الدكتور حممد الكافود  )١٣(

 .٢٠١٤أيار 
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ب األطفال واهلواتـف املحمولـة واملـصابيح َعُللمزامحة عىل السوق العربية يف جمال ل

 . من عنارص التجهيز املنزيل واالستخدام اليوميولوحات الزينة وغريها
ًويمكن للعامل السيايس واالجتامعي أيضا أن يكون جمـاال للنمـو اللغـوي  ً

ن تعريـب املنتجـات الوطنيـة املوجهـة لالسـتهالك املحـيل إ و,إذا فرض وجوده
ًبد من احلفاظ عليه ألن يف اإلخالل به قتال للهوية وألن األمم تفهم لغتها يف  ال
 .ل األحوال قبل اللغة األجنبيةك

ًوجتدر اإلشارة إىل أن سوق العربية واسعة جدا مادامت هي اخلامسة عامليا  ً
من حيث عدد املتكلمني هبا, وما دامت مرجعية حضارية دينية ألكثر من مليـار 

 .مسلم غري عريب
املثقفـون والـسلطة يف «أمحد هباء الـدين يف مقـال لـه عنوانـه ويرى الكاتب 

أن اللغــة العربيــة هــي ثــروة قوميــة حقيقيــة مثلهــا يف ذلــك مثــل » مل العــريبالعــا
البرتول والـصناعة والزراعـة وقنـاة الـسويس وغريهـا مـن الثـروات الطبيعيـة, 
ًويمكن استثامرها حضاريا وسياسيا واالنتفاع هبا عىل أهنا مورد اقتصادي كبري,  ً

اعي والزراعي وكل ما نملكـه ًويمكن استثامرها متاما مثلام نستثمر اإلنتاج الصن
 .من املوارد االقتصادية األخرى التي تعتمد عليها الثروة القومية

ًكان من حظي أنني زرت كثريا مـن «: ًويؤيد الكاتب الدعوة إىل فكرته قائال
البلدان اإلفريقية, وعرفت فيها من الزعامء والكبار واحلكـام إىل باعـة الفاكهـة يف 

يف مـايل, وقـد عرفـت معرفـة شخـصية ) متبوكتو( إىل األسواق الفقرية, ووصلت
األشواق اهلائلة لدى هـذه الـشعوب إىل اللغـة العربيـة وإىل العروبـة, وإىل معرفـة 
لغة دينهم, كنت أسري يف األسواق فإذا عرف العامـة أننـي عـريب قـادم مـن مدينـة 

 مً فقــط, بــل تربكــا, يمــسحون ثيــايب, ثــًحفــاوة أحــاطوا يب الاجلــامع األزهــر, 
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يمسحون وجوههم, فاللغة العربية ألهنا لغـة ديـنهم هـي عنـدهم مقدسـة, ومـن 

ًكنت أحيانـا أهـرب مـن . يتكلمها كأنه من األولياء الصاحلني الذين يتربكون هبم
رضيـح (األسواق حـني أشـعر أن الرجـال والنـساء البـسطاء يعـاملونني وكـأنني 

 .»جيتهم وأدعيتهمإال أن يربطوا يف عنقي وأطرايف أحال ينقصهم ) متنقل
وجتدر اإلشارة إىل أن ما ورد عىل لسان الكاتب املـرصي أمحـد هبـاء الـدين 
يدل داللـة واضـحة عـىل مكانـة اللغـة العربيـة يف كثـري مـن البلـدان اإلفريقيـة, 

ُهذه البلدان تعرف هذه اللغة وتتكلمها من قبل, إال أهنا فقدهتا بـضغط وكانت 
 .استعامري مستمر وقوي

التي ذكرها الكاتب كانت عاصمة من عواصم الثقافـة ) متبوكتو(إن مدينة 
العربية اإلسالمية يف القرنني اخلامس عرش والسادس عرش, ولكنها فقدت هذا 
الدور الثقايف بفعل االستعامر الثقايف الذي عمل عىل إبعـاد اللغـة العربيـة بفعـل 

