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 مقدمة

عيات إن اللغة العربية لها خصوصيات تميزها عن غيرها من اللغات،نظرا الكتسابها وض

عتقدون ير أن هنالك الكثير ممن يثالث، كونها لغة العرب و لغة الدين و لغة معتمدة دوليا،غ

ما يحفز  بتقدير أو حتى تحظىبأنها لغة مهمشة، و ال تصلح لتكون لغة العصر، و أنها ال 

النقص  على تعلمها، و خاصة ما نالحظه في أوساط المثقفين و الشباب، حتى أضحت عقدة

 تطارد أبناء اللغة العربية في عقر ديارهم.

بها، و ت يوم هذه اللغة بأنها الهوية الواقية التي تحمي أصحالقد وصف األستاذ العقاد ذا 

هي الحصن الذي يذود عن هذه األمة و يضمن دوامها و استقرارها، ألن اللغة العربية 

صل الروح ترتبط بالهوية وأيضا باستنفار السيادة و التميّز عن اآلخرين، و كما ال يمكن ف

ستمد منها العربية و األمة العربية، ألنها لغة ت عن الجسد، كذلك ال يمكن الفصل بين اللغة

ة األمة سيادتها و عمقها الحضاري، إذ أن سيادة اللغة في سيادة أمتها، و قد عرفت اللغ

ي القرن العربية تفوقا كبيرا على المستوى العالمي في حقب تاريخية مشهودة و خاصة ف

ئر األمم و في كل المجاالت.السادس الميالد، و ذلك بتفوق األمة اإلسالمية على سا  

مرحلة  غير أن واقع اللغة العربية اليوم في حالة ضعف ألن المجتمعات العربية تعيش 

لى تخلف  و اضطراب على جميع األصعدة ، فانعكس ذلك سلبا على التعامل اللغوي  ع

ل تعامالمستوى الداخلي و الخارجي للدول العربية ، و يتجلى األمر بدرجة كبيرة في ال

تعاملين  السياسي و الدبلوماسي الذي يوضح لنا مدى استضعاف و انتقاص  الساسة و الم
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غات أجنبية العرب من شأن لغتهم في المحافل الدولية و المناسبات المختلفة ،باستعمالهم لل

 للتحاور و التشاور مع اآلخرين .

ماسيون و العرب و الدبلو لذلك ينبغي طرح اإلشكالية التالية: لماذا يهرع الساسة و القادة 

ختلف رجال األعمال و المتعاملون العرب نحو اللغات األجنبية و جعلها لغات التعامل في م

رف أنشطتهم، بينما يلتزم اآلخرون و يحرصون على العمل بلغاتهم في أي مكان و أي ظ

هذه ب كان؟ و هل فعال أن اللغة العربية أصبحت ال تصلح لهذا الزمان حتى يهجرها أهلها

 الطريقة؟

 

 

 

 أوال/ مدلول اللغة العربية:

اللغة العربية لغة عميقة الجذور، وارفة الظالل، باسقة األفنان، إنها الدوحة الشامخة 

في رياض اللغات السامية، وقد حافظت العربية على نضارتها وحيويتها وقدرتها على 

فل نجمها، كاألكدية والبابلية العطاء واإلبداع في وقت ذبلت فيه شقيقاتها الساميات، وأ

وغيرها من اللغات، وكان للقرآن الكريم أثر بارز في حفظ  ةواآلرامي ةواآلشورية والفينيقي

اللغة العربية وصونها من االندثار والضياع، ولكن متانة اللغة العربية وصمودها في وجه 

 .(1)صال هذه اللغة العريقةالرياح العاتية كان له أثر هام في إبقاء نسغ الحياة نابضا في أو

وليس من الغريب أن تكون اللغة العربية اليوم قادرة على استيعاب علوم العصر 

وتطبيقاته إن أخلص أبناؤها العمل، وليس عجيبا أيضا أن يبادر بعض الباحثين المنصفين 

هو عندما سئل و Jul vernإلى جعل اللغة العربية لغة المستقبل، أمثال الروائي جول فرن 

يكتب روايته عن مركبة فضائية تجوب اآلفاق، لماذا اخترت اللغة العربية ألبطال روايتك؟ 

))إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فأجاب أنها لغة المستقبل، وقد اختارها هللا تعالى لغة لكتابه الكريم حيث قال: 

ْكَر َوإِ ثم قال: ))((، قُْرآَنًا َعَربِيًّا ْلَنا الذ ِ  .(2)((نَّا لَهُ لََحافُِظونَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

                                                           
 .07، ص 2008، 1محمد مصطفى، أسرار صناعة اللغة، كيوان للطباعة والنشر، سوريا، ط -(1)
 المرجع نفسه. -(2)
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وإن كانت اللغة هي األساس في تكوين شخصية الفرد، فإن لغة القرآن باتت غريبة 

بين أهلها، مهجورة عندهم، إذ أّن أبناءها يواجهون قصورا ظاهرا في السيطرة عليها، فنجد 

 .(3)هفي المحافل مثال من ينصب الفاعل ويرفع المفعول به ويضع الكلم في غير مواضع

على الرغم من شهود أصالة هذه اللغة وقوتها عبر التاريخ فيما يخص صناعة 

المصطلحات اللسانية العربية وثبوتها ردها من الزمن إذ طالما طرح السؤال، كيف اهتدى 

علماء اللسان العربي إلى هذه األلوف من المصطلحات اللسانية في ظرف لم يتجاوز قرنا 

اللسانية الهائلة المشتقة كلها من لغة شفهية بدوية لم يسبق لها أن  من الزمن؟ ما هذه الثروة

صيغت في فلسفة وال فن وال علم، بل لم يسبق أن رسمت في سجل إالّ نتفا من النقوش 

 .(4)الحجرية البدائية المعزولة هنا وهناك؟

فاللغة كائن حي، تأخذ عن بعضها البعض تؤثر وتتأثر، تتطور وتستوعب وتتغير، 

و في محيط وتنتقل إلى آخر، وهي الظاهرة المعقدة التي يتواصل بها في مختلف تنم

الخطابات المكتوبة والمنطوقة، واللغة أيا كانت هي حصيلة الرموز التي يستخدمها مجتمع 

معين، والتي يجب على كل فرد أن يستوعبها كي يفهم اآلخرين، ويكون هو اآلخر مفهوما 

افية أمرا مركزيا في السياسات الثقافية للدول، ألن اللغة في أيضا، وقد أضحت الهوية الثق

أي مجتمع هي رمز القومية العرقية، ولذا تعطى األهمية القصوى للغات القومية، باعتبارها 

نقطة تثبت الوجود واالستمرار الفعلي ألي شعب له الحق في تنشق لغته واستعمالها في 

 .(5)مختلف ميادين الحياة

لعربية لغة قومية للعرب، ولبعض الشعوب المسلمة، ومن أهم اللغات و تعد اللغة ا

العالمية في عالمنا المعاصر، نظرا لما تتمتع به من ماض عريق وجذور ثابتة، وحاضر ال 

يقل عن الماضي، وهي من بين اللغات الخمس التي كان لها دور رئيسي في حمل الحضارة 

سكريتية واليونانية والالتينية، وقد بادت بعض هذه البشرية إلى جانب الصينية القديمة والسن

و للغة العربية مساحة كبيرة  (6)اللغات وتفّرقت أخرى، ولم تبق إال العربية كما كانت.

