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Abstract:
The research aims to identify the challenges facing the Arab countries in
establishing their language in the information society and the era of
globalization, and to show their impact on national unity, the duties of the Arab
towards the language of his tongue and the language of his religion, and the
future of the Arabic language in light of globalization in terms of the impact of
globalization and its manifestations and the linguistic phenomena that it causes
in the language, And some ways that would elevate the Arabic language locally
and internationally, and some solutions and treatment methods to confront
globalization, based on the descriptive and analytical approach.
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اللغة العربية والعولمة
من الواجبات إلى الحلول
الباحث :حسام حسن أحمد العمري
المؤسسة :الجامعة الهاشمية  /األردن
الملخص:
ٌستهدف البحث التعرف إلى التحدٌات التً تواجه الدول العربٌة فً ترسٌخ لغتها فً مجتمع المعلومات
وعصر العولمة ,وبٌان أثرها على الوحدة القومٌة ,وواجبات العربً تجاه لغة لسانه ولغة دٌنه ,ومستقبل اللغة
العربٌة فً ظل العولمة من حٌث أثر العولمة ومظاهرها والظواهر اللغوٌة التً تسببها فً اللغة ,وبعض
السبل التً من شؤنها أن ترتقً باللغة العربٌة محلٌاً وعالمٌاً ,وبعض الحلول وطرق العالج لمواجهة العولمة,
مستنداً إلى المنهج الوصفً التحلٌلً.
وقد ر ّكز البحث على التساإالت المركزٌة التالٌة  :ما العولمة ؟ وما التحدٌات التً تواجهها اللغة العربٌة
فً مواجهة العولمة اإلعالمٌة واالتصالٌة؟ وما الواجبات التً ٌنبغً على العربً الغٌور وغٌر الغٌور أن
ٌقوم بها تجاه لغة لسانه ولغة دٌنه؟ وما تؤثٌرات العولمة على اللغة العربٌة بكونها وسٌلة اتصال تندرج تحت
االستعمار؟ وما مظاهر العولمة وظواهرها ؟ وما الوسائل واألدوات وطرق العالج فً مواجهة العولمة ؟ وما
الحلول التً تضمن رفع مكانة اللغة العربٌة من أجل بناء مجتمع متمكن من لغة فصٌحة رسمٌة؟
كلمات مفتاحية  :العولمة ,اللغة العربٌة ,التحدٌات ,الحلول ,أثر العولمة ,مظاهر العولمة.
الملخص باللغة االنجلٌزٌة
المقدمة
جاء هذا البحث مبٌناً التحدٌات التً واجهتها اللغة العربٌة ,وما ٌجب على األمة العربٌة واإلسالمٌة تجاه لغة
لسانها ولغة دٌنها اللتٌن ال تنفك عنهما البتة ,فحاول البحث الوقوف على هذه التحدٌات وما تتطلبه الروح
الغٌورة على لغتها من القٌام بواجبات وحقوق لتخطً هذه المشكلة أو إٌقافها وعدم االستسالم.
وقد بٌن البحث خطورة ظاهرة العولمة بعد الوقوف على تعرٌفها االصطالحً ,وبعد بٌان أهداف هذه
الظاهرة ,ث ًّم جاء البحث بآثار العولمة فً البالد العربٌة ,ومظاهر هذه الظاهرة ,وظواهرها فً التغٌر اللغوي,
واختتم البحث حدٌثه ببعض الحلول واالقتراحات وطرق عالج هذه الظاهرة – ظاهرة العولمة – والتخلص
منها.
وعلٌه فقد تكونت محاور البحث بٌن المقدمة والخاتمة من التمهٌد وستة أبواب جاء الباب األول موسوماً
بالعولمة تعريفها وحقيقتها ,وفٌه جاء تعرٌف العولمة واإلجابة عن سإال هل العولمة ظاهرة سلبٌة أم
إٌجابٌة؟ ,وجاء الباب الثانً ٌحمل عنوان اللغة العربية وأهلها مع العولمة وفٌه تطرق البحث بشكل مفصل
للحدٌث حول ثالث قضاٌا رئٌسة أولها تحدث عن واجبات العربً والمسلم تجاه اللغة العربٌة ,وحقوق اللغة
العربٌة علٌه ,وثانٌها تحدث عن التحدٌات التً واجهت العربٌة ,وثالثها تحدث عن مشاكل األشخاص ثنائًٌ
اللغة ,أما الباب الثالث فحمل عنوان مستقبل اللغة العربية في ظل العولمة وقد تمثل فً محورٌن أساسٌٌن
أولهما مظاهر العولمة اللغوٌة ,وثانٌهما ظواهر التغٌر اللغوي تبعاً للعولمة ,فً حٌن جاء الرابع حامالً عنوان
أثر العولمة في اللغة العربية ,وجاء الباب الخامس ٌحمل عنوان أهم الحلول لمواجهة ظاهرة العولمة,
واختتم البحث أبوابه ببابه السادس المعنون بتوصيات لتفادي مشكلة ضعف اللغة العربية عند أبنائها.
تمهيد
تعٌش اللغة العربٌة ظروفا حقٌقٌة قاسٌة فً أٌامنا هذه بما تالقٌه من خصمٌن لدودٌن ,أولهما ازدواجٌتها مع
عامٌتها ,وثانٌهما ثنائٌتها مع اللغات األجنبٌة التً تزاحمها فً عقر دارها ,بٌد أن أولهما أقلهما ضرراً – فٌما
بٌنهما  -لصعوبة جعلها لغة رسمٌة فً شتى المجاالت اإلنسانٌة داخل الدول العربٌة التً ال تجمعها لغة عامٌة
واحدة ,عدا عن ارتباط الفصحى بالقرآن وببعض العبادات التً ال تصح إال بها ,فً حٌن إن ثانٌهما ٌعد أكثر
خطراً من االزدواجٌة ,الرتباطه باالستعمار  ,ولفرضه على الشعوب المحتلة ,فضالً عن ارتباطه الوثٌق
بظاهرة العولمة.
164

Arabic language and globalization: duties to solutions

-

-

-

وهذه العولمة لن تكون إال صراعاً لغوٌاً ٌترتب علٌه صراع ثقافً بٌن الثقافة العربٌة اإلسالمٌة ،وبٌن الثقافة
األجنبٌة التً تتسلل روٌداً روٌداً طامعة فً تحقٌق أهداف سٌاسٌة واقتصادٌة ,فلو انتهى الصراع اللغوي
بغلبة اللغة األجنبٌة على اللغة العربٌة وإحاللها مكانها بشكل رسمً ،فإن العرب سٌقعون فً صراع أكبر منه
ٌمتد إلى الصراع الحضاري ضمن انفصام نفسً وشخصً ,وإلى ضٌاع هوٌة األمة العربٌة التً عاشت
قروناً طوٌلة ,ناهٌك عما سٌإول إلٌه الدٌن اإلسالمً ,فاللغة العربٌة هً ثقافة األمة العربٌة ,وتارٌخها,
وهوٌتها ,ودٌنها الذي ال تنفك عنه ,والذي ٌفرض علٌنا االحتفاظ بها والمحافظة علٌها؛ لتظل عنواناً لحضارتنا
التً تعجز أي لغة أخرى عن أن تجد لنفسها تارٌخاً حضارٌاً وثقافٌاً وإنسانٌاً مثلها.
الباب األول  :العولمة  :تعريفها وحقيقتها
تعريف العولمة :
مصطلح العولمة مصطلح حدٌث غربً األصل بكونه معرّباً بالترجمة عن المصطلح االنجلٌزي(
) الذي ٌشٌر إلى تعمٌم األمر وتوسٌع دائرته لكً ٌشمل جوانب كثٌرة ,فهو إذن مصطلح Globalization
ٌعنى بؤن ٌجعل العالم عالماً واحداً موجهاً توجٌهاً واحداً فً إطار حضارة واحدة (الرواشدة ،7002 ،ص,)41
وٌعنى بإعطاء الشًء صفة العالمٌة ,والخروج به من نطاق المحلٌة أو اإلقلٌمٌة ,وٌهدف إلى نفً اآلخر
وإحالل االختراق الثقافً فً محل الصراع اإلٌدٌولوجً (ابن عرٌبة ،7042 ،ص.)1
وبناءً على ما سبق ,فإن العولمة تعنى بجعل العالم شعباً واحداً فً عاداته ولغته  ,من أجل سهولة التواصل
واالتصال بٌن أهل العالم الواسع على اختالف أعراقهم وأجناسهم.
وقد ارتبط تعرٌف العولمة _كظاهرة تتصل بمجموعة من التطورات_ بالمجاالت الفكرٌـة والتكنولوجٌة
واالقتصادٌة واللغوٌة ،فزاد من تقارب العالم وضٌق أفقه وألغى حدوده ،مما أدى إلى زٌادة الوعً بما ٌحدث
من حركة تتجه نحو تكوٌن عالم بال حدود؛ إلزالة فكرة العزلة والتقوقع (أبو العال ،7001 ،ص.)41
وبالتالً فهو مصطلح ٌسعى إلى إزالة الحواجز والحدود التً تفصل الشعوب واألوطان ,وإن أول حاجز
ٌفصل بٌن الشعوب هو حاجز اللغة ,لذا رأى أهل العولمة أن تكون اللغة اإلنجلٌزٌة هً اللغة القومٌة للعالم
أجمع ,فالعولمة فً طٌاتها ظاهرة تكمّل االستعمار ،إذ تدعو إلى التبعٌة فً جوانب الحٌاة أجمع.