 .االستعامر اللغوي وفرض لغته عىل سكان البالد
 :ض جماالت االستثامر يف ميادين اللغة العربية عىل النحو التايلويمكن ذكر بع

 .االستثامر يف جمال املوسوعات والبنوك الرقمية العربية − ١
االستثامر يف ترمجة أمهات الكتب العلمية وتزويد اجلامعـات العربيـة هبـا,  − ٢

املعــاجم ( ســيام يف املجــاالت العلميــة والتقانيــة  ويف الرتمجــة اآلليــة وال
يــة, املــصطلحات اخلاصــة بالــرشكات, الرتمجــة عــرب الــشابكة, التحويل

 .»الخ...مراقبة األخبار, اإلعالم

لكرتونية خاصـة بـالنحو والـرصف والبالغـة إاالستثامر يف وضع معاجم  − ٣
 .الخ..واإلمالء والعروض

م اللغـة العربيـة ألبنائهـا ياالستثامر يف وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلـ − ٤
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اء دورات تعليميــة مكثفــة للعــاملني عــىل األرض ولغــري أبنائهــا, وإجــر

بالعمـل, وأال جتـدد إقـامتهم إال إذا خـضعوا العربية عىل أال يسمح هلم 
 .هلذه الدورات وأثبتوا نجاحهم فيها

االستثامر يف وضع برامج دينية مبـسطة لتفـسري القـرآن الكـريم واحلـديث  − ٥
ضـافة إىل النبوي الـرشيف وتوجـه خاصـة إىل دول العـامل اإلسـالمي, إ

برامج تؤكد وسطية الدين اإلسالمي وإنسانيته يف منأى عن كل تزمـت 
 .أو تعصب أو تكفري

 .برامج موجهة لألرسة العربيةاالستثامر يف وضع  − ٦

االستثامر يف وضع برامج موجهة للطفل العريب عىل غرار برنـامج افـتح  −٧
 .يا سمسم

 .همةالتعامل مع املعلومات بوصفها ثروة أو سلعة اقتصادية م − ٨

 .ويل النصوص إىل كالم والكالم إىل نصوصستثامر يف حتاال − ٩

بعـد أن ) اإلنرتنت(االستثامر يف زيادة املحتوى الرقمي العريب عىل الشابكة  − ١٠
تبني غياب اسرتاتيجية عربية لصناعة املحتوى من جهة والتبعية املعلوماتيـة 

صناعة من جهة أخرى, كام تبني نـدرة بـرامج البحـث والتطـوير املوجهـة لـ
 .املحتوى, وعزوف القطاع اخلاص عن اإلسهام يف هذه الصناعة

 .االستثامر يف مرشوعات إصالح الكتابة وتيسري قواعد اإلمالء والنحو − ١١

 .االستثامر يف تنقية الوثائق العامة واملناهج الرتبوية من التمييز اجلنيس − ١٢

 .االستثامر يف جمال صوغ املصطلحات − ١٣

 بإظهار اجلوانب املـرشقة يف تراثنـا العـريب االستثامر يف وضع برامج تعنى − ١٤
ّاإلسالمي, وتبيان إنسانية الرسالة اإلسالمية, ودعوهتا إىل العقلنة والتبني 
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 .والعدالة والرمحة والسالم يف منأى عن أي تعصب أو تزمت أو تكفري

باالسـتفادة االستثامر يف وضع آليات ملراجعة نقدية لألفكـار املنتـرشة  − ١٥
عـارصة والتـي توظـف مـن قبـل أعـداء األمـة لتـشويه  التقنيات املمن

 .صورة العرب واملسلمني

א−א
واخلالصة التي يمكـن أن ننتهـي إليهـا يف هـذا الـشأن تتمثـل يف أن عمليـة 
التنمية ال جتري إال بالتنمية البـرشية املـستدامة, وهـذه ال تتحقـق إال باالسـتثامر 