                                                           
 .03، ص 2004دار الطليعة قسنطينة،  !ناصر لوحيشي، صّحح لغتك -(3)
 .13، ص 2004عبد الجليل مرتاض، في رحاب اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(4)
 .308-307، ص 1999صالح بلعيد، محاضرات في قضايا اللغة العربية، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  -(5)
 .308المرجع نفسه، ص  -(6)
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وحضارة غّطت قارات العالم، وهي إحدى اللغات الكبرى للمجتمع الدولي، بفضل اتساعها 

 .(7)المباشر على اللغات اإلقليمي وعدد الناطقين بها، وتأثيرها المباشر وغير

 ثانيا/ عولمة اللغة:

إن مسألة عولمة اللغة يجعلنا نطرح السؤال الذي مفاده، ما موقع تعدد اللغات ضمن 

العولمة العامة على فرض لغة واحدة؟ بمعنى آخر كيف نعمل على إثبات هويتنا في إطار 

 العولمة؟ وكيف نعمل على تصدير هذه اللغة أمام هذه العولمة؟

العولمة شيء محتوم، ويبقى سبيلنا هو التفعيل داخلها والعمل على التنوع الثقافي ف

في إطارها، والتعامل معها من موقف الثقة بالنفس، ويجب علينا أن نتعايش في ركاب 

، دون أن نتخلى عن هويتنا أو نغير ثوابتنا ألن (8)المجموعة الدولية وفي هذه القرية الكونية

 الديمقراطية أو التعددية الثقافية والتفرع الحضاري.ذلك ال يتناقض مع 

والحاجة تكمن لدينا في كيفية تفعيل هذه اللغة خارج أوطانها، ألن اللغة العصرية أو 

الحية أو العلمية هي تلك اللغة التي تتعدى حدودها لتنال وصفا خارج بلدها، وذلك ما يؤهلها 

 .(9)أن يطلق عليها اللغة الحية

دول األجنبية العربية اهتماما خاصا بتشجيع االستشراق والبحوث وقد أولت ال

األكاديمية المتعلقة بالتراث العربي، كما كان االستعراب طريق الشعوب العربية إلكساب 

قيم حضارية جديدة، وصوغ قيم أخرى وتنميتها في تفاعل وتكامل، وهكذا أصبحت تدرس 

كه من رصيد عالمي وحضاري له مؤهالت في كل جامعات العالم لغرض في نفسها لما تمل

في جامعاتها، وفي روسيا أسس كرسي اللغة  1936علمية وعالمية، فقد دخلت السويد عام 

في جامعة بتروكراد، كما أصبحت لغة رسمية للجمعية العامة لألمم  1816العربية عام 

جمعية العامة وأضحت من بين لغات العمل للهيئات الفرعية لل 1973المتحدة بدءا من سنة 

. وأمام هذا الزخم القديم نراها اليوم تضعف أمام التقدم التكنولوجي، وتتعثر 1980بدءا من 

                                                           
 .308صالح بلعيد، مرجع سابق، ص  -(7)
 .309صالح بلعيد، مرجع سابق، ص  -(8)
 .310المرجع نفسه، ص  -(9)
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و تسير ببطئ ال يوازي التقدم المذهل، الشيء الذي جعلها تتأخر في المصطلح والتقنية 

 .(10)والكتابة

عوب تدرك فال يوجد شعب في العالم ال يعتز بلغته أو ال يتعصب لها، إذ أن كل الش

حقيقة أن لغتها مرآة حياتها، وعنوان ثقافتها، ووعاء حضارتها، لذا تتسابق شعوب األرض 

جميعها إلى ربط حاضرها بما ضيها إدراكا ألهمية التواصل بينهما، وتشرع من القوانين ما 

يحمي لغتها من أية عوامل قد تتسبب في تدهور حال اللغة أو اضمحاللها، وليس ببعيد 

لحماية لغتها من محاولة مفردات  1994زوم الفرنسية الذي أصدرته فرنسا عام قانون ل

اللغة اإلنجليزية اختراقها، فجاء الرد الفرنسي حاسما بتوقيع غرامة تصل إلى نحو ألفي 

دوالر على كل فرنسي أو مقيم باألراضي الفرنسية يستخدم لغة غير اللغة الوطنية في 

ت بين الشركات العاملة في األراضي الفرنسية، واألشرطة الوثائق والمستندات والمكاتبا

 .(11)الدعائية واإلعالنات المسموعة والمرئية، وواجهات المحال التجارية

 ثالثا/ وضعية اللغة العربية المعاصرة:

ترتبط اللغة بأهلها، ففي قوتهم قوة لها، وفي ضعفهم ضعف لها، ومحنة العربية 

خلف الحضاري ألهل اللغة العربية جعل العربي عاجزا عن المعاصرة من محنة أهلها، فالت

التعبير عن هذا الطوفان الحضاري من المخترعات الجديدة ولم يكن أمام اإلنسان العربي بّد 

من استعمال هذه المواليد الحضارية بأسمائها األجنبية، كما سماها أهلها بلغتهم، وعلى 

لمصطلحات العلمية وأسماء المخترعات الرغم من جهود المجامع اللغوية في ترجمة ا

الحديثة إال أن الواقع اللغوي قلّما يستجيب لذلك، فالمشكلة هي أننا مستهلكون للعلم ال 

منتجون، ومواليد العلم تولد على غير أرضنا، وبأيدي غيرنا، وصاحب المولود هو الذي 

 .(12)يسميه مثال: تلفزيون، راديو، كاسيت، كمبيوتر...الخ

االنتشار الواسع للغة العربية من تواجدها جنبا إلى جنب مع اإلنجليزية وقد مكن 

والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية بمنظمة األمم المتحدة،  إذ تشير اإلحصاءات أن 

                                                           
 .312المرجع نفسه، ص  -(10)
 .19، ص 2004اللغة العربية وكيف ننهض بها نطقا وكتابة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  أسامة األلفي، -(11)
 .21-20، ص 2006محمد محمد داود، لغويات محدثة في العربية المعاصرة، دار غريب، القاهرة،  -(12)
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مليون ناطق، بخالف عدد األقليات التي تتحدث  250عدد الناطقين بالعربية يزيد عن 

 .(13)العربية في أنحاء العالم

لت اللغة العربية لقرون طويلة باسقة، شامخة وستظل هكذا إلى أن يرث هللا فظ

األرض وما عليها، ألنها تنفرد بين اللغات بارتكازها على أكثر من جانب يضمن بقاءها، 

فهناك جانب رئيسي يتمثل في كونها لغة القرآن الكريم، وتاريخي يتبدى في تطورها، 

 .(14)رهاوثقافي يوضحه استيعابها لعلوم غي

وقد أعلن األديب العربي طه حسين، أن اللغة العربية لن تتطور ما لم يتطور 

أصحابها أنفسهم، ولن تكون لغة حية إال إذا حرص أصحابها على الحياة، ولن تكون لغة 

قادرة على الوفاء باحتياجات العصر إال إذا ارتفع أصحابها إلى مستوى العصر ثقافة 

 .(15)ءوسلوكا وفهما، أخذا وعطا

إذا كان تعلم اللغة ذو أهداف تخضع لتنوع العصور، وتتنوع بتنوع األمم، مثلما 

تتنوع بتنوع النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإذا كان باإلمكان قديما أن تتم عملية 

التربية والتعليم في أمة بمعزل عما يجري عند األمم األخرى، فقد أصبح من المتعذر أن تتم 

ور بمعزل عن اآلخرين بما يحصل في بقاع العالم، الذي أصبح قرية صغيرة بفعل األم

، مما قرب في مسافات التعامل بين الدول في عالقاتها (16)التقدم الهائل لوسائل االتصال

 الدولية والدبلوماسية سعيا كل منها للحاق بالركب الحضاري، ومواكبة عصر التكنولوجيا.

المعاصرة معركة مريرة من أجل البقاء بعد أن هجرها وقد خاضت اللغة العربية 

أهلها، أو انحرفت بنطقها ألسنتهم، وبعد أن توارت في دوائر الحكومة وفي المدارس 

والجامعات، وبعد أن انحسرت في ساحات القضاء والبرلمان والخطابة السياسية والدينية، 

هذه المشكلة في كتاباتهم ، مما جعل بعض الكتاب يثيرون (17)فصارت كالغريب في وطنه

ومقاالتهم عبر الصحف والمجالت وحتى في الكتب، على سبيل المثال المقال المثير الذي 

كتبه أحمد عبد المعطي حجازي في صحيفة األهرام بعنوان "الفصحى هل أصبحت لغة 

                                                           
 .24المرجع نفسه، ص  -(13)
 .13، ص 2004الهيئة المصرية العامة للكتاب،  أسامة األلفي، اللغة العربية وكيف ننهض بها نطقا وكتابة، -(14)
 .25المرجع نفسه، ص  -(15)
 .19، ص 2002، 1عبد هللا علي مصطفى، مهارات اللغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط -(16)
 .43، ص 1998، 2أحمد مختار عمر، العربية الصحيحة، عالم الكتب، ط -(17)
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ميتة؟ أو أحمد هيكل الذي خصص مقاالته األسبوعية باألهرام أيضا لمناقشة مشكالت لغتنا 

القومية، خلص فيها إلى أن وضعنا أو شك أن يمثل خطرا حقيقيا يهدد وجودها، وينذر 

 .(18)بمستقبل غير مطمئن لثقافتنا وحضارتنا وقوميتنا وديننا

                                                           
 المرجع نفسه. -(18)
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وأنه لمما يبعث على الدهشة، أن تكون للغة العربية كل هذه المكانة وأن يكون 