العولمة وحقيقتها  :أهي ظاهرة إيجابية أم سلبية؟
إن العولمة ظاهرة تسعى إلى إلغاء الخصوصٌة الثقافٌة للدول والشعوب  ,فهً وسٌلة للهٌمنة على الدول
األخرى وفرض لغة الدول المهٌمنة  ,ونهب خٌرات الدول المغلوبة وثرواتها وهوٌتها وحضارتها ولغتها,
فهً أداة تمس توازن المجتمعات واستقرارها.
فالعولمة تشكل نموذجاً ٌفسر حالة العالم بعد التطورات االقتصادٌة والتكنولوجٌة التً اجتاحت كل
المجاالت (فٌاللً ،7042 ،ص ,)1وهً نتاج فكر مدروس تعمل على استٌالب الشعوب خٌراتها ,وتقوم على
التوسع والسٌطرة ,وهً استعمار حدٌث بنمط جدٌد ,فإن من أساسٌات العولمة نشر اللغة االنجلٌزٌة ومحاولة
جعلها لغة العلوم واالختراعات دون سواها (لهوٌمل ،ص ,)5-1وهذا هدف واضح ,ولكن من األهداف ما
خفً ولم ٌصرح به ,ففً مقابل ذلك طمس للغة العربٌة تحدٌداً.
الباب الثاني  :اللغة العربية وأهلها مع العولمة
واجبات وحقوق
إن قوة األمة ال تكون إال بعامل لغتها التً تدفعها إلى التطور ومواجهة العولمة والتكنولوجٌا ,إذ إن اللغة
هً الرابط الوطنً للشعب الواحد والرابط القومً للشعوب المتعددة ,فعلى كل عربً غٌور على لغته فخور
بها أن ٌإمن أن" الحل األول واألهم فً العودة إلى اللغة العربٌة الفصحى ،أن تصبح األمة العربٌة دولة
واحدة؛ مما ٌجعلها تنطق بلغة مشتركة أو لغة علٌا فٌما بٌنهم ,وال أرى أن ثمة أي لغة مشتركة بٌن العرب
سوى العربٌة الفصحى" (البرازي ،7002 ،ص ,)45فمن المإكد أن " اللغة هً الشعب  ...فالذي ٌتخلى عن
لغته كمن ٌتخلى عن أمه وأبٌه وإخوته وإخوانه وأقاربه ودٌنه وثقافته" (نور الدٌن ،4995 ،ص  ،)11وهذا
ٌتطلب اإلحساس بالمسإولٌة واإلٌمان بقدرة تحقٌقه وإنجازه وإنجاحه .فال عٌب إن استخدمت اللهجات العامٌة
فً مواقف معٌنة ,أو مواقف بسٌطة ,على المستوى العام والخاص ,ولكن العٌب أن تسود العامٌة فتصبح لغة
أساسٌة ,قد ال ٌفهم الحوار إال من خاللها.
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ومما ٌإكد ذلك ما قاله ولٌد ابراهٌم مإكداً أن " أن الحل األسمى واألول للنهوض بلغتنا العربٌة ,هو
زراعة حب اللغة العربٌة فً قلوب وعقول األجٌال الصاعدة ,ألن هذا من شؤنه أن ٌرقى بخزٌنتنا العربٌة
ي هدف أسمى من أن تكون اللغة العربٌة لغة تسندها
على الشبكة العالمٌة" (الحاج ،7002 ،ص ,)24وأ ًّ
العولمة وتعتمد علٌها التكنولوجٌا ال أن تحاربها.
فاللغة – أي لغة – تعد أهم المالمح التً تكوّ ن هوٌة األمة ,وتمٌزها عن غٌرها من األمم  ,وإن أي تحدً
لثقافة أمة ٌنطوي على حدً كبٌر للغتها ,فسواء كانت العولمة وفاقاً أم صراعاً فإن للغة شؤناً خطٌراً  ,فالعولمة
السائدة أخذت تفضً بالضرورة إلى سٌادة لغة من لغات الدول المهٌمنة فً العالقات التجارٌة واالقتصادٌة
والسٌاسٌة ( عمادة البحث العلمً فً جامعة البترا ،ص.)99
وإن للعربٌة أعداءً ٌحاربونها بعتاد خارجً كفرض اللغة األجنبٌة ,وعتاد داخلً كتشوٌه العربٌة الفصحى
وتبسٌط اللهجة العامٌة التً ال رابط قومً فٌها ،بل إن " منشؤ اللهجات العامٌة وسبب نشوئها لم ٌكن إال سبباً
فً انقسام العرب إلى أعراب ودوٌالت ,وهذا كان هدف االستعمار واالحتالل األجنبً إال أنهم لم ٌستطٌعوا
ولن ٌستطٌعوا أن ٌطمسوا اللغة العربٌة ,ألنها لغة حالفها النجاح فاجتازت المحن وتجاوزتها .وبقدرتها الفائقة
أن تستوعب جمٌع المعانً المادٌة والفكرٌة ,وسبب هذه القدرة االستٌعابٌة المتمٌزة لم ٌتم ّكن األعداء من
القضاء علٌها" (الحاج ،7002 ،ص.)10
وقد قالت الدكتورة عائشة عبدالرحمن أن" االستعمار استغل هذه الظاهرة الطبٌعٌة لٌحارب الفصحى
بلهجاتها الشعبٌة تمزٌقاً لوحدتنا اللغوٌة والفكرٌة والمزاجٌة ,فراجت دعاوى تتهم الفصحى بالعقم والبداوة
وتلقً علٌها مسإولٌة تخلفها ,وتدعو للعامٌة فتزعم لها القدرةً على الوفاء بحاجات وجودنا اللغوي الحدٌث,
وترى فٌها المفتاح السحري لتقدمنا العلمً والحضاري أو الوسٌلة المٌسرة لتثقٌف الجماهٌر وتعلم األمٌٌن!"
(عبدالرحمن ،4924 ،ص ,)95فلن تكون اللغة العربٌة ولم تكن ٌوماً تعجز عن الوفاء بمتطلبات الحضارة
البشرٌة والثقافٌة ,ولم تكن قوانٌنها الداخلٌة فً نظامها اللغوي قاصرة عن تطوٌع المفردات واأللفاظ الجدٌدة,
ولم تكن لغة قاصرة على األدب والشعر فحسب (عمادة البحث العلمً فً جامعة البترا ،ص.)99
فؤيً لغة تقسم الشعب شعوباً ستإول بهم إلى التطور والنجاح! وأي لغة تنقسم إلى لهجات ال ٌفهمها
أصحاب الوطن الواحد ستإول إلى ثبات وحدته وقومٌته! ولكن ال ننكر أن العربٌة قد استوعبت الحضارة
اإلنسانٌة من علم وفلسفة وتارٌخ  ,بل أي علم من العلوم  ,وهذا واضح على م ًّر قرون طوٌلة كانت العربٌة
فٌها لغة العلم والثقافة ,فال نعرف شكوى من قصور العربٌة فً استٌعاب جوانب حضارٌة جدٌدة
(عبدالرحمن ،7002 ،ص ,)402ولم نسمع عن أي لغة من لغات العالم بؤنها كانت سبباً فً تخلف أهلها أو
تراجعهم حضارٌاً.
وٌرى رمضان عبد التواب استحالة أن نجد عالِم لغة ٌعتقد اعتقاداً جازماً فً قدرة كل لغة على التعبٌر عن
أٌة فكرة (عبد التواب ،4995 ،ص ,)420معتمداً فً فكرته على ما قاله فندرٌس بؤننا فً الواقع " ال نعلم
إطالقاً لغة قد قصرت عن خدمة إنسان عنده فكرة ٌرٌد التعبٌر عنها" ( فندرٌس ،4950 ،ص.)174
وأال ننسى فضلهم فً الحفاظ على لغة تعرضت لهجمات
أال نتجاهل تارٌخ أجدادنا اللغوي التراثًًّ ,
فال ب ًّد ًّ
ّ
وأال " ننسى الفضل األول لكتاب هللا عز وجل وأهمٌته
وتحدٌات كما تعرضت لها فً عصرنا الحالًً ,
للمحافظة على اللغة العظٌمة أو العربٌة بشكل عام فكما أن للبٌت رب ٌحمٌه كذلك للعربٌة أجمع رب ٌحمٌها"
(البرازي ،7002 ،ص.)17
َّ
وعلٌه فإن القرآن الكرٌم ,أو الدٌنً اإلسالم كله بشكل عام ،لم ٌنزل إال بالعربٌة الفصحى الخالٌة من
العٌوب ,وإن بعض العبادات ال تصح إال باللغة العربٌة الفصحى ,واآلن نرى أن بعدنا عن القرآن واإلسالم,
أدي إلى ضعف اللغة العربٌة الفصٌحة عند أبنائها .فلٌس أمامنا إال أن نعترف بؤنه "ٌجب علٌنا أن نحاول
بشتى األسالٌب والوسائل أن نجعل الناس ٌتكلمون الفصٌحة ,وأن ٌؤلفوها و ٌتآلفوا معها ,فتغدو لغة سهلة
التناول لفظاً وسمعاً"(البرازي ،7002 ،ص .)14وأن تكون هذه المحاولة ممنهجة مإسسٌة ال عمالً عشوائٌاً.