سـيام  أن اللغـة هـي وعـاء املعرفـة والالصحيح يف اإلنسان وخاصـة معرفتـه, و
معرفتــه العلميــة والتقانيــة, وأن دور اللغــة العلميــة والتقانيــة يف حتــسني مــردود 
القوى العاملة أي باللغة األم يتعاظم بدرجة كبـرية مـع التوجـه نحـو االقتـصاد 

ية  الرتمجة العلمية من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانّوتعد. املبني عىل املعرفة
والنمــو . للقــوى العاملــة, أي مــن وســائل النهــوض االقتــصادي واالجتامعــي

: االقتصادي هو مفتاح حـل أهـم القـضايا االقتـصادية العربيـة املعـارصة وهـي
توليد فرص العمل, وتنويع النشاطات االقتصادية, وزيادة دخـل الفـرد, ومـن 

 .ثم زيادة الناتج اإلمجايل املحيل العريب
ًغـة العربيـة بمـردود جيـد وكفايـة عاليـة أساسـا لتحقيـق ويعد استعامل الل

النمو ورضورة ماسة يف عمليـة التنميـة االقتـصادية واالجتامعيـة, وذلـك لعـدة 
 :)١٤(أسباب منها

ــادل اخلــربة بــني أفــراد املجتمــع  − ١ ــادل املعرفــة ونقلهــا وتب تــوفر اللغــة تب
                                                 

 جملة − تأثري اللغة يف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الدول العربية−الدكتور حممد مرايايت  )١٤(
 .٢٠٠٦ شباط ٩ العدد −املعلوماتية
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ة, ومؤسساته, وهي وسيلة التواصل بني مكونات منظومة العلم والتقان

 .فهي كاملال
حيقق إتقان القوى العاملة للغة العلمية والتقانيـة نقـل التقانـة للمجتمـع  − ٢

 .من منابعها العاملية

إن العمل املشرتك املنتج والفعال يف املكتب واملصنع واحلقـل حيتـاج إىل  − ٣
لغــة علميــة وتقانيــة حيــة, وإن العمــل املــشرتك يــؤدي إىل زيــادة دخــل 

 ).اللغة األم( باستعامل اللغة الوطنية اجلميع, وهذا ال يتحقق إال

إن تعلــم العلــوم والتقانــة والتــدريب علــيهام, وحتويــل هــذه املعرفــة إىل  − ٤
خربات وأفعال ومنتجات وخدمات حيتاج إىل انتـشار هـذه املعلومـات 

 .واخلربات بني أفراد املجتمع

ًإن استخدام التقانة استخداما فعاال من قبل القوى العاملة ومن أفراد  −٥ ً
املجتمع حيتاج إىل انتشار هذه املعلومات والتقانـات باللغـة األم بغيـة 
الوصول إىل ما يسمى جمتمع املعرفة, وال يمكن أن يكون بلغة أجنبية 

 .يف املجتمع

ًبد لنا من اإلشارة أخريا إىل أن اجلهود واالستثامرات الكبرية التـي تـضعها   وال ّ
لن تكون جمدية ما مل يرافقها وجـود املعرفـة الدول العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة 

 .واملعلومات العلمية والتقانية باللغة العربية لكي تكون يف متناول املواطن العريب
 بتقدم حالة االقتـصاد, −  شئنا أم أبينا− نهوض باللغة العربية يرتبطوأن ال

 : )١٥(وهذا يتطلب
                                                 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط االقتصادي−سعيد أمحد بيومي  )١٥(
٢٠٠٦. 
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والعـار أن تقـوم أن يغار رجال األعامل العرب عىل لغتهم إذ من اخلزي  − ١

بعض الدول اآلسيوية الصغرية بتصدير الدمى وفوانيس رمـضان التـي 
 .تنطق باللغة العربية, يف الوقت الذي يكتفي فيه العرب بالطرب هلا

أن تعي احلكومات العربية أن االهتامم باللغة العربيـة هـو مـن أولويـات  − ٢
م مـا تعطيـه مسؤولياهتا, أو عىل األقـل أن تعطيهـا مـن الرعايـة واالهـتام