ودينيا، ثم ال يكون هناك تحرك  لضعفها كل هذه اآلثار السلبية ثقافيا وحضاريا وقوميا

إيجابي، فردي أو جماعي أو مؤسسي أو حكومي، ودون أن يوجد شعور باالستنفار العام 

 .(19)إلنقاذ اللغة العربية من محنتها وإخراجها من أزمتها

والمالحظ أن الحلول المقترحة واألفكار المطروحة فيما يخص أزمة اللغة العربية 

ويتميز بعضها بالسطحية في الطرح، والبعد عن األسباب العميقة  ذات طابع تقليدي من جهة

التي أدت إلى تدهور هذه اللغة عند ذويها، وراح بعضهم يعيد سبب االنحطاط ذلك إلى 

المناهج التعليمية، وقصور معاهد اللغة العربية في نشر الوعي اللغوي لدى حتى طالب تلك 

مر ذو أبعاد وخلفيات تاريخية سياسية وثقافية الكليات، ناهيك عن المجتمع ولكن هذا األ

تتعلق بالدرجة األولى بالفرد العربي واألسرة والمجتمع الذي انحسرت فيه المعاملة بهذه 

اللغة كأداة مفروضة منطقيا وحضاريا، وكذلك تهميشها من صناع القرار واألوساط 

 السياسية والحكومية.

ى ترسيخ عدد من القيم األساسية وتصحيح بل األمر أعمق بكثير ألنه يحتاج أوال إل

عدد آخر من المفاهيم الخاطئة، ثم بعد ذلك تأتي االقتراحات والحلول، ومما يجب ترسيخه 

أساسا، إذكاء الشعور الوطني والديني لدى أبناء األمة العربية وبث روح الغيرة على اللغة 

ة للتفاهم، وإنما اعتبارها عنوان العربية في نفوسهم، والتعامل معها ال على أنها مجرد وسيل

 .(20)هويتنا ووعاء ثقافتنا وغايتنا في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

ولنا في األمم األخرى المعتزة بلغتها خير دليل، عبر التجربة التي حققتها اللغات 

 الحية، ناهيك عما حققته على سبيل المثال من الناحية الواقعية اللغة العبرية الحديثة، التي

هبّت من مرقدها ودبت فيها الحياة في تاريخ قصير لتكون اللغة الوطنية لدولة إسرائيل 

نتيجة لتنامي الشعور الوطني، واإلرادة الجماعية لليهود، سواء المتكلمون منهم باللغة 

 .(21)العبرية واالعتزاز بالذات من أفراد المجتمع الذي يستخدمها

                                                           
 .43ر عمر، المرجع السابق، ص أحمد مختا -(19)
 .43أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -(20)
 .44المرجع نفسه، ص  -(21)
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، السرعة المذهلة في تنفيذها، وفعاليتها، وما يلفت النظر في التجربة اليهودية

وشمولها بدرجة جعلت هذه اللغة شبه الميتة في وقت ال يزيد عن مائة سنة، هي لغة الحياة 

ووسيلة االتصال داخل الدولة الحديثة ووافية بالمراد لكل األفراد من كل الجنسيات ولجميع 

 .(22)األغراض سواء اجتماعية أو نفسية في مجتمع متقدم

وقد تم إحياء اللغة العبرية من خالل إرادة جماعة المتكلمين، وليس من خالل 

أو المراسيم الحكومية، أو سياسة األمر الواقع، وحينما كانت اللغة  (23)القرارات المجمعية

العبرية  تصادف بعض المقاومة كان االنتصار لها يأتي من األفراد، ومن ضغط الرأي 

 برية ويعتبرها جزءا أساسيا من كيانه ووجوده.العام الذي يتحيز للغة الع

وقد حدث عند إنشاء معهد التكنولوجيا في حيفاء، أن ثار جدل حول استخدام اللغة 

األلمانية في البحث والتدريس فيه ولكن انتصرت اللغة العبرية ال بتشريع، وال بقوة قانون 

 .(24)وإنما بقوة الضغط الجماهيري، وبخاصة ضغط اتحاد المعلمين

ومما ينبغي ترسيخه أيضا بأن المشروعات البحثية والتطبيقية اللغوية تدخل في 

مجال المشروعات القومية من ناحية، واالستثمارات االقتصادية من ناحية أخرى. وتمثل 

اللغة اإلنجليزية هذه النظرة المزدوجة خير تمثيل بما أنجزه أهلها حولها من مشروعات 

ه من برامج تعليمية مختلفة، ومعاجم متنوعة بتكلفة تبلغ لغوية تطبيقية، وما أصدر

 .(25)المليارات

وقد كان االستقالل السياسي في الواليات المتحدة األمريكية مرتبط بالرغبة في اتخاذ 

لغة وطنية وعملة وطنية، إذ صار المواطن األمريكي يؤمن بأن شرفه يستلزم أن يحصل 

ورد في مقدمته أن  1806عجم وبستيير عام على نظام لغوي خاص به، وحينما صدر م

. وقد أثبت التاريخ هذه (26)اإلنجليزية األمريكية ستصبح أكثر اللغات انتشارا في العالم

اإلرادة، إذ انتشرت اللغة اإلنجليزية وأصبحت لغة العصر بحكم قوة أهلها ودفعها ألن تكون 

أصحابها. اللغة القائدة والرائدة في الحاضر والمستقبل حسب مساعي

                                                           
 .44المرجع السابق، ص  -(22)
 م.1953أكاديمية اللغة في إسرائيل أنشئت عام  -(23)
 .44أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص -(24)
 .45المرجع نفسه، ص  -(25)
 .45المرجع نفسه، ص  -(26)
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 رابعا/ معايير العالمية للغة:

كانت اللغة العربية في العصور الوسطى لغة التعامل الحضاري في منطقة واسعة 

ضمت في مراحل تاريخية مختلفة األندلس وإيران وآسيا الصغرى والهند، ومناطق مختلفة 

أبنائها بل كانت من إفريقيا جنوب الصحراء، ولم يكن استخدام اللغة العربية، مقصورا على 

 .(27)الرباط المشترك الذي يجمع أبناء الحضارة العربية اإلسالمية في كل هذه األنحاء

واللغة العربية هي لغة منطقة كبيرة في العالم المعاصر، إذ تمتد في النصف الشمالي 

من إفريقيا والقسم الغربي من آسيا، وهي اللغة الرسمية في كل دول الجامعة العربية، على 

الرغم من أنها ليست وحدها لغة التعامل العلمي في عدد من التخصصات في جامعات العالم 

العربي ومراكز البحوث، كما أن اللغة الفرنسية تنافسها في أكثر مجاالت الحياة الثقافية 

 .(28)والعلمية في دول المغرب العربي

ما دخل العرب وقد جابهت اللغة العربية تاريخيا األلفاظ الحضارية كمشكلة عند

التاريخ تحت راية اإلسالم، فأقبل العرب على تراث وعلوم تلك األمم، فنقلوها واشتغلوا بها 

وزادوا فيها، فأثناء التجربة األولى لم يكن العرب مستسلمين متلقين، بل كانوا مشاركين 

 فاعلين ومتفاعلين إيجابيين معها، حتى جاء عصر الضعف فران على األمة العربية سبب

عميق أدى بها إلى النوم، حتى قيام المؤسسات العلمية الحديثة، ومنها المجامع، خاصة التي 

 .(29)بدأت تبعث في اللغة العربية روح جديدة موافقة ألنماط العصر الجديد

ولكن هذه الروح التي تسعى هذه المجامع إلى بعثها من مرقدها ال تزال غير فعالة 

ألن المشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية كقيم راسخة في  ولم تجد تجسيدا واقعيا جيّدا،

ضمير وحياة األمة ال يمكن استبدال اللغة األم بأي لغة كانت في التخاطب، حتى في 

المحافل الدولية أو أمام األجانب بحكم االنتماء أو العفوية أو التحيز النفسي للغة، وهذا ما 

الدول، وحتى العالقات الدولية وما يتخللها من نالحظه من خالل التعامل الدبلوماسي بين 

                                                           
 .149، ص 1998محمود فهمي حجازي، اللغة العربية في العصر الحديث، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -(27)
 .150-149المرجع نفسه، ص  -(28)
 .02، ص 1995صالح بلعيد، اللغة العربية آلياتها األساسية وقضاياها الراهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(29)
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لقاءات سواء ثنائية أو دولية، وما يتخللها من تصرفات وأولها التصرف اللغوي أي الخطاب 

 اللغوي بين األطراف المتقابلة.