ٌرى البحث أن أول المشاكل التً تواجه اللغة العربٌة هً مشكلة المحبٌن للغة ,فحبهم الزائد  ,جعل كثٌراً
من الناس ٌنفرون منها ,وٌرونها لغة معقدةً ,أو ربما ٌخشى الشخص أن ٌقع فً أخطاء كثٌرة فً الفصحى,
فٌضطر إلى للتحدث بالعامٌة لترصّد محب اللغة لمن ٌلحن أو ٌخطئ فً أثناء حدٌثه  ,فاللغة العربٌة الفصٌحة
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"تعانً عنتاً كبٌراً من المحبٌن لها والحرٌصٌن علٌها بقدر ما تعانً من المنكرٌن لها والراغبٌن عنها"(
حسن ،4922 ،ص.)2
بل إن بعض أبناء العربٌة الذٌن تعلموها وحصلوا على الدراسات العلٌا فٌها وبدأوا ٌعلمونها لطلبة
الجامعات وانتشرت لهم مإلفات كثٌرة وقفوا منها موقف الكاره المعارض ,فهذا أنٌس فرٌحة ٌرى أن مشاكل
اللغة العربٌة األساسٌة تنحصر فً خمس نقاط(فرٌحة ،4922 ،ص:)44-9
أو ًلا  :وجود لغتٌن مختلفتٌن اختالفاً كلٌاً :عامٌة وفصحى .أي أننا من الشعوب المزدوجً اللغة.
ثانيًا ا  :تقٌٌد الفصحى التً كانت لهجة معٌنة فً نقطة معٌنة بالزمان والمكان بؤحكام وضوابط مرهقة مبنٌة
على قواعد الشعر العربً فً الدرجة األولى.
ثالثًا ا  :كتابة العربٌة على نمط كتابة بقٌة اللغات السامٌة ,أي بالحروف الصامتة فقط من دون اإلشارة إلى
الحروف المصوتة التً تسبغ على الكلمة حٌاة.
رابعًا ا  :عجز العربٌة فً حالتها الحاضرة ,عن اللحاق بالعلوم والفنون والفلسفة.
خامسًا ا  :مشكلة تدرٌس اللغة العربٌة وأدبها.
فهذه الدعاوى من ابن جلدة اللغة  ,وإن خطر هذه الدعاوى واضح  ,وإن هدفها ال ٌمكن فً شكل من
األشكال أن ٌكون هدفاً سلٌماً أو مبرراً  ,فالعٌب أن ٌإمن العربً بالخرافات التً ٌزرعها الغربً فً أوساط
أبنائنا ,من صعوبة العربٌة وعجزها ,فدعنا نسؤل كل من ٌإٌد هذه النظرة ,أي مدرسة درس بها األمً فً
العصر الجاهلً فتعلم اللغة ,ال بل تعلم بالغة اللغة وفصاحتها وبٌانها وأسرارها!
وهذه الدعوى ال تهدف إال إلى محو العربٌة الفصحى وإثبات العامٌة محلها ,فٌرى البحث أن الدعوة إلى
العامٌة _من الوجهة اإلسالمٌة_ دعوة إلى هجر لغة القرآن وإنشاء جٌل مسلم من غٌر قرآن ,وعربً من غٌر
عربٌة.
إن للغة العربٌة أعداءً وخصوماً -كما سبق وذكرنا ,-فقد أوهموا أن العربٌة لغة معقدة صعبة كثٌرة
التفرعات والتشعبات ,فقد أصبح الغرب ٌقدمون ,وٌخترعون  ,وٌإلّفون ,وٌنتجون برامج وكتباً تخدم لغتهم
وتسهل تدرٌسها وحفظها وفهما ,فؤٌن العرب من هذا؟!.
إن المسإولٌة الكبرى تقع على العرب وخاصة على القادرٌن منهم ,فالمسلم مطالب بحكم دٌنه أن ٌدافع
عن لغة قومه ,ولغة دٌنه ,وكتابه الكرٌم أمام هجمات الغزو الثقافً واللغوي ,ومطالب بتنمٌة هذه اللغة
وتطوٌرها وإغنائها والمحافظة علٌها وتحسٌن وسائل تعلٌمها ال من منطلق إسالمً فحسب ،بل من منطلق
قومً أٌضاً ,أي من منطلق حفظ الوجود أمام محاوالت المحو الحضاري الساحقة(نبهان ،4995 ،ص.)22
بل إن غٌر أنٌس  -من أبناء العربٌة  -من ٌدّعً أن مثلً الذٌن ٌإمنون بقواعد اللغة العربٌة كما وضعها
القدماء ،كمثل الذي ٌسٌر فً طرٌق وعرة محموال على عربة من خشب تجرها دابة منهوكة ،وعلى بعد
خطوات منه طرٌق واسعة معبدة تقطعها السٌارات فً دقائق ,وكثٌراً ما ٌبلغ الحرص على القدٌم حداً ٌمنع
الحٌاة الفكرٌة من االنطالق ,واإلسراف فً التحرر ٌجعل هذه الحٌاة مزعزعة ال جذور لها فال ٌستقر لها
قرار(حسن ،4922 ،ص.)4
وقد نظر بعضهم إلى الكتابة العربٌة ونعتها بالكتابة الصعبة التً تنفر أهلها من قراءتها ,مدّعٌاً أن " فً
البالد األجنبٌة مشاكل قد غزت لغاتهم كالوسائل الجدٌدة سمعٌة وبصرٌة من إذاعة وسٌنما وتلفزة إال أن لغتنا
العربٌة ازدادت تعقٌداً فً األمر ,ألن هناك عامالً آخر ٌنفر األغلبٌة الساحقة من المواطنٌن من قراءة العربٌة
وهو خلو الحرف من الشكل"(ابن سالمة ،4924 ،ص.)47
تحديات ومواجهات
على الرغم من إٌماننا بواجبنا تجاه اللغة العربٌة إال أننا نإمن إٌماناً عمٌقاً أن االزدواجٌة اللغوٌة هً
المشكلة األساس فً مشاكل العربٌة الفصحى ,من ضعف لغوي ,وتمزق سٌاسً( ابن سالمة ،4924 ،ص،)4
وأننا على ٌقٌن بؤن " اإلحساس بالهزٌمة النفسٌة التً ٌعانً منها اإلنسان العربً فً هذا العصر ,واإلعجاب
المتنامً بصانع الحضارة المعاصرة الذي ٌمثل المنتصر والغالب"(الضبٌب ،7004 ،ص ،)1إنما هو سبب
الضعف السٌاسً واالجتماعً واللغوي عند العرب.
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إن مشكلة االزدواجٌة التً تعانٌها العربٌة ال تقتصر علٌها وحدها  ,بل إن لكل لغة رسمٌة لغةً عامٌة ,حتى
اللغة العربٌة الفصحى فً زمن االحتجاج تعددت اللهجات فٌها(الفٌصل ،4997 ،ص ,)2فمن المإكد أن "كل
اللغات ال تكاد تخلو من دخول العامٌة أو اللهجات الخاصة فً عصر التبدالت الثقافٌة االتصاالت االعالمٌة
واالنفتاح ،إال أن حساسٌة العرب بوجه عام تجاه جوانب كثٌرة من المشكلة اللغوٌة تكتسً طابعاً خاصاً بسب
عوامل كثٌرة قومٌة ودٌنٌة وتراثٌة وربما تذوّ قٌّة معروفة"(الخطٌب ،4995 ،ص ,)41-44فالعربٌة تحدٌداً
"لها من المشكالت الكثٌر ,فهً تعٌش فً ازدواج لغوي من جهة ,وثنائٌة لغوٌة من جهة ثانٌة "(نهر،7005،
.)175
وبالتالً فإن االزدواجٌة ظاهرة عامة لها أصولها ومقوماتها النفسٌة واالجتماعٌة ولٌست صبغة مرضٌة
عند الحدٌث عن ازدواجٌة العربٌة دون سواها(نبهان ،7005 ،ص ,)24وال نطالب بالقضاء على ازدواجٌة
تمثل "ظاهرة لغوٌة قدٌمة من قبٌل التطور اللغوي العفوي"(مجاهد ,)494 ،7042 ،وال بالقضاء على الثنائٌة
التً تمثل " ظاهرة لغوٌة من قبٌل التطور اللغوي الحضاري المقصود "(مجاهد ،7042 ،ص ,)494فهذا
ٌإكد لنا أن من العبث توجٌه جهود الباحثٌن إلى القضاء على االزدواجٌة اللغوٌة ألن الحٌاة اللغوٌة العربٌة لم
تخلً ٌوماً من هذه االزدواجٌة ,وألن االزدواجٌة نفسها لم تقف عائقاً أمام التؤلق الحضاري لألمة
العربٌة(الفٌصل ،4997 ،ص )42على الرغم من أنها لغة " فوضوٌة ال قواعد لها"(المبارك،4925 ،
ص ,)14كما أن وجود لغة علٌا للفكر واألدب مع لهجات محلٌة للتعامل ,ظاهرة طبٌعٌة عرفتها العربٌة من
قدٌمها الجاهلً ,وتعرفها الدنٌا فً سائر اللغات الحٌة(عبد الرحمن ،4924 ،ص ,)90ولكن علٌنا فً الوقت
ذاته أن نإمن أن " من أخطر ما ظهر فً هذا المجال فكرة تشجٌع اللهجات المحلٌة ,والدعوة إلى
العامٌة"(المبارك ,)44 ،4925 ،فال نلجؤ إلى العامٌة خوفاً من الفصحى وهرباً منها بطلب من أعداء العربٌة
الفصحى ,أضف إلى ذلك إن الثنائٌة – على الرغم من خطورتها – إال أنها مطلب حضاري ,وبالرغم من ذلك
ال ننكر " أن خارطة اللغات فً العالم دائمة التغٌر "(أبو الخٌر ,)7001 ،ولكن علٌنا أن ٌكون هذا التغٌر
تطوراً إٌجابٌاً ال تغٌراً سلبٌاً.