 .لألمور الرتفيهية

أن يعي الشعب العريب نفسه أن مستقبل األجيـال العربيـة رهـن برعايـة  − ٣
اللغــة والنهــوض هبــا, وأن عــبء النهــوض ال يلقــى عــىل كاهــل جهــة 

 .واحدة, وإنام هو مسؤولية مجاعية

غـة مظهـر حـضاري ال يمكـن أن ُِّلأن يعي مجيع أبناء األمة أن اإلخـالص ل − ٤
 حترتم لغتها, وال يبذل أفرادها كل ما يف وسعهم من أجل توصف به أمة ال

 .النهوض هبا, وهو هنوض ينعكس عىل حارضهم ومستقبل أبنائهم

لقد آن هلذه األمة أن تعـي أن لغتهـا هـي عنـوان شخـصيتها, وأهنـا وطنهـا 
رمـز هويتهـا وأهنـا الروحي, ومستودع تراثها, واملحافظة عىل ذاتيتهـا الثقافيـة, 

ًوكياهنا القومي, ولسان قرآهنا الكريم, وأن عليهـا أن تأخـذ دروسـا احلضارية, 
من األمم األخرى من حيث عنايتها بلغاهتا والرتويج هلا والعمل عىل سريورهتا 
وانتشارها, فها هي ذي إحصاءات يف تسعينيات القـرن املـايض تـدل أيـام داللـة 

ارجيـة األملانيـة ختـصص عىل عناية الدول األجنبية بالرتويج للغاهتا, فوزارة اخل
ً مليـون مـارك أملـاين سـنويا ٥٠٠من امليزانية الثقافية لوزارة اخلارجية أي  % ٥٠

−٢٥إلعانات التصدير اللغوي للغتها إىل اخلارج, وها هي ذي فرنسا ختصص 
ــساسة ٣٠ ــسية يف اخلــارج, ويعمــل ال ــون فرنــك فرنــيس لنــرش اللغــة الفرن  بلي
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ية املعنوية للفرنسية عـىل أهنـا اللغـة العامليـة يف الفرنسيون عىل الرتكيز عىل األمه

وهـــا هـــي ذي , Perfectionوالكـــامل , Beauté, واجلـــامل Clartéالوضـــوح 
بريطانيا خيصص املجلس الربيطاين فيها ميزانية لنـرش اللغـة اإلنجليزيـة قـدرها 

ّمليون جنيـه إسـرتليني سـنويا, وثمـة مخـس هيئـات يف أمريكـا تـروج / ٢٠٠/ ً
 :ة, وهذه اهليئات هيلإلنجليزي

 .وكالة التنمية الدولية − 
 .وكالة اإلعالن األمريكية − 

 .فرق السالم − 

 .إدارة الدولة − 

 .إدارة الدفاع − 

وعملـت إســبانيا عـىل زيــادة عــدد معاهـدها الثقافيــة يف العـامل لنــرش لغتهــا 
ً مليـون دوالر سـنويا ٧٥ًاإلسبانية إىل سـبعني معهـدا, وخصـصت هلـذه الغايـة 

 .)١٦(فانتسلتنفيذ مرشوع رس
 :ومن األساليب املتبعة لتعزيز التصدير اللغوي

زيادة العرض للغة بإمكان تعلمها يف أماكن جديدة وتنويـع جمـاالت  − 
 .املنتجات اللغوية اجلديدة

 .حفز الطلب − 

 .ختفيض السعر − 

والواقع أن إمكانـات االسـتثامر يف اللغـة العربيـة متعـددة, وال ينقـصنا إال 
 ولغتهـا العربيـة, ووضـع األمـور يف مواضـعها, عـىل أن صدق االنتامء إىل األمة

                                                 
 . مرجع سابق− اللغة واالقتصاد−فلوريان كوملاس  )١٦(
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ينظر إىل هذا االستثامر عـىل أنـه مـن األولويـات, ألن مـن عوائـده احلفـاظ عـىل 
هوية األمة وثقافتها وسيادهتا واالستمرار يف ألقها احلضاري عـىل النحـو الـذي 