 اللغة العربية: آفاقخامسا/

إن متحدثي اللغة العربية  يرون بأنها لغة عالمية، وإن لم يكن القصد بالعربية 

العالمية أن تكون لغة الناس قاطبة  في هذه المعمورة، ولعل ما ساعد العربية وبخاصة 

الفصحى، على تحقيق االنتشار أنها لغة القرآن الكريم، وأنها متصلة االستعمال عبر مراحل 

الزمن المتعاقبة، وأداة موصل حقيقية بين اإلنسان العربي المعاصر وبين تراث أمته عبر 

ة، ومن مظاهر عالميتها تأثيرها على عدد من لغات الشعوب المسلمة، القرون الماضي

وكتابة بعض اللغات غير العربية بالحروف العربية، واستعمال األرقام العربية في عدد من 

 .(30)اللغات

و من مصادر تأثير العولمة على اللغة العربية، اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وقد 

ب الظروف التاريخية التي مّرت بها اللغة العربية،أما أوجه تأثير كان تأثيرهما مباشرا بسب

العولمة على اللغة العربية فهي سلبية في أغلبها، ويتضح ذلك في تأثر اللغة العربية في 

المصطلحات الحاملة لمفاهيم ثقافية وفكرية، والمفردات العامة والمستجدة والصيغ الظرفية 

واحتكاك متحدثي اللغة العربية بغيرهم في التحاور المعدلة نتيجة التطور اللغوي، 

انحسار استعمال اللغة العربية في الدول  -وهامة–الحضاري، ونالحظ من جهة أخرى 

اإلسالمية، وهبوط نسبة إجادتها فيها بشكل عام نسبة لتحول االختيار اللغوي واالتجاه 

نسية، كما تراجع استعمالها في الثقافي نحو الثقافة الغربية اإلنجليزية واألمريكية والفر

االتصاالت العالمية وفي العلوم، وازدادت أهمية الدراسات اإلنجليزية في تخصص 

 .(31)الدراسات اإلسالمية وفي االتصاالت بين المسلمين

وعلى العربية أن تواجه تحديات اللغة اإلنجليزية المنتشرة في العالمين العربي 

فكري لتأييد إعادة عولمة اللغة العربية هو الحفاظ على واإلسالمي، وإذا كان المنطلق ال

الهوية الثقافية والمحلية ضمن التعاون العالمي،فإن المنطلق نفسه قد يستخدم سالحا ضد 

عولمة اللغة العربية بتمسك القوميات واألجناس في العالم اإلسالمي بلغاتها وثقافاتها أو أن 

                                                           
 ma/ma.org.joأحمد عبد السالم، العولمة والثقافة اللغوية وتبعاتها للغة العربية، مجمع اللغة العربية األردني،  -(30)
 المرجع نفسه. -(31)
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همية التجارية، واالتصالية والتكنولوجية للغة تلجأ إلى حرية االختيار اللغوي حسب األ

 .(32)األجنبية المختارة، وهنا تكون اللغة العربية غير مفضلة

وفي تلك الظروف لن يبقى للمجتمعات العربية سوى طريق تطوير السياسات اللغوية 

الشعبية منها والرسمية، وضرورة تمسك العرب باستعمال اللغة العربية دون غيرها في 

افق العامة، واستعمال اللغة السليمة في اإلعالنات العالمية والخبراء باللغة العربية، المر

فضال عن ضرورة التزام رؤساء الحكومات والوزراء ومندوبي الدول العربية باستعمال 

 .(33)اللغة العربية في تعاملهم مع أقرانهم

ورتها كوسيلة واللغة العربية في مجال العالقات الدولية قدمت الدليل على ضر

لالتصال وحامل للفكر المعاصر في كل مجاالت التعامل، عندما نضع في الحسبان المجال 

في السنة،  18250العلمي والتقني، فإنها تتقدم بحوالي خمسين كلمة جديدة في اليوم بمعدل 

إذ ينبغي على اللغة العربية المهمشة منذ قرون من الزمن أن تعمل على أخذ مكانتها 

قية وعملها كمنتج للقيم الثقافية حتى تحقق ضرورتها الميدانية، مما ينبع من الحقي

 .(34)المجهودات القائمة لمالءمتها وعصرنتها بما تحمله من عبقرية وقوة

وقد كان مركز الدراسات التطبيقية للعربية المعاصرة الذي أنشأه األستاذ جاك بارك 

Jacques Berque 1957، سنة ( بلبنانCEPAMو ) الذي توقفت نشاطاته بعد ثالثة

سنوات، على اثر تقلص عدد الطلبة وتراجعهم عن فرعي اللغة العربية والدراسات 

، و هو مؤشر على انصراف العرب عن المضي قدما باللغة العربية لتمكينها (35)اإلسالمية

من من االنتشار المنطقي بين ظهراني أبنائها، وفي البلدان العربية التي كانت تعاني 

االستعمار من الجانب السياسي والعسكري، ومن جانب محاولته طمس الهوية الثقافية 

واللغوية لتلك البلدان اإلسالمية والعربية، بسبب علم المستعمر بمكانة اللغة واقتناعه أنها 

لغة ذات جذور صلبة وامتداد واسع تحكمه الظروف الزمنية فقط، وسيرورتها المعطلة تلك 

 Louisوذلك بشهادة أحد أقطاب االستعمار الفرنسي لويز ماسينيو  إنما مرحلية،

                                                           
 أحمد عبد السالم، المرجع السابق. -(32)
 المرجع نفسه. -(33)

(34)- Chadlly Fitouri, La langue arabe dans les relations internationales pevue de l’occident 
musulman et de la méditerranée, N° 20, 1975, p 159. 
(35)- Ibid, p 161. 
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Massignon  الذي قال في أحد تعليقاته عن اللغة العربية ما يلي: "هذه االزدواجية هي

ميزة اللغة العربية في كونها لغة التعبير للدين اإلسالمي ولغة التعامل والتواصل   الالئكي 

ورا حضاريا واسع االنتشار، في التطور الثقافي لقارتي للمجاالت العلمية، جعلها تلعب د

آسيا وإفريقيا"، فاللغة السامية هي لغة الشهادة، التي لم تتعرض لالندثار، فاللغة العربية التي 

 .(36)هي لغة شهادة دولية منذ ثالثة عشر قرنا"

لتي وبغض النظر عن فكرة لويز مسينيون التنبؤية، يمكن القول أن اللغة العربية ا

هي في مرحلة ضعف عند أبنائها، قابلة ألن تقوم في المستقبل بدور يجسد الحقيقة اإلنسانية 

 .(37)الثقافية واالقتصادية لمجموع الشعوب المنتمية إليها

عندما يقتنع العرب على اختالف تنوعهم واختالفهم وشرائحهم بالعودة إلى إحياء 

ي إطار حب الوطن، وتنشئة فكرة االعتزاز اللغة العربية، وتنمية حب االنتماء إليها ف

بالهوية الحضارية لدى األجيال، وكسب الثقة بالنفس لدى المسئولين والعاملين في مؤسسات 

الدولة والرؤساء والدبلوماسيين، في التعامل بها في كل المحافل سواء كانت محلية إقليمية 

 أو دولية.

جتمعات العربية ال يخجلون في وحينما يصبح الرؤساء والوزراء وكل أفراد الم

استعمال لغتهم في التعامل مع اآلخرين بدون عقدة نقص، هنالك يمكن أن تنهض اللغة 

 العربية وتأخذ مكانتها الالزمة في العالم.

                                                           
(36)- Chadlly Fitouri, op cit, p 164. 
(37)- Ibid. 
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 خاتمـــة:

من خالل ما تقدم، يتضح  بأن مشكل استعمال اللغة العربية في العالقات الدولية،أو حتى 

مرّده أصحاب هذه اللغة، بما يقومون به من تصرفات اتجاهها بين  على الصعيد الداخلي

سائر األمم و تعاملهم مع اآلخرين بدونيّة، ناهيك عن ضعف التكوين الثقافي و الحضاري 

الذي يعد الوعاء الحقيقي الستيعاب األفكار البناءة و المتمخضة عن عمق االنتماء و التشبث 

لمدى ارتباط أمة من األمم بتاريخها و حضارتها فيما يصدر باألصول اللغوية المعبّر الثابت 

عنها من تصرفات تلقائية كانت أو مقصودة ، حول ما تسعى إليه من رقي و تقدم ، بل 

الواقع يفيد بأن المجتمعات القوية تتجسد هيمنتها على جميع المستويات، السياسية و 

عامل ضرب لمعادلة متساوية العناصر و  االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بفرض اللغة كم

 المؤدية للقوة.