ومما ٌجعلنا نقف على خطورة العامٌة من ناحٌة ،أن أعداء اللغة العربٌة ٌإكدون على ضرورة االلتزام
ف الغربً بسعٌه وراء شٌوع العامٌة ,وطغٌانها فً االستعمال
بها ,وضرورة هجر اللغة الفصحى ,ولم ٌكت ًِ
الٌومً لحٌاة العربً ,بل زاد على ذلك أن أدخل لغته الرئٌسة الرسمٌة إلى أوساط العرب ,وفرض علٌهم
تعلمها ,حتى أصبح العربً ٌستخدم اللغات الغربٌة ,أكثر من استخدامه للعربٌة الفصحى ,وربما أكثر من
العامٌة أٌضاً ,إلى أن أصبح ٌتقن اللغة الغربٌة أكثر من لغته العربٌة.
وعلٌه فقد أصبح العربً ٌرى مقٌاس التحضر بتعلمه لغة أخرى على حساب لغته العربٌة الفصحى ,مما
جعلنا نإمن بؤن "التحدي الذي ٌواجه اللغة العربٌة فً هذا العصر مرده إلى الشعور المبالغ فٌه بؤهمٌة اللغة
األجنبٌة الناتج غالباً عن االنبهار بكل ما هو أجنبً ,والظن الزائف بؤن التقدم ال ٌؤتً إال عن طرٌق إتقان اللغة
األجنبٌة ,بل والتحدث بها بٌن العرب أنفسهم"(الضبٌب ،7004 ،ص.)42
لقد كانت اللغة العربٌة قدٌماً وما زالت حدٌثاً " هدفاً من أهداف سٌاسة اإلدماج االستعماري"(عبد
المولى ،4927،ص ,)29فلم تكن الثنائٌة اللغوٌة إذن حدٌثة وولٌدة عصرنا هذا ,بل هً ظاهرة طبٌعٌة فً
حٌاتنا اللغوٌة منذ كانت(عبد الرحمن ،4924 ،ص ,)95غٌر أن المشكلة تكمن فً تزاحم اللغة الثانٌة للغة
العربٌة على ألسنة أبناء العربٌة ,وهذه المشكلة ال زالت تتفاقم فً الوقت الذي ال ٌمكن فٌه تحدٌد عامل واحد,
بل أصبح األمر بتقصٌر واضح فً جوانب مختلفة ومتعددة ,فهناك االزدواج اللغوي ,وهناك المناهج
القاصرة ,وطرائق التدرٌس غٌر الناجحة ,وهناك الكتب المقررة ووسائل االعالم وغٌرها(نهر،7005 ،
ص.)147
وقد ر ًّد استفتاء أجرته المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم هذا الضعف إلى العوامل التالٌة(وزارة
الثقافة:)7001 ،
عدم عناٌة مدرسً اللغة العربٌة وغٌرهم باستخدام اللغة العربٌة الصحٌحة.
ازدحام منهج النحو بالقواعد غٌر الوظٌفٌة.
طغٌان الماضً على الحاضر فً تدرٌس األدب.
168

Arabic language and globalization: duties to solutions
-

-

بعْ د اللغة التً ٌتعلمها التالمٌذ عن فصحى العصر  ,باإلضافة إلى مشكالت أخرى تتعلق بالكتاب وإعداد
المدرس وطرق التدرٌس.
وٌرى البحث أنه قد ٌصعب إجماع العرب على حل هذه المشكالت إال أنه ال صعب فً العودة إلى
األصل ,أصل اللغة العربٌة ,وال ب ًّد من وضع خطط ممنهجة ومإسسٌة ٌطلقها أصحاب القرار فً مجامع اللغة
لكل بلد ,ومن ثم العمل الجماعً بٌن المجامع اللغوٌة .
مشاكل األشخاص ثنائيي اللغة
فً هذه الزاوٌة سٌعرض البحث بعضاً من المشاكل التً ٌواجهها الشخص الثنائً اللغة(الخولً،
 ،4922ص ، )495وسٌرد البحث على هذه المشاكل وهً:
أو ًلا  :الشعور بالغربة :فهو بعٌد عن لغته ,وال ٌستطٌع مواكبة لغته الدخٌلة الثانٌة ,مما ٌإدي به إلى تشتت
أفكاره وشعوره بالغربة اللغوٌة.
ثانيًا ا  :صراع الولء :فهو ٌواجه صراعاً داخلٌاً نفسٌاً ,فال ٌمٌز لمن ٌكون والإه.
ثالثًا ا  :الصراع الثقافي :لبعده عن الثقافتٌن.
رابعًا ا  :مشكلة التعليم :فٌصعب أن ٌتعلم علماً بلغة غٌر لغته ,فقد ال ٌستطٌع أن ٌجمع بٌنهما.
خامسًا ا  :مشكلة التصال :فقد ال ٌستطٌع التواصل مع كثٌر من الناس.
وعلٌه فال ٌتفق البحث مع ما ذهب إلٌه الخولً ,إذ إن علم اللغة الحدٌث أثبت أن اإلنسان قادر على تعلم أي
لغة ٌجد من ٌتكلم بها معه ,وهذه قدرة زرعها هللا تعالى فً اإلنسان ,ولٌس من الضروري أن ٌصطدم اإلنسان
الذي ٌتعلم لغة أخرى ,أو ٌتعلم بلغة أخرى بصراع حضاري ال ٌقوى على مجاراته ,وأن ٌنقطع والإه
وانتماإه للغته األم ,وأن ٌشعر بغربة نفسٌة ووطنٌة ,فالعلم مطلب حضاريٌ ,ساهم فً غرس روح االنتماء
للوطن واللغة والثقافة والعلم واالتصال االجتماعً ,بٌد أن مشكلة الثنائٌة اللغوٌة تكون سلبٌة حٌن تكون
مفروضة فرضاً على األمة العربٌة ضمن ظاهرة العولمة التً تهدف إلى طمس اللغة العربٌة من ألسنة
العرب.
غٌر أن رأي الخولً قد ٌنطبق على أشخاص كان فكر الغربة متؤصالً لدٌهم ,وفكر انعدام الوالء للغته له
جذور ,فقد "ٌبدو التحدي سافراً للغة العربٌة فً المجتمع بفعل العولمة والتشبه الساذج باألجنبً عندما تجاهر
كثٌر من المحال التجارٌة ,والمإسسات الخاصة والشركات العامة فً الوطن العربً بكتابة الفتاتها باألجنبٌة,
وتسطٌر تقارٌرها وصٌاغة عقودها وإصدار تعلٌماتها إلى العاملٌن فٌها_ وإن كانوا عرباً_ باللغة األجنبٌة,
األمر الذي ٌمس الوضع السٌادي للغة العربٌة ,بوصفها اللغة الرسمٌة للدولة ,ففً هذه الحالة ٌرقى الفعل إلى
درجة االستهزاء بهٌبة الدولة ,واالنتقاص من كرامة البالد ,وفً بعض البلدان المتقدمة ٌشكل هذا الفعل
جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون"(الضبٌب ،7004 ،ص.)70
وبناءً على ذلك ٌمكننا القول بؤن إضعاف اللغة القومٌة وإحالل اللغات األجنبٌة القوٌة مكانها ٌعد شكالً من
أشكال االحتواء فً عصر العولمة ,بل هو شكل من أشكال تحطٌم الثقافات لدى الشعوب الضعٌفة ,وإضعاف
انتماءاتها إلى حضاراتها األصلٌة .وسواء أكان هذا األمر مخططاً تسهر علٌه مإسسات أجنبٌة ,أم كان
عشوائٌاً متمثالً فً إعجاب المغلوب بلغة الغالب وجرٌه وراءه ( كما أشار إلى ذلك ابن خلدون) فإن النتٌجة
واحدة وهً القضاء على اللغة األصلٌة ,وإحالل اللغة األجنبٌة محلها"(الضبٌب ،7004 ،ص ,)45وهذا
هدف ال نرضاه مطلقاً بانتمائنا للعربٌة ,وانتمائنا لدٌننا الذي نشر بالعربٌة.
إن ما ٌلزمنا تجاه لغتنا أن نستمر فً الدفاع عنها ,وأن ال نقف مكتوفً األٌدي نترقب فعل أعداء العربٌة,
ونجعلهم ٌقنعون بعض أبنائها بؤن المستحٌل ٌكمن فً جعل الفصحى لغة متداولة وتخاطب ٌومٌة ,فال ب ًّد
ألبناء العربٌة أن ٌإمنوا أن "مسؤلة جعل الفصحى لغة للحٌاة الٌومٌة أٌسر من جعل لغة الحٌاة الٌومٌة ( وهً
فً حال العربٌة لهجات متعددة ,محدودة الفعالٌة) لغةً للكتابة والفكر والثقافة والعلم جمٌعاً"(الموسى،4922 ،
ص ,)494وأن الفصحى موحَّ دة وموحِّ دة ,فً حٌن أن اللهجات العامٌة متفرعة ومتشعبة وال تفهمها كل
الشعوب العربٌة.