ح يف  أن نأخذ باحلـسبان أن رشوط النجـاعىلُأسهم فيه العلامء العرب من قبل, 
العمل هو ضامن جودة النتاج وسعة السوق وسـاحة الـرتويج, وتتمثـل اجلـودة 
يف هذا املجال يف أن تكـون اللغـة موضـوع التبـادل أو الـرتويج عـىل درجـة مـن 
التطور يتيح هلا مواكبة اخلطاب العلمي والتقاين ومتثل روح العرص عرص العلم 

ر يف اللغـة مـسؤولية احلكومـة ًوالتقانة, وأن يؤخـذ باحلـسبان أيـضا أن االسـتثام
بالتعاون مع القطاع اخلاص واملجتمع املـدين, وهـو مـرشوع اسـتثامري ال غنـى 

 .ًعنه إطالقا للوصول إىل جمتمع املعرفة واالقتصاد املعريف
ًوال ضري يف أن نأخذ درسا من عدو أمتنا فقـد جعـل اإلرسائيليـون لغـتهم  َ

ً عنوانـا نـرشته ١١٤٧انة, فمن بني العربية تستجيب ملتطلبات عرص العلم والتق
منهـا فقـط  % ١٦ًمنها قد كتـب بالعربيـة أصـال و % ٨٤املطابع اإلرسائيلية كان 

 .ًكان مرتمجا
لقــد آن األوان ألن نعــي أن االســتثامر يف الفكــر, ووعــاؤه اللغــة, جيــيء يف 
مقدمة األولويات, وأن االستثامر يف مناجم العقول ال يعدلـه أي اسـتثامر آخـر, 

 :رحم اهللا الشاعر بدوي اجلبل إذ يقولو
ّال ملـــــــك جبـــــــار وال ســـــــفاح  ُوالـــدهر ملـــك العبقريـــة وحـــدها ٍ ّ 
ـــــسالح  والكــــــــون يف أرساره وكنــــــــوزه ـــــوغى وال ل  ًللفكـــــر ال ل
ـــــــــشعاع رصاح  ال تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإال بفكـــــــــر كال ُ ٍ 
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 الدكتور حممد − جتامعي يف الدول العربيةتأثري اللغة يف النمو االقتصادي واال − 
 .٢٠٠٦ دمشق −  ترشين الثاين٩ العدد −  جملة املعلوماتية− مرايايت

 املجلـس الـدويل −  الدكتور حممـد الكـافود− العاملة الوافدة إىل الدول العربية − 
 .٢٠١٤ أيار −  ديب− للغة العربية

رفـة الكويـت  عـامل املع−  الدكتور نبيل عيل وفادية حجـازي− الفجوة الرقمية − 
٢٠٠٥. 

اللغـــة العربيـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــرشين يف املؤســـسات التعليميـــة يف  − 
 الواقع والتحديات واسترشاف −  الدكتور ياسني األيويب− اجلمهورية اللبنانية

 .٢٠٠٥ عامن −  منشورات جممع اللغة األردين− املستقبل
 ديــوان −  الــدكتور سـعيد أمحــد بيـومي− اللغـة العربيـة والنــشاط االقتـصادي − 

 .٢٠٠٦) يونيو( حزيران − العرب
 −  الدكتور حممد عبد العظـيم− اللغة القومية عامل خفي يف النمو االقتصادي − 

 .٢٠١٢ كانون األول −  دمشق−  العدد الثالث واألربعون− جملة التعريب
 −  عــامل املعرفــة−  ترمجــة أمحــد عــوض−  فلوريــان كوملــاس− اللغــة واالقتــصاد − 

 .الكويت
 هيئـة املوسـوعة −  الـدكتور حممـد مرايـايت− جمتمع املعرفةاللغة واالقتصاد يف  − 

 .٢٠١٤ دمشق −  موسوعة العلوم والتقانة− العربية
 .٢٠١٤ أيار −  ديب− الدكتور عيل بن موسى − مؤمتر املجلس الدويل للغة العربية − 
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 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 