و تبقى اللغة العربية تترقب نهوض أبنائها من سباتهم و الخروج من بوتقة الكساد و 

التقهقر، لبث الروح فيها مرة أخرى عندما  تستعمل في التعامالت الرسمية و الغير رسمية 

ة إلى مؤسسات الدولة برمتها على لدى الدول العربية،انطالقا من األسرة إلى المدرس

 الصعيد الوطني، فضال عن التعامل بها خارج الوطن ، خاصة في المحافل الدولية.
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 مقدمة

عيات إن اللغة العربية لها خصوصيات تميزها عن غيرها من اللغات،نظراالكتسابها وض

عتقدون ثالث، كونها لغة العرب و لغة الدين و لغة معتمدة دوليا،غير أن هنالك الكثير ممن ي

ما يحفز  ، و أنها ال تحضى بتقدير أو حتىغة العصربأنها لغة مهمشة، و ال تصلح لتكون ل

النقص  على تعلمها، و خاصة ما نالحظه في أوساط المثقفين و الشباب، حتى أضحت عقدة

 تطارد أبناء اللغة العربية في عقر ديارهم.

بها، و لقد وصف األستاذ العقاد ذات يوم هذه اللغة بأنها الهوية الواقية التي تحمي أصحا 

ن الذي يذود عن هذه األمة و يضمن دوامها و استقرارها، ألن اللغة العربية هي الحص

صل الروح ترتبط بالهوية وأيضا باستنفار السيادة و التميّز عن اآلخرين، و كما ال يمكن ف

ستمد منها عن الجسد، كذلك ال يمكن الفصل بين اللغة العربية و األمة العربية، ألنها لغة ت
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ة قها الحضاري، إذ أن سيادة اللغة في سيادة أمتها، و قد عرفت اللغاألمة سيادتها و عم

ي القرن العربية تفوقا كبيرا على المستوى العالمي في حقب تاريخية مشهودة و خاصة ف

سالمية على سائر األمم و في كل المجاالت.مة اإلالسادس الميالد، و ذلك بتفوق األ  

مرحلة  لة ضعف ألن المجتمعات العربية تعيشغير أن واقع اللغة العربية اليوم في حا 

لى تخلف  و اضطراب على جميع األصعدة ، فانعكس ذلك سلبا على التعامل اللغوي  ع

تعامل المستوى الداخلي و الخارجي للدول العربية ، و يتجلى األمر بدرجة كبيرة في ال

تعاملين  و الم السياسي و الدبلوماسي الذي يوضح لنا مدى استضعاف و انتقاص  الساسة

غات أجنبية العرب من شأن لغتهم في المحافل الدولية و المناسبات المختلفة ،باستعمالهم لل

 للتحاور و التشاور مع اآلخرين .

ماسيون و لذلك ينبغي طرح اإلشكالية التالية: لماذا يهرع الساسة و القادة العرب و الدبلو 

ختلف ت األجنبية و جعلها لغات التعامل في مرجال األعمال و المتعاملون العرب نحو اللغا

رف خرون و يحرصون على العمل بلغاتهم في أي مكان و أي ظأنشطتهم، بينما يلتزم اآل

هذه زمان حتى يهجرها أهلها بكان؟ و هل فعال أن اللغة العربية أصبحت ال تصلح لهذا ال

 الطريقة؟

 

 

 

 

 أوال/ مدلول اللغة العربية:

ميقة الجذور، وارفة الظالل، باسقة األفنان، إنها الدوحة الشامخة اللغة العربية لغة ع

في رياض اللغات السامية، وقد حافظت العربية على نضارتها وحيويتها وقدرتها على 

العطاء واإلبداع في وقت ذبلت فيه شقيقاتها الساميات، وأفل نجمها، كاألكدية والبابلية 

واآلرمية وغيرها من اللغات، وكان للقرآن الكريم أثر بارز في حفظ  ةواآلشورية والفينيقي

اللغة العربية وصونها من االندثار والضياع، ولكن متانة اللغة العربية وصمودها في وجه 

 .(38)الرياح العاتية كان له أثر هام في إبقاء نسغ الحياة نابضا في أوصال هذه اللغة العريقة

                                                           
 .07، ص 2008، 1محمد مصطفى، أسرار صناعة اللغة، كيوان للطباعة والنشر، سوريا، ط -(38)



18 
 

للغة العربية اليوم قادرة على استيعاب علوم العصر وليس من الغريب أن تكون ا

وتطبيقاته إن أخلص أبناؤها العمل، وليس عجيبا أيضا أن يبادر بعض الباحثين المنصفين 

عندما سئل وهو  Jul vernإلى جعل اللغة العربية لغة المستقبل، أمثال الروائي جول فرن 

اخترت اللغة العربية ألبطال روايتك؟ يكتب روايته عن مركبة فضائية تجوب اآلفاق، لماذا 

))إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فأجاب أنها لغة المستقبل، وقد اختارها هللا تعالى لغة لكتابه الكريم حيث قال: 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ ثم قال: ))((، قُْرآَنًا َعَربِيًّا ْلَنا الذ ِ  .(39)((إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ساس في تكوين شخصية الفرد، فإن لغة القرآن باتت غريبة وإن كانت اللغة هي األ

بين أهلها، مهجورة عندهم، إذ أّن أبناءها يواجهون قصورا ظاهرا في السيطرة عليها، فنجد 

 .(40)في المحافل مثال من ينصب الفاعل ويرفع المفعول به ويضع الكلم في غير مواضعه

التاريخ فيما يخص صناعة  على الرغم من شهود أصالة هذه اللغة وقوتها عبر

المصطلحات اللسانية العربية وثبوتها ردها من الزمن إذ طالما طرح السؤال، كيف اهتدى 

علماء اللسان العربي إلى هذه األلوف من المصطلحات اللسانية في ظرف لم يتجاوز قرنا 

لم يسبق لها أن من الزمن؟ ما هذه الثروة اللسانية الهائلة المشتقة كلها من لغة شفهية بدوية 

صيغت في فلسفة وال فن وال علم، بل لم يسبق أن رسمت في سجل إالّ نتفا من النقوش 

 .(41)الحجرية البدائية المعزولة هنا وهناك؟

فاللغة كائن حي، تأخذ عن بعضها البعض تؤثر وتتأثر، تتطور وتستوعب وتتغير، 

يتواصل بها في مختلف  تنمو في محيط وتنتقل إلى آخر، وهي الظاهرة المعقدة التي

الخطابات المكتوبة والمنطوقة، واللغة أيا كانت هي حصيلة الرموز التي يستخدمها مجتمع 

معين، والتي يجب على كل فرد أن يستوعبها كي يفهم اآلخرين، ويكون هو اآلخر مفهوما 

للغة في أيضا، وقد أضحت الهوية الثقافية أمرا مركزيا في السياسات الثقافية للدول، ألن ا

أي مجتمع هي رمز القومية العرقية، ولذا تعطى األهمية القصوى للغات القومية، باعتبارها 

                                                           
 المرجع نفسه. -(39)
 .03، ص 2004دار الطليعة قسنطينة،  !ح لغتكناصر لوحيشي، صحّ  -(40)
 .13، ص 2004عبد الجليل مرتاض، في رحاب اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(41)
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نقطة تثبت الوجود واالستمرار الفعلي ألي شعب له الحق في تنشق لغته واستعمالها في 

 .(42)مختلف ميادين الحياة

أهم اللغات و تعد اللغة العربية لغة قومية للعرب، ولبعض الشعوب المسلمة، ومن 

العالمية في عالمنا المعاصر، نظرا لما تتمتع به من ماض عريق وجذور ثابتة، وحاضر ال 

يقل عن الماضي، وهي من بين اللغات الخمس التي كان لها دور رئيسي في حمل الحضارة 

البشرية إلى جانب الصينية القديمة والسنسكريتية واليونانية والالتينية، وقد بادت بعض هذه 

و للغة العربية مساحة كبيرة  (43)لغات وتفّرقت أخرى، ولم تبق إال العربية كما كانت.ال

وحضارة غّطت قارات العالم، وهي إحدى اللغات الكبرى للمجتمع الدولي، بفضل اتساعها 

 .(44)اإلقليمي وعدد الناطقين بها، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على اللغات

 ثانيا/ عولمة اللغة:

لة عولمة اللغة يجعلنا نطرح السؤال الذي مفاده، ما موقع تعدد اللغات ضمن إن مسأ

العولمة العامة على فرض لغة واحدة؟ بمعنى آخر كيف نعمل على إثبات هويتنا في إطار 

 العولمة؟ وكيف نعمل على تصدير هذه اللغة أمام هذه العولمة؟

والعمل على التنوع الثقافي فالعولمة شيء محتوم، ويبقى سبيلنا هو التفعيل داخلها 

في إطارها، والتعامل معها من موقف الثقة بالنفس، ويجب علينا أن نتعايش في ركاب 

، دون أن نتخلى عن هويتنا أو نغير ثوابتنا (45)المجموعة الدولية وفي هذه القرية الكونية

 ألن ذلك ال يتناقض مع الديمقراطية أو التعددية الثقافية والتفرع الحضاري.