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الباب الثالث  :مستقبل اللغة العربية في ظل العولمة :
لقد تهٌؤت الفرصة للغة العربٌة ،إبان الفتح اإلسالمً ،لتتبوأ مكانة مرموقة بٌن لغات العالم وإنما كان ذلك
محموالً على ارتباطها بالقرآن الكرٌم والدٌن اإلسالمً ،كما أنها ارتبطت بقوة المسلمٌن ،بكل ما تحمله القوة
من عناصر عسكرٌة واجتماعٌة ودٌنٌة وعلمٌة وثقافٌة وحضارٌة ,وال شك أنها مرت بمراحل تراوحت بٌن
االزدهار والتقهقر ،ومرت بتجارب مع الغزو الثقافً واللغوي ،وتجاوز األمر ذلك إلى االضطهاد اللغوي أٌام
الترك واالستٌطان األوروبً ،مع كل ذلك خرجت العربٌة منتصرة ظافرة فً كثٌر من المواقع وخسرت فً
مواقع أخرى ،تمثل ذلك فٌما حدث فً تركٌا ومالٌزٌا حٌن استبدلت الحروف الالتٌنٌة بالعربٌة"(الحاج،
 ،7002ص.)727
مظاهر العولمة اللغوية
وال ٌخفى أن العربٌة اآلن فً عصر العولمة تواجه تحدٌات كبٌرة جداً ,كما ٌرى ولٌد الحاج نقالً عن ولٌد
العناتً فً كتابه العولمة اللغوٌة ،تتمثل فً تٌار اإلنجلٌزٌة الجارف .وإن مظاهر العولمة اللغوٌة فً العالم
العربً تتمثل فٌما ٌلً(الحاج ،7002 ،ص:)724
التداول باإلنجلٌزٌة فً الحٌاة الٌومٌة.
كتابة الفتات المحال التجارٌة باإلنجلٌزٌة.
التراسل عبر اإلنترنت والهواتف الخلوٌة باإلنجلٌزٌة.
اشتراط إتقان اإلنجلٌزٌة للتوظٌف.
كتابة اإلعالنات التجارٌة باإلنجلٌزٌة.
كتابة قوائم الطعام فً المطاعم باإلنجلٌزٌة.
إن هذه المظاهر تنحصر فً المستوى الشعبً ,بٌنما تمثلت فً المستوى الرسمً بتكفٌل كثٌر من
التشرٌعات الحكومٌة فً البالد العربٌة موقعاً متفوقاً للغة اإلنجلٌزٌة ،من حٌث اعتبار اللغة األجنبٌة األولى
فً النظم التعلٌمٌة ،حتى فً البلدان العربٌة التً احتلتها فرنسا.
ظواهر التغير اللغوي تبعًا ا للعولمة
أصبح بمقدورنا أن نرى آثار العولمة على اللغة العربٌة ,فال ٌكاد "ٌختلف اثنان فً أن مدارسنا ومإسساتنا
تظهر عجزاً فادحاً فً مجال تعلٌم اللغة العربٌة حتى أصبح الطالب العربً ال ٌحسن استخدام لغته القومٌة
وٌنظر إلٌها نظرة عبء ثقٌل"(الخطٌب ،4995 ،ص .)42ومن هنا ٌمكن أن نتلمس ظاهرة العولمة ،وأن
نتبٌن أخطارها من خالل ظواهر ٌعرضها حسام الخطٌب فً كتابه اللغة العربٌة إضاءات عصرٌة أبرزها:
أو ًلا  :ظاهرة مسح اللغة:
تتمثل ظاهرة مسح اللغة باستخدام ألفاظ ثقٌلة لموقف بسٌط لتعظٌم األمر ,مما ٌإدي غالباً إلى الرخص
والمجانٌة فً التعبٌر ,وأكثر ما ٌظهر هذا الخلل فً اللغة االعالمٌة والسٌاسٌة فمثالً ٌمكن تصوٌر الكارثة
الشخصٌة بالكارثة القومٌة وأٌة صعوبة عابرة تعادل أعلى المصائب وال ٌمكن عملٌاً تصوٌر وجود فكر
خارج عن االستعمال اللغوي أي أن الفكر ٌؤتً من خالل التعبٌر اللغوي وٌتمثل فٌه(الخطٌب،4995 ،
ص.)49
ثانيًا ا  :ظاهرة القلق اللغوي والمصطلحي:
إن القلق اللغوي ٌتمثل فً اقتراض اللغة مصطلحات من لغات غٌرها ,وبالتالً فإن القلق بحد ذاته لٌس
بمشكلة حقٌقٌة ,وإنما القلق ٌكمن فً انتصار اللغة الم ْق ِرضة على اللغة التً اقترضت المصطلحات ,فاللغات
الحٌة تبدي قلقاً ٌدفعها باستمرار نحو المراجعة والتجدٌد ,ولكن إذا سمح المرء لنفسه باستعارة بعض
المصطلحات الوجودٌة فإنه ٌمكن أن ٌفرق بٌن ما هو قلق سلبً وما هو قلق مجد ،فما نجده من ظاهرة التغٌٌر
السرٌع فً اللغات المتطورة هو ما ٌمكن أن ٌسمى القلق المجدي(الخطٌب ،4995 ،ص.)70
وبناءً على ما سبق ٌمكن القول فً القلق اللغوي عند العرب بؤنه فً حاالت لٌست بقلٌلة ٌمٌل إلى الناحٌة
السلبٌة؛ ذلك ألنه قلق تغٌٌري غٌر هادف بالضرورة ,وقد ٌدور فً نسق واحد فمن ،هنا كانت المصطلحات
والمفردات التً جرى إحٌاإها فً اللغة العربٌة وطرحت لالستخدام ،عرضة للتغٌٌر العشوائً حتى لو أثبتت
جدواها بوجه من الوجوه (الخطٌب ،4995 ،ص.)74
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وعلٌه فإن المتتبع لحركة المصطلحات العربٌة ٌجد الدوامة مستمرة ,فهناك افتقار إلى سٌكولوجٌه
االطمئنان لصحة االستعمال اللغوي وهذا االفتقار ٌولد قلقاً غالبا ما ٌظل أسٌرا إلطار العجز.
ثالثًا ا  :ظاهرة التيار السماعي:
وٌتمثل فً فقدان مصداقٌه اللغة المكتوبة ,من حٌث تجنب تصدٌق النص المكتوب بالفصٌح والمٌل إلى
التؤكٌد عن طرٌق اللفظ المسموع بالعامٌة (الخطٌب ،4955 ،ص.)77
أن طلبة الجامعات ٌسؤلون عن كل الفتة كتبت بالفصحى ,طالبٌن ومن أمثلة ذلك ما ذكره الخطٌب فً
توضٌحها بالعامٌة المحكٌة ,وأن كثٌراً مما ٌستخدمه أساتذتنا بعد خوضهم فً شرح شًء معٌن بالفصحى
ٌلجإون إلى توضٌحها بالعامٌة إذ ٌقول مثالً :وبالعامٌة كذا وكذا ...وٌبدأ الشرح بالعامٌة (الخطٌب،4995 ،
ص.)74-77
:رابعًا ا  :ظاهرة ضعف التفاهم في الحوار
ٌرى الخطٌب أن هذه المشكلة تتعلق بطرٌقنا فً استعمال اللغة ,علماً أن المقصود بهذه المشكلة لٌس
التفاهم بٌن العربً واألجنبً فقط ,وإنما تعنً جانباً أكثر خطورة قد ٌتمثل فً صعوبة التفاهم بٌن العربً
والعربً (الخطٌب ،4995 ،ص .)72وهذا واضح فً تعدد اللهجات ,وعدم معرفة العرب لجمٌع لهجات
العربٌة .وال ننسى ابداً أن هدف الحوار هو تقرٌب وجهات النظر ,فً حٌن إننا نجد أن الحوارات العربٌة
غالباً ما تإدي وظٌفة معكوسة ,إذ تقود إلى التباعد بدالً من التقارب ولذلك نلمس عزوفاً عاماً عن مواجهات
الحوار (الخطٌب ،4995 ،ص.)79
وبناءً على ما سبق ذكره ٌرى البحث أن العولمة استطاعت أن تزرع فً عقول أبناء العربٌة فكرة الضعف
فً التفاهم والحوار ,وفكرة فقدان المصداقٌة للفصٌح المكتوب أو المنطوق ،واللجوء إلى الكتابة العامٌة
والنطق العامً فً شتى المحافل والمجاالت ,وفكرة المسح اللغوي التً ال تعكس عن الموقف صورة حقٌقٌة,
وبالتالً فإن الجهود ال ب ًّد أن تتظافر لحل هذه اإلشكاالت التً ال تزال تظهر آثارها عند أبناء العربٌة.