والحاجة تكمن لدينا في كيفية تفعيل هذه اللغة خارج أوطانها، ألن اللغة العصرية أو 

الحية أو العلمية هي تلك اللغة التي تتعدى حدودها لتنال وصفا خارج بلدها، وذلك ما يؤهلها 

 .(46)أن يطلق عليها اللغة الحية

والبحوث  وقد أولت الدول األجنبية العربية اهتماما خاصا بتشجيع االستشراق

األكاديمية المتعلقة بالتراث العربي، كما كان االستعراب طريق الشعوب العربية إلكساب 

                                                           
 .308-307، ص 1999صالح بلعيد، محاضرات في قضايا اللغة العربية، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  -(42)
 .308المرجع نفسه، ص  -(43)
 .308صالح بلعيد، مرجع سابق، ص  -(44)
 .309صالح بلعيد، مرجع سابق، ص  -(45)
 .310المرجع نفسه، ص  -(46)
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قيم حضارية جديدة، وصوغ قيم أخرى وتنميتها في تفاعل وتكامل، وهكذا أصبحت تدرس 

في كل جامعات العالم لغرض في نفسها لما تملكه من رصيد عالمي وحضاري له مؤهالت 

في جامعاتها، وفي روسيا أسس كرسي اللغة  1936قد دخلت السويد عام علمية وعالمية، ف

في جامعة بتروكراد، كما أصبحت لغة رسمية للجمعية العامة لألمم  1816العربية عام 

وأضحت من بين لغات العمل للهيئات الفرعية للجمعية العامة  1973المتحدة بدءا من سنة 

نراها اليوم تضعف أمام التقدم التكنولوجي، وتتعثر . وأمام هذا الزخم القديم 1980بدءا من 

و تسير ببطئ ال يوازي التقدم المذهل، الشيء الذي جعلها تتأخر في المصطلح والتقنية 

 .(47)والكتابة

فال يوجد شعب في العالم ال يعتز بلغته أو ال يتعصب لها، إذ أن كل الشعوب تدرك 

ا، ووعاء حضارتها، لذا تتسابق شعوب األرض حقيقة أن لغتها مرآة حياتها، وعنوان ثقافته

جميعها إلى ربط حاضرها بما ضيها إدراكا ألهمية التواصل بينهما، وتشرع من القوانين ما 

يحمي لغتها من أية عوامل قد تتسبب في تدهور حال اللغة أو اضمحاللها، وليس ببعيد 

ها من محاولة مفردات لحماية لغت 1994قانون لزوم الفرنسية الذي أصدرته فرنسا عام 

اللغة اإلنجليزية اختراقها، فجاء الرد الفرنسي حاسما بتوقيع غرامة تصل إلى نحو ألفي 

دوالر على كل فرنسي أو مقيم باألراضي الفرنسية يستخدم لغة غير اللغة الوطنية في 

ة الوثائق والمستندات والمكاتبات بين الشركات العاملة في األراضي الفرنسية، واألشرط

 .(48)الدعائية واإلعالنات المسموعة والمرئية، وواجهات المحال التجارية

 ثالثا/ وضعية اللغة العربية المعاصرة:

ترتبط اللغة بأهلها، ففي قوتهم قوة لها، وفي ضعفهم ضعف لها، ومحنة العربية 

 المعاصرة من محنة أهلها، فالتخلف الحضاري ألهل اللغة العربية جعل العربي عاجزا عن

التعبير عن هذا الطوفان الحضاري من المخترعات الجديدة ولم يكن أمام اإلنسان العربي بّد 

من استعمال هذه المواليد الحضارية بأسمائها األجنبية، كما سماها أهلها بلغتهم، وعلى 

الرغم من جهود المجامع اللغوية في ترجمة المصطلحات العلمية وأسماء المخترعات 

                                                           
 .312المرجع نفسه، ص  -(47)
 .19، ص 2004أسامة األلفي، اللغة العربية وكيف ننهض بها نطقا وكتابة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -(48)
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لواقع اللغوي قلّما يستجيب لذلك، فالمشكلة هي أننا مستهلكون للعلم ال الحديثة إال أن ا

منتجون، ومواليد العلم تولد على غير أرضنا، وبأيدي غيرنا، وصاحب المولود هو الذي 

 .(49)يسميه مثال: تلفزيون، راديو، كاسيت، كمبيوتر...الخ

نب مع اإلنجليزية وقد مكن االنتشار الواسع للغة العربية من تواجدها جنبا إلى ج

والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية بمنظمة األمم المتحدة،  إذ تشير اإلحصاءات أن 

مليون ناطق، بخالف عدد األقليات التي تتحدث  250عدد الناطقين بالعربية يزيد عن 

 .(50)العربية في أنحاء العالم

ذا إلى أن يرث هللا فظلت اللغة العربية لقرون طويلة باسقة، شامخة وستظل هك

األرض وما عليها، ألنها تنفرد بين اللغات بارتكازها على أكثر من جانب يضمن بقاءها، 

فهناك جانب رئيسي يتمثل في كونها لغة القرآن الكريم، وتاريخي يتبدى في تطورها، 

 .(51)وثقافي يوضحه استيعابها لعلوم غيرها

لعربية لن تتطور ما لم يتطور وقد أعلن األديب العربي طه حسين، أن اللغة ا

أصحابها أنفسهم، ولن تكون لغة حية إال إذا حرص أصحابها على الحياة، ولن تكون لغة 

قادرة على الوفاء باحتياجات العصر إال إذا ارتفع أصحابها إلى مستوى العصر ثقافة 

 .(52)وسلوكا وفهما، أخذا وعطاء

ر، وتتنوع بتنوع األمم، مثلما إذا كان تعلم اللغة ذو أهداف تخضع لتنوع العصو

تتنوع بتنوع النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإذا كان باإلمكان قديما أن تتم عملية 

التربية والتعليم في أمة بمعزل عما يجري عند األمم األخرى، فقد أصبح من المتعذر أن تتم 

أصبح قرية صغيرة بفعل األمور بمعزل عن اآلخرين بما يحصل في بقاع العالم، الذي 

، مما قرب في مسافات التعامل بين الدول في عالقاتها (53)التقدم الهائل لوسائل االتصال

 الدولية والدبلوماسية سعيا كل منها للحاق بالركب الحضاري، ومواكبة عصر التكنولوجيا.