الباب الرابع  :أثر العولمة في اللغة العربية
ٌظهر أثر العولمة فً اللغة العربٌة من خالل احتالل اللغة االنجلٌزٌة أللسنة بعض أبناء العربٌة فً لغة
التخاطب الٌومً ,ممثالً على المستوى الفردي ,فً حٌن إنها ّأثرت على المستوى المجتمعً بجعل كثٌر من
المدارس تدرس رسمٌاً المقررات باللغة األجنبٌة ,ناهٌك عن الجامعات التً اقتصر التدرٌس فٌها على اللغة
األجنبٌة وحدها ,فؤثرها واضح فً مختلف مستوٌات المجتمع العربً المتمثل فً األسرة والمدرسة,
والجامعة ,واإلعالم ,والترجمة ,والتؤلٌف.
ولٌس كل تقدم تكنولوجً بالضرورة أن ٌعود بالنفع على أمة معٌنة ,إذ إن سوء االستخدام والتصرف بهذه
المادة التكنولوجٌة قد ٌإثر سلباً ال إٌجاباً ,وبالنظر إلى حقٌقة العولمة نجد أن "العولمة من جهة قد فتحت باباً,
ووفرت جمٌع الوسائل لكل لغة لتجد سبٌلها إلى خوض التواصل الدولً ,ولكنها من ناحٌة أخرى قد أدت إلى
ما ٌمكن أن ٌطلق علٌه مصطلح ( أزمة الهوٌة اللغوٌة ) ،حٌث إن أبناء هذا العصر لم ٌعودوا ٌعٌشون اللغة
التً تنتمً إلٌها ثقافتهم وحضاراتهم ,وإنما ٌعٌشون اللغة المهٌمنة على التواصل الدولً" (جعبٌر،7045 ،
ص.)42
وعلٌه فإن العولمة ستإدي باللغة العربٌة إلى االنحسار فً التداول الدولً شٌئاً فشٌئاً ,إلى أن ٌصل األمر
إلى طمس اللغة العربٌة من كثٌر من الجوانب أهمها عدم استخدام العربٌة لغة فً المحافل الدولٌة ,وانحسارها
على ألسنة أبنائها ,وشعورهم بثقل لغتهم وصعوبتها ,وسهولة لغة اآلخر المهمٌن.
فلو نظرنا إلى واقع اللغة العربٌة قدٌماً وحدٌثاً فإننا نرى بوضوح أثر العولمة فً اللغة العربٌة ,إذ إن
اللغات أصدق سجل لتارٌخ الشعوب (لهوٌمل ،ص ,)7والعربٌة أصدق مثال على هذا ,حٌث كانت اللغة
العربٌة رمزاً قومٌاً قبل اإلسالم ,وعند نزول القرآن الكرٌم زادها تشرٌفاً ,فغدت بعد نزوله لغة العلم ,والعلوم
الطبٌة ,وعلم الكٌمٌاء ,والفلك ,والطبٌعة ,فضالً عن لغة الفقه والتفسٌر والكالم.
وبالجملة ,فإن أثر العولمة فً اللغة العربٌة ال ٌخفى على أحد ,إذ ٌتمثل هذا األثر فً طمس اللغة العربٌة
الفصحى طمساً تاماً من ألسنة أهلها ,وسلخهم عن تارٌخهم وحضارتهم ودٌنهم ,فضالً عن انتشار دعاوى
تدّعً عدم مجاراة العربٌة لمحدثات العصر ,وعدم الحاجة إلى اللغة العربٌة الفصحى ,بوصفها لغة عقٌمة
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عاجزة عن استٌعاب تكنولوجٌا العصر وتطوراته ,وبوصف اللغة العربٌة لغة غٌر قادرة على التواصل مع
العالم الخارجً.
الباب الخامس  :أهم الحلول لمواجهة ظاهرة العولمة
لكل لغة رسمٌة مشاكل وتحدٌات تتعرض لها بمرور الزمن ,وهذه اللغة تتطور بتطور أهلها وناطقٌها ,فال
ب ًّد لكل غٌور على لغته أن ٌقف فً وجه التحدٌات التً تواجه لغته؛ ألن اللغة هوٌته وتارٌخ أمة ولغة دٌنه.
وللغة العربٌة تحدٌداً مشاكل كثٌرة ارتبطت بالجانب العدائً لألمة العربٌة وبالدٌن اإلسالمً على وجه
الخصوص ,فكان ال بد من تظافر الجهود ووضع الحلول إلٌقاف هذه الهجمات التً تمس من لغة العرب
وتارٌخهم وحضارتهم ودٌنهم وثقافتهم ,ومن أهم الحلول ما ٌلً:
أو ًلا :إن أول الحلول وأوالها النهوض بالمستوى اللغوي لمإسسات المجتمع كلها من بٌت ومدرسة ومعهد
وجامعة وإعالم ودور نشر ومإسسات ثقافٌة ,وعلى هذه المإسسات أن تعمل على تحقٌق األهداف العامة
للتربٌة من حٌث بناء المواطن الذي ٌرتضً التفكٌر العلمً منهجاً قوٌماً فً الحٌاة ,ذلك المواطن البعٌد عن
االنفعال والعصبٌة  ,المواطن الصحٌح فً نفسه ,المعتز بقومٌته ,وأن ٌإمن هذا المواطن بؤن اللغة العربٌة
تعنً الهوٌة العربٌة وتعنً شرف اإلنسان العربً ,ومن غٌرها ٌمكن أن تمسح إنسانٌته ,وتسلب حرٌته,
ل الحدٌدً إال الحدٌدً.
وٌمحى تراثه (نهر ،7005 ،ص ,)111فال ٌف ًّ
وبالتالً فال مناص من النهوض بالفصٌحة ,ومن إعالء شؤنها فً الواقع اللغوي العربً فً شتى البٌئات
والمإسسات ,ألن معالجة العامٌات ال تكفً وحدها لتحقٌق هذا الهدف بكون العامٌة ظاهرة لغوٌة إجبارٌة من
قبٌل التطور اللغوي العفوي ,بل البد من أن تكون هناك معالجات أخرى تقود الفصٌحة إلى التؤلق والسٌادة
(الفٌصل ،4997 ،ص ,)75ال أن نعطل لهجات ربما نطق بها أهل عصر االحتجاج.
وٌمكننا أن نحقق هذا الهدف من خالل وسائل عدة ,تتمثل فً توظٌف المناهج المدرسٌة ,وعقد الندوات
الدورٌة فً المدرسة أو الجامعة ,للتؤكٌد على أهمٌة العربٌة والحفاظ علٌها كً تخدمنا (الحاج،7002 ،
ص.)24
ثانيًا ا :الوقوف فً وجه المزاعم الباطلة التً تنادي بؤٌة دعوة لتعوٌض اللغة العربٌة الصحٌحة بالعامٌة,
ومناصرة الفصحى ,والعمل على تحجٌم العامٌة وتهذٌبها(فلٌش ،4924 ،ص ,)40لعلها تصبح لغة قرٌبة من
الفصٌح كقرب لهجات العرب القدماء من لغتهم الفصٌحة.
وقد ثبت فً علم اللغة المعاصر أن الطفل ٌتعلم اللغة التً ٌسمعها وٌتاح له التحدث بها ,ومن الواضح أن
هذا ال ٌخص العامٌة كعامٌة ،أو الفصحى كفصٌحة ,فلٌس فً طبٌعة اللسان العربً شًء من الصعوبة ,وإنما
الصعوبة فً طرٌقة التلقٌن وبٌئة التعلٌم( فلٌش ،4924 ،ص.)44
فما نرٌده أو ترٌده العربٌة الفصحى من أهلها ال ٌتطلب العودة إلى فصحى الشعراء الجاهلً أو اإلسالمٌٌن
األفذاذ ,وإنما الهدف تفصٌح العامٌة ,فمن المفٌد العمل على رفد المكتبة العربٌة ببحوث تهدف إلى تفصٌح
العامٌة معتمدة الموازنة والتنظٌر بٌن العامٌات فً الوطن العربً للداللة على وحدة المنبع (نهر،
،7005ص ,)115دون أن ٌقتصر األمر على التنظٌر ,إذ ال ب ًّد من الجانب التطبٌقً ,على أن ال ٌكون هذه
الطرٌق هو ذروة الحل ,وإنما أن ٌكون خطوة أولى للعودة إلى العربٌة السلٌمة الفصٌحة .فالموسى (الموسى،
 ،4922ص )499اقترح التدرج بالعامٌة للوصول إلى توحٌد الفصٌح ضمن ظروف طبٌعٌة.