                                                           
 .21-20، ص 2006في العربية المعاصرة، دار غريب، القاهرة، محمد محمد داود، لغويات محدثة  -(49)
 .24المرجع نفسه، ص  -(50)
 .13، ص 2004أسامة األلفي، اللغة العربية وكيف ننهض بها نطقا وكتابة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -(51)
 .25المرجع نفسه، ص  -(52)
 .19، ص 2002، 1المسيرة للنشر والتوزيع، طعبد هللا علي مصطفى، مهارات اللغة العربية، دار  -(53)
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وقد خاضت اللغة العربية المعاصرة معركة مريرة من أجل البقاء بعد أن هجرها 

لها، أو انحرفت بنطقها ألسنتهم، وبعد أن توارت في دوائر الحكومة وفي المدارس أه

والجامعات، وبعد أن انحسرت في ساحات القضاء والبرلمان والخطابة السياسية والدينية، 

، مما جعل بعض الكتاب يثيرون هذه المشكلة في كتاباتهم (54)فصارت كالغريب في وطنه

ت وحتى في الكتب، على سبيل المثال المقال المثير الذي ومقاالتهم عبر الصحف والمجال

كتبه أحمد عبد المعطي حجازي في صحيفة األهرام بعنوان "الفصحى هل أصبحت لغة 

ميتة؟ أو أحمد هيكل الذي خصص مقاالته األسبوعية باألهرام أيضا لمناقشة مشكالت لغتنا 

حقيقيا يهدد وجودها، وينذر القومية، خلص فيها إلى أن وضعنا أو شك أن يمثل خطرا 

 .(55)بمستقبل غير مطمئن لثقافتنا وحضارتنا وقوميتنا وديننا

                                                           
 .43، ص 1998، 2أحمد مختار عمر، العربية الصحيحة، عالم الكتب، ط -(54)
 المرجع نفسه. -(55)
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وأنه لمما يبعث على الدهشة، أن تكون للغة العربية كل هذه المكانة وأن يكون 

لضعفها كل هذه اآلثار السلبية ثقافيا وحضاريا وقوميا ودينيا، ثم ال يكون هناك تحرك 

ي أو مؤسسي أو حكومي، ودون أن يوجد شعور باالستنفار العام إيجابي، فردي أو جماع

 .(56)إلنقاذ اللغة العربية من محنتها وإخراجها من أزمتها

والمالحظ أن الحلول المقترحة واألفكار المطروحة فيما يخص أزمة اللغة العربية 

العميقة  ذات طابع تقليدي من جهة ويتميز بعضها بالسطحية في الطرح، والبعد عن األسباب

التي أدت إلى تدهور هذه اللغة عند ذويها، وراح بعضهم يعيد سبب االنحطاط ذلك إلى 

المناهج التعليمية، وقصور معاهد اللغة العربية في نشر الوعي اللغوي لدى حتى طالب تلك 

الكليات، ناهيك عن المجتمع ولكن هذا األمر ذو أبعاد وخلفيات تاريخية سياسية وثقافية 

الدرجة األولى بالفرد العربي واألسرة والمجتمع الذي انحسرت فيه المعاملة بهذه تتعلق ب

اللغة كأداة مفروضة منطقيا وحضاريا، وكذلك تهميشها من صناع القرار واألوساط 

 السياسية والحكومية.

بل األمر أعمق بكثير ألنه يحتاج أوال إلى ترسيخ عدد من القيم األساسية وتصحيح 

مفاهيم الخاطئة، ثم بعد ذلك تأتي االقتراحات والحلول، ومما يجب ترسيخه عدد آخر من ال

أساسا، إذكاء الشعور الوطني والديني لدى أبناء األمة العربية وبث روح الغيرة على اللغة 

العربية في نفوسهم، والتعامل معها ال على أنها مجرد وسيلة للتفاهم، وإنما اعتبارها عنوان 

 .(57)نا وغايتنا في ماضينا وحاضرنا ومستقبلناهويتنا ووعاء ثقافت

ولنا في األمم األخرى المعتزة بلغتها خير دليل، عبر التجربة التي حققتها اللغات 

الحية، ناهيك عما حققته على سبيل المثال من الناحية الواقعية اللغة العبرية الحديثة، التي 

ون اللغة الوطنية لدولة إسرائيل هبّت من مرقدها ودبت فيها الحياة في تاريخ قصير لتك

نتيجة لتنامي الشعور الوطني، واإلرادة الجماعية لليهود، سواء المتكلمون منهم باللغة 

 .(58)العبرية واالعتزاز بالذات من أفراد المجتمع الذي يستخدمها

                                                           
 .43أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -(56)
 .43أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -(57)
 .44المرجع نفسه، ص  -(58)
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وما يلفت النظر في التجربة اليهودية، السرعة المذهلة في تنفيذها، وفعاليتها، 

رجة جعلت هذه اللغة شبه الميتة في وقت ال يزيد عن مائة سنة، هي لغة الحياة وشمولها بد

ووسيلة االتصال داخل الدولة الحديثة ووافية بالمراد لكل األفراد من كل الجنسيات ولجميع 

 .(59)األغراض سواء اجتماعية أو نفسية في مجتمع متقدم

تكلمين، وليس من خالل وقد تم إحياء اللغة العبرية من خالل إرادة جماعة الم

أو المراسيم الحكومية، أو سياسة األمر الواقع، وحينما كانت اللغة  (60)القرارات المجمعية

العبرية  تصادف بعض المقاومة كان االنتصار لها يأتي من األفراد، ومن ضغط الرأي 

 العام الذي يتحيز للغة العبرية ويعتبرها جزءا أساسيا من كيانه ووجوده.

عند إنشاء معهد التكنولوجيا في حيفاء، أن ثار جدل حول استخدام اللغة  وقد حدث

األلمانية في البحث والتدريس فيه ولكن انتصرت اللغة العبرية ال بتشريع، وال بقوة قانون 

 .(61)وإنما بقوة الضغط الجماهيري، وبخاصة ضغط اتحاد المعلمين

لتطبيقية اللغوية تدخل في ومما ينبغي ترسيخه أيضا بأن المشروعات البحثية وا

مجال المشروعات القومية من ناحية، واالستثمارات االقتصادية من ناحية أخرى. وتمثل 

اللغة اإلنجليزية هذه النظرة المزدوجة خير تمثيل بما أنجزه أهلها حولها من مشروعات 

لغ لغوية تطبيقية، وما أصدره من برامج تعليمية مختلفة، ومعاجم متنوعة بتكلفة تب

 .(62)المليارات

وقد كان االستقالل السياسي في الواليات المتحدة األمريكية مرتبط بالرغبة في اتخاذ 

لغة وطنية وعملة وطنية، إذ صار المواطن األمريكي يؤمن بأن شرفه يستلزم أن يحصل 

ورد في مقدمته أن  1806على نظام لغوي خاص به، وحينما صدر معجم وبستيير عام 

. وقد أثبت التاريخ هذه (63)ألمريكية ستصبح أكثر اللغات انتشارا في العالماإلنجليزية ا

اإلرادة، إذ انتشرت اللغة اإلنجليزية وأصبحت لغة العصر بحكم قوة أهلها ودفعها ألن تكون 

اللغة القائدة والرائدة في الحاضر والمستقبل حسب مساعي أصحابها.

                                                           
 .44المرجع السابق، ص  -(59)
 م.1953أكاديمية اللغة في إسرائيل أنشئت عام  -(60)
 .44أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص -(61)
 .45المرجع نفسه، ص  -(62)
 .45المرجع نفسه، ص  -(63)
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 رابعا/ معايير العالمية للغة:

العربية في العصور الوسطى لغة التعامل الحضاري في منطقة واسعة  كانت اللغة

ضمت في مراحل تاريخية مختلفة األندلس وإيران وآسيا الصغرى والهند، ومناطق مختلفة 

من إفريقيا جنوب الصحراء، ولم يكن استخدام اللغة العربية، مقصورا على أبنائها بل كانت 

 .(64)ضارة العربية اإلسالمية في كل هذه األنحاءالرباط المشترك الذي يجمع أبناء الح

واللغة العربية هي لغة منطقة كبيرة في العالم المعاصر، إذ تمتد في النصف الشمالي 

من إفريقيا والقسم الغربي من آسيا، وهي اللغة الرسمية في كل دول الجامعة العربية، على 

من التخصصات في جامعات العالم  الرغم من أنها ليست وحدها لغة التعامل العلمي في عدد

العربي ومراكز البحوث، كما أن اللغة الفرنسية تنافسها في أكثر مجاالت الحياة الثقافية 

 .(65)والعلمية في دول المغرب العربي

وقد جابهت اللغة العربية تاريخيا األلفاظ الحضارية كمشكلة عندما دخل العرب 

على تراث وعلوم تلك األمم، فنقلوها واشتغلوا بها  التاريخ تحت راية اإلسالم، فأقبل العرب

وزادوا فيها، فأثناء التجربة األولى لم يكن العرب مستسلمين متلقين، بل كانوا مشاركين 

فاعلين ومتفاعلين إيجابيين معها، حتى جاء عصر الضعف فران على األمة العربية سبب 

الحديثة، ومنها المجامع، خاصة التي  عميق أدى بها إلى النوم، حتى قيام المؤسسات العلمية

 .(66)بدأت تبعث في اللغة العربية روح جديدة موافقة ألنماط العصر الجديد

ولكن هذه الروح التي تسعى هذه المجامع إلى بعثها من مرقدها ال تزال غير فعالة 

في  ولم تجد تجسيدا واقعيا جيّدا، ألن المشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية كقيم راسخة

ضمير وحياة األمة ال يمكن استبدال اللغة األم بأي لغة كانت في التخاطب، حتى في 

المحافل الدولية أو أمام األجانب بحكم االنتماء أو العفوية أو التحيز النفسي للغة، وهذا ما 

نالحظه من خالل التعامل الدبلوماسي بين الدول، وحتى العالقات الدولية وما يتخللها من 

                                                           
 .149، ص 1998محمود فهمي حجازي، اللغة العربية في العصر الحديث، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -(64)
 .150-149مرجع نفسه، ص ال -(65)
 .02، ص 1995صالح بلعيد، اللغة العربية آلياتها األساسية وقضاياها الراهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(66)
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سواء ثنائية أو دولية، وما يتخللها من تصرفات وأولها التصرف اللغوي أي الخطاب  لقاءات

 اللغوي بين األطراف المتقابلة.

 خامسا/وضعية اللغة العربية:

إن متحدثي اللغة العربية  يرون بأنها لغة عالمية، وإن لم يكن القصد بالعربية 

، ولعل ما ساعد العربية وبخاصة العالمية أن تكون لغة الناس قاطبة  في هذه المعمورة

الفصحى، على تحقيق االنتشار أنها لغة القرآن الكريم، وأنها متصلة االستعمال عبر مراحل 

الزمن المتعاقبة، وأداة موصل حقيقية بين اإلنسان العربي المعاصر وبين تراث أمته عبر 

عوب المسلمة، القرون الماضية، ومن مظاهر عالميتها تأثيرها على عدد من لغات الش

وكتابة بعض اللغات غير العربية بالحروف العربية، واستعمال األرقام العربية في عدد من 

 .(67)اللغات

و من مصادر تأثير العولمة على اللغة العربية، اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وقد 

ا أوجه تأثير كان تأثيرهما مباشرا بسبب الظروف التاريخية التي مّرت بها اللغة العربية،أم

العولمة على اللغة العربية فهي سلبية في أغلبها، ويتضح ذلك في تأثر اللغة العربية في 

المصطلحات الحاملة لمفاهيم ثقافية وفكرية، والمفردات العامة والمستجدة والصيغ الظرفية 

المعدلة نتيجة التطور اللغوي، واحتكاك متحدثي اللغة العربية بغيرهم في التحاور 

انحسار استعمال اللغة العربية في الدول  -وهامة–حضاري، ونالحظ من جهة أخرى ال

اإلسالمية، وهبوط نسبة إجادتها فيها بشكل عام نسبة لتحول االختيار اللغوي واالتجاه 

الثقافي نحو الثقافة الغربية اإلنجليزية واألمريكية والفرنسية، كما تراجع استعمالها في 

في العلوم، وازدادت أهمية الدراسات اإلنجليزية في تخصص االتصاالت العالمية و

 .(68)الدراسات اإلسالمية وفي االتصاالت بين المسلمين

وعلى العربية أن تواجه تحديات اللغة اإلنجليزية المنتشرة في العالمين العربي 

لى واإلسالمي، وإذا كان المنطلق الفكري لتأييد إعادة عولمة اللغة العربية هو الحفاظ ع

الهوية الثقافية والمحلية ضمن التعاون العالمي،فإن المنطلق نفسه قد يستخدم سالحا ضد 

عولمة اللغة العربية بتمسك القوميات واألجناس في العالم اإلسالمي بلغاتها وثقافاتها أو أن 

                                                           
 ma/ma.org.joأحمد عبد السالم، العولمة والثقافة اللغوية وتبعاتها للغة العربية، مجمع اللغة العربية األردني،  -(67)
 ع نفسه.المرج -(68)
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تلجأ إلى حرية االختيار اللغوي حسب األهمية التجارية، واالتصالية والتكنولوجية للغة 

 .(69)نبية المختارة، وهنا تكون اللغة العربية غير مفضلةاألج

وفي تلك الظروف لن يبقى للمجتمعات العربية سوى طريق تطوير السياسات اللغوية 

الشعبية منها والرسمية، وضرورة تمسك العرب باستعمال اللغة العربية دون غيرها في 

لعالمية والخبراء باللغة العربية، المرافق العامة، واستعمال اللغة السليمة في اإلعالنات ا

فضال عن ضرورة التزام رؤساء الحكومات والوزراء ومندوبي الدول العربية باستعمال 

 .(70)اللغة العربية في تعاملهم مع أقرانهم

واللغة العربية في مجال العالقات الدولية قدمت الدليل على ضرورتها كوسيلة 

االت التعامل، عندما نضع في الحسبان المجال لالتصال وحامل للفكر المعاصر في كل مج

في السنة،  18250العلمي والتقني، فإنها تتقدم بحوالي خمسين كلمة جديدة في اليوم بمعدل 

إذ ينبغي على اللغة العربية المهمشة منذ قرون من الزمن أن تعمل على أخذ مكانتها 

الميدانية، مما ينبع من الحقيقية وعملها كمنتج للقيم الثقافية حتى تحقق ضرورتها 

 .(71)المجهودات القائمة لمالءمتها وعصرنتها بما تحمله من عبقرية وقوة

وقد كان مركز الدراسات التطبيقية للعربية المعاصرة الذي أنشأه األستاذ جاك بارك 

Jacques Berque 1957، سنة ( بلبنانCEPAM والذي توقفت نشاطاته بعد ثالثة )

عدد الطلبة وتراجعهم عن فرعي اللغة العربية والدراسات سنوات، على اثر تقلص 

، و هو مؤشر على انصراف العرب عن المضي قدما باللغة العربية لتمكينها (72)اإلسالمية

من االنتشار المنطقي بين ظهراني أبنائها، وفي البلدان العربية التي كانت تعاني من 

محاولته طمس الهوية الثقافية  االستعمار من الجانب السياسي والعسكري، ومن جانب

واللغوية لتلك البلدان اإلسالمية والعربية، بسبب علم المستعمر بمكانة اللغة واقتناعه أنها 

لغة ذات جذور صلبة وامتداد واسع تحكمه الظروف الزمنية فقط، وسيرورتها المعطلة تلك 

 Louisينيو إنما مرحلية، وذلك بشهادة أحد أقطاب االستعمار الفرنسي لويز ماس

                                                           
 أحمد عبد السالم، المرجع السابق. -(69)
 المرجع نفسه. -(70)

(71)- Chadlly Fitouri, La langue arabe dans les relations internationales pevue de l’occident 
musulman et de la méditerranée, N° 20, 1975, p 159. 
(72)- Ibid, p 161. 



28 
 

Massignon  الذي قال في أحد تعليقاته عن اللغة العربية ما يلي: "هذه االزدواجية هي

ميزة اللغة العربية في كونها لغة التعبير للدين اإلسالمي ولغة التعامل والتواصل   الالئكي 

ي للمجاالت العلمية، جعلها تلعب دورا حضاريا واسع االنتشار، في التطور الثقافي لقارت

آسيا وإفريقيا"، فاللغة السامية هي لغة الشهادة، التي لم تتعرض لالندثار، فاللغة العربية التي 

 .(73)هي لغة شهادة دولية منذ ثالثة عشر قرنا"

وبغض النظر عن فكرة لويز مسينيون التنبؤية، يمكن القول أن اللغة العربية التي 

ي المستقبل بدور يجسد الحقيقة اإلنسانية هي في مرحلة ضعف عند أبنائها، قابلة ألن تقوم ف

 .(74)الثقافية واالقتصادية لمجموع الشعوب المنتمية إليها

عندما يقتنع العرب على اختالف تنوعهم واختالفهم وشرائحهم بالعودة إلى إحياء 

اللغة العربية، وتنمية حب االنتماء إليها في إطار حب الوطن، وتنشئة فكرة االعتزاز 

ضارية لدى األجيال، وكسب الثقة بالنفس لدى المسئولين والعاملين في مؤسسات بالهوية الح

الدولة والرؤساء والدبلوماسيين، في التعامل بها في كل المحافل سواء كانت محلية إقليمية 

 أو دولية.

وحينما يصبح الرؤساء والوزراء وكل أفراد المجتمعات العربية ال يخجلون في 

امل مع اآلخرين بدون عقدة نقص، هنالك يمكن أن تنهض اللغة استعمال لغتهم في التع

 العربية وتأخذ مكانتها الالزمة في العالم.

                                                           
(73)- Chadlly Fitouri, op cit, p 164. 
(74)- Ibid. 
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 خاتمـــة:

من خالل ما تقدم، يتضح  بأن مشكل استعمال اللغة العربية في العالقات