ثالثًا ا :االهتمام بإعداد مدارس العربٌة ,ومدرسٌها ,ومعالجة واقع التدرٌس المتردي بكل قوة وصرامة فمن
المإلم أن نجد معلم العربٌة ٌتحدث بالعامٌة وهو ٌقوم بواجبه ,وقد امتد هذا الواقع المإلم إلى أن أصبحت
العربٌة الفصحى بعٌدة عن مدرسً بقٌة المواد حتى فً الجامعات (نهر.)112 ،7005 ،
رابعًا ا :إعادة النظر فً تدرٌس اللغة العربٌة مادة ,ومنهاجاً ,وتؤلٌفاً" ,فمناهجنا بعٌدة عن عالم المتعلمٌن ،وال
تراعً اهتماماتهم ،وال تلبً حاجاتهم ،وال تساٌر نموهم العقلً والنفسً والعاطفً (السٌد ،4900 ،ص.)45
وبالتؤكٌد ال تنحصر الحلول لمواجهة العولمة وتحدٌات العصر فً نقاط محددة ,إذ إن هذا الجانب ٌتخذ
حلوالً متعددة ,وأشكاالً مختلفة ,تبعاً للمشكلة ومكانها وزمانها وعوامل أخرى تإثر فً كٌفٌة المواجهة ,فمن
المدافعٌن من ٌرى ضرورة "جمع اللهجات العربٌة من مظانها ,وتصنٌفها ودراسة عالقاتها بالعامٌات
العربٌة ،فإذا درسنا اللهجات عرفنا الجوانب السلٌمة فً عامٌاتنا العربٌة ,ووجهنا جهودنا إلى القضاء على
األشٌاء التً أضافتها عصور االنحدار والحكم األجنبًٌ" (الفٌصل ،4997 ،ص.)75
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وفً هذا الصدد (البرازي ،7002 ،صٌ )52رى طه حسٌن أن الطرٌق الى الحفاظ على سالمة اللغة
العربٌة ٌمكن أن ٌسلك نهجاً معٌناً من خالل تؤكٌد ضرورة تؤهٌل الكوادر اإلعالمٌة وبخاصة العاملة فً
ّ
والمجالت .فإن اإلنسان كثٌراً ما ٌستمع إلى اإلذاعات
اإلذاعة والتلفزٌون والمسرح والسٌنما والصحف
وٌشاهدها ،وكثٌراً ما ٌتابع المسرح والسٌنما ،وإن اإلنسان العربً كثٌراً ما ٌقرأ المجالت والصحف بشكل
ٌومً ,فلو كانت هذه الوسائل مإهلة ومدونة باللغة الفصحى ألمكن لإلنسان أن تصبح عنده ملكة أو قدرة على
فهم الفصحى والنطق بها ,مما ٌجعله قادراً على التواصل والتخاطب بها ,وبذلك نجد أنه قلما تجد عربٌاً فً
العصر الحالً ال ٌجٌد الفصحى لفظاً وسمعاً.
ومن األسباب التً تإدي إلى الوقوع فً األخطاء الشائعة فً الصحف (الحاج ،7002 ،ص :)410ضعف
الصحفٌٌن فً النحو والصرف ،وتؤثٌر العامٌة ،وتعمٌم القاعدة .ومن أهم الحلول لظاهرة الخطؤ اللغوي عند
الصحفٌٌن (الحاج ،7002 ،ص :)414إخضاع المذٌعٌن والصحفٌٌن المتحانات لغوٌة صارمة ،وضبط كل
حروف الكلمة بالحركات ،وتعٌٌن مشرف لغوي قد ٌتابع وٌصحح األخطاء.
وعلٌه فإن الخطؤ اللغوي فً وسائل اإلعالم ٌرجع إلى أسباب بسٌطة ٌمكن عالجه ,وإن طرق عالجه ألكثر
بساطة وسهولة من المشكلة ذاتها ,فهذه الوسائل السمعٌة والبصرٌة طرق ناجعة فً التعلٌم ( طحان ،وطحان،
 ،4921ص ,)52فعلٌنا أن نستخدم هذه الوسائل فً ما ٌرقى باللغة ,وأن نطوعها فً خدمة اللغة.
وٌضٌف طه حسٌن إلى ما سبق ضرورة تقوٌة اإلشراف والتصوٌب اللغوي فً كافة هذه الوسائل
اإلعالمٌة ,والثقافٌة ,والتشدٌد فً المحاسبة والمتابعة ألن الشر قلٌله كثٌر" ,فالتدقٌق والتمحٌص فً هذه
الوسائل أمر ضروري ألنها هً األكثر استخداماً للفصحى فإذا كانت هذه الفصحى ال تخلو من األخطاء فإن
ذلك لن ٌصوب ما ٌخطئ به الناس كافة" (البرازي ،7002 ،ص.)52
وٌإكد طه حسٌن ضرورة متابعة تطبٌق القانون فً كافة مإسسات التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الخاص ,وعدم
التساهل وإلزام كل القائمٌن بالعملٌة التربوٌة التدرٌسٌة بالتحدث بالفصحى (حتى لو بالفصحى المبسطة) فً
كل فصول ومراحل التعلٌم دون استثناء (البرازي ،7002 ،ص ,)52لو طبق مبدأ التحدث بالفصحى فً
المدارس والجامعات ألصبح الطالب متحدثاً جٌداً باللغة الفصحى ,فلو بدأ تعلمه منذ صغره مستمعاً للفصحى
بالتؤكٌد سٌتعلمها جٌداً ألنه تعلم العامٌة جٌداً من خالل سماعها وممارستها ،فلو استمع للفصحى وتحدث بها
ولو بالشًء القلٌل ألتقنها أو لكان سهالً علٌه المخاطبة بها وفهمها وتطبٌقها ( البرازي ،7002 ،ص.)52
وٌشٌر طه حسٌن إلى أهمٌة تفادي وتجنب األخطاء فً محاوالت تٌسٌر الفصحى والتوصل إلى اتباع
طرٌق مرن ٌحفظ للغة العربٌة نقاوتها ,وإمكاناتها فً التطوٌر والنمو ،وٌقٌها كل عثرات المتزمتٌن والعابثٌن
والهازلٌن على حد سواء ,وإلى أهمٌة نشر كل ما ٌتعلق بالتصوٌب اللغوي المعتمد عبر كافة وسائل اإلعالم
والثقافة وعلى كافة المستوٌات البرازي ،7002 ،ص ,)52ألٌس هذا كفٌالً بحل مشكلة طغٌان العامٌة ،وكثرة
األخطاء اللغوٌة والنحوٌة واللحن على وجه التحدٌد؟
أضف إلى ما قاله طه حسٌن ما بٌّنه عبد الكرٌم خلٌفة (خلٌفة ،4922 ،ص )770من أن العربٌة ما زالت
بحاجة إلى معجمات تستوعب الفصٌح وغٌر الفصٌح والقدٌم والمولد والمعرب والعربً ,وٌإكد على
ضرورة العمل على تربٌة التذوق اللغوي ،وإشعار المتحدث والكاتب بها وبؤنها تنطوي على عوامل نفسٌة
لغة "ألنه من الخلٌق بنا أن ندرك بؤن مستوى نمو اللغة ،وجمالٌة واجتماعٌة وال ٌمكن أن تتوفر فً سواها.
التعبٌر الشفهٌة أو المحكٌة ،أو المكتوبة ،أو المسموعة ،أو المرئٌة إنما هً رهن مستوى تقدم الجماعة
ٌبلغه الفرد أو الجماعة من سمو فكري " (وزارة الثقافة والفنون ،4922 ،ص .)15ودرجة ما
وبالتؤكٌد لٌس لعربً مسلم أن ٌنكر أن المحافظة على القرآن الكرٌم تالوة وحفظاً وتفسٌراً لها دور كبٌر فً
امتالك لغة سلٌمة فصٌحة ,فما ٌبتعد الناس عن الفصٌحة إال ضعفاً وتهرباً ,فلٌس بالضرورة أن معرفة النحو
بؤبوابه هً الطرٌق الوحٌد إلتقان العربٌة ,فالشخص حٌن ٌقرأ القران ال ٌقرأه لعلمه بالنحو والقواعد بل ٌقرأه
بالحفظ الدقٌق ألن هناك أناساً ٌجهلون كثٌراً من قواعد النحو إال أنهم متقنٌن قراءة القران بشكل صحٌح
(حسن ،4922 ،ص.)44
الباب السادس  :توصيات لتفادي مشكلة ضعف العربية عند أبنائها
إن التوصٌات لحل هذه المشكلة ومواجهتها وطرق العالج كثٌرة وال ٌحدها حد ,ففً دراسة لناصر الدٌن
األسد (األسد ،7002 ،صٌ ،)444إكد أن تعود اللغة الفصحى الحتالل مكانها فً المدارس االبتدائٌة
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والثانوٌة ,وفً الجامعات فً مختلف فروع المعرفة بحٌث تكون لغة التدرٌس ,وأن ٌتم إعداد المعلمٌن إعداداً
كافٌاً لٌلتزموا باللغة الفصحى فً تدرٌسهم ,وأن ٌتم اإلكثار من البرامج واألغانً واإلذاعات المرئٌة
والمسموعة باللغة العربٌة الفصحى ,فضالً عن إصدار قانون نافذ لمنع تسمٌة المحال التجارٌة بؤسماء أجنبٌة.
وٌختم األسد مقترحات العالج باشتراط التقدم المتحانات اللغة العربٌة كما ٌتم التقدم المتحانات لغات أخرى
داخل البلد العربً.
إن العربً األمً فً عصر الجاهلٌة وما بعده كان ٌتقن العربٌة الفصٌحة دون تعلم ودراسة ,وإنما تعلمها
واكتسبها من خالل السماع ,فلٌس هذا إال مثاالً ٌإكد أن العربً الحدٌث الذي ال ٌتقن الفصحى ,وربما ال ٌتقن
العامٌة أٌضاً ,قادرً من خالل مجموعة حلول _تم سرد بعضها من قبل_ على أن ٌعود بالعربٌة إلى قمة
ذروتها سابقاً ,ورفع قٌمتها ,وإعادة هٌبتها لها.
فال مفر وال مناص من "إن إتقان اللغة ,أي لغة ,ال ٌكون إال بعد الدربة على أصولها المقررة وقواعدها
األساسٌة" (حمادي ،4922 ،ص ,)447فمسٌرة األلف مٌل تبدأ بخطوة – كما ٌقال – فٌجب على كل فرد
عربً أن ٌشعر بالمسإولٌة تجاه هذه اللغة الكرٌم ,وٌبدأ اإلصالح من عنده ,فإن اعترفنا بؤن ضعف اللغة
الفصحى عند أبنائها جهلً فلٌس ثمة عالج لهذا الجهل سوى نقٌضه :أي العلم (حمادي ،4922 ،ص.)444
وفً الختام ال ٌمكننا أن نخرج عن حدود عالمنا ,أو أن ننعزل عنه ,بل علٌنا أن نراعً أمراً مهماً وهو أن
تواكب الجهودً التً تبذلها المجامع اللغوٌة فً الوطن العربً ,وأقسام اللغة العربٌة فً الجامعات العربٌة
التطورً من أجل ازهار اللغة العربٌة وانتشارها (فٌاللً ،7042 ،ص ,)70فال ب ًّد من استغالل التقدم
التكنولوجً فً خدمة العربٌة.
الخاتمة
فً نهاٌة البحث ٌمكن القول إنه وصل إلى النتائج التالٌة:
العولمة ظاهرة تتمثل فً جوانب كثٌرة  ,وإن من أخطرها الجانب اللغوي الذي ٌهدف إلى طمس اللغة العربٌة
وإحالل اللغة اإلنجلٌزٌة مكانها.
العولمة استعمار حدٌث بنمط جدٌد ٌقوم على التبعٌة للغرب تارٌخٌاً وحضارٌاً ولغوٌاً.
ٌجبب علبى كبل عرببً ومسبلم أن ٌبدافع عبن العربٌببة بمبا أوتبً مبن قبوة الرتباطهبا بتارٌخبه وحضبارته ودٌنببه
ولسانه .
ال ضٌر فً تعلم لغة ثانٌة ؛ألن العلم مطلب حضاري ,ولكن العٌب أن ٌإمن العربً بالخرافبات التبً ٌزرعهبا
الغربً فً أوساط أبنائنا ,من صعوبة العربٌة وعجزها عن التطور ومجاراته ,ناسٌاً تارٌخها الذي احتوى كبل
مخترع وكل تطور  ,بٌد أن مشكلة الثنائٌة اللغوٌة تكون سلبٌة حٌن تكون مفروضة فرضاً على األمة العربٌة
ضمن ظاهرة العولمة التً تهدف إلى طمس اللغة العربٌة من ألسنة العرب.
تمثلت مظاهر العولمة على اللغة العربٌة فً مستوٌٌن مستوى شعبً ٌظهر فً التداول باإلنجلٌزٌبة فبً الحٌباة
الٌومٌة  ,وكتابة الفتات المحال التجارٌة باإلنجلٌزٌة  ,التراسل عبر اإلنترنت والهواتف الخلوٌبة باإلنجلٌزٌبة ,
واشتراط إتقان اإلنجلٌزٌة للتوظٌف ,كتابة اإلعالنات التجارٌة باإلنجلٌزٌبة  ,كتاببة قبوائم الطعبام فبً المطباعم
باإلنجلٌزٌة .ومستوى رسمً ٌتمثل فً تعلٌمها فً مراحل الطفولة المبكرة  ,استخدامها لغة رئٌسٌة فً التعلٌم
الجببامعً  ،وال سببٌما فببً العلببوم الطبٌعٌببة والطبٌببة والحاسببوب والعلببوم اإلدارٌببة واالقتصبباد  ,اسببتخدامها لغببة
رئٌسبٌة فببً المبدارس الخاصببة  ،إذ تببدرس بهبا جمٌببع المباد حتببى التربٌببة الوطنٌبة  ,اعتمادهببا لغبة رسببمٌة فببً
المعامالت الرسمٌة التجارٌة والقانونٌة التً تنفذها الدولة والشركات والمإسسات العامة والخاصة.
تظهر ظواهر التغٌر اللغوي تبعباً للعولمبة مبن خبالل أنهبا اسبتطاعت أن تبزرع فبً عقبول أبنباء العربٌبة فكبرة
الضبعف فبً التفباهم والحبوار  ,وفكبرة فقبدان المصبداقٌة الفصبٌح المكتبوب أو المنطبوق واللجبوء إلبى الكتابببة
العامٌة والنطق العامً فً شتى المحافل والمجاالت  ,وفكرة المسح اللغوي التً ال تعكس عن الموقف صورة
حقٌقة  ,وبالتالً فإن الجهود ال ب ًّد أن تتظافر لحل هذه اإلشكاالت التً ال تزال تظهر آثارها عند أبناء العربٌة.
ٌتمثل أثر العولمة فً اللغة العربٌة فً طمسها طمساً تاماً من ألسنة أهلها  ,وسلخهم عبن تبارٌخهم وحضبارتهم
ودٌنهم  ,فضبالً عبن انتشبار دعباوى تبدّعً عبدم مجباراة العربٌبة لمحبدثات العصبر  ,وعبدم الحاجبة إلبى اللغبة
العربٌة الفصحى  ,بوصفها لغبة عقٌمبة عباجزة عبن اسبتٌعاب تكنولوجٌبا العصبر وتطوراتبه  ,وبوصبف اللغبة
العربٌة لغة غٌر قادرة على التواصل مع العالم الخارجً.
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ٌمكن التصدي لظاهرة العولمة عن طرٌق حلول كثٌرة تتطلب تظافر الجهود  ,والعمل المنهجبً والمإسسبً ,
فمسٌرة األلف مٌل تبدأ بخطوة.
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طحان ،رٌمون .طحان ،دنٌر بٌطار .)4921( .اللغة العربٌة وتحدٌات العصر .ط .7دار الكتاب اللبنانً
ومكتبة المدرسة.
عبد التواب ،رمضان .)4995( .بحوث ومقاالت فً اللغة .ط .4الخانجً  ,القاهرة.
عبد الرحمن ،عائشة .)4924( .لغتنا والحٌاة .دار المعارف بمصر.
عبد الرحمن ،طالب .)7002( .العربٌة تواجه التحدٌات .ط.4
عمادة البحث العلمً فً جامعة البترا الخاصة .اللغة العربٌة وتحدٌات العصر ,وقائع ندوتً الهوٌة اللغوٌة
والعولمة ,واللغة العربٌة والهوٌة القومٌة .شركة المدٌنة ألعمال المطابع .تالع العلً.
عبد المولى ،محمود .)4927( .مقدمات وأبحاث .ط .4الدار العربٌة للكتاب ,تونس.
فرٌحة ،أنٌس .)4922( .فً اللغة العربٌة وبعض مشكالتها .ط .4دار النهار للنشر.
فلٌش ،هنري .)4924( .العربٌة الفصحى  :دراسة فً البناء اللغوي .تعرٌب وتحقٌق وتقدٌم :عبد الصبور
شاهٌن .دار الشرق .بٌروت.
فندرٌس .)4950( .اللغة .تعرٌب :عبد الحمٌد الدواخلً ومحمد القصاص .القاهرة .
الفٌصل ،سمٌر روحً .)4997( .المشكلة اللغوٌة العربٌة .ط .4جروس برس طرابلس -لبنان.
لهوٌمل ،بادٌس .اللغة العربٌة فً عصر العولمة والعلمانٌة الواقع والتحدٌات .ندوة المخبر  ,كلٌة اآلداب
واللغات بسكرة.
المبارك ،مازن .)4925( .نحو وعً لغوي .ط .7مإسسة الرسالة.
مجاهد ،عبد الكرٌم .)7042( .بحوث فً اللغة والنحو .ط .4دار إٌهاب.
الموسى ،نهاد .)4922( .قضٌة التحول إلى الفصحى فً العالم العربً الحدٌث.ط .4دار الفكر .عمان.
نهر ،هادي .)7005( .فقه اللغة وأرومتها .ط .7دار األمل .إربد.
نور الدٌن ،عصام .)4995( .مقاالت ونقاشات فً اللغة .ج .4ط .4دار الصداقة العربٌة .بٌروت.
وزارة الثقافة ( .)7001اللغة العربٌة  :قضاٌا وحوارات النهضة العربٌة(,)72القسم الثانً .تحرٌر وتقدٌم
محمد الخطٌب .دمشق.
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. العراق, دار الحرٌة للطباعة. نحو عربٌة سلٌمة.)4922( .وزارة الثقافة والفنون
:البحوث
 األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة." "العولمة وأثرها فً اللغة العربٌة.)7042( . راضٌة،ابن عرٌبة
.42  العدد. قسم العلوم االجتماعٌة.واإلنسانٌة
. العدد األول. مجلة الهاشمٌة." "اللغة العربٌة وقضاٌا العصر.)7002( . ناصر الدٌن،األسد
 مجلة." "تداعٌات العولمة اإلعالمٌة واالتصالٌة على اللغة العربٌة وسبل مواجهتها.)7042( . لٌلى،ًفٌالل
. كلٌة أصول الدٌن بجامعة األمٌر عبدالقادر الجزائر.11 العدد.المعٌار
. األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة." "اللغة العربٌة وتحدٌات العولمة.)7045( . جعبٌر،محمد
.44العدد
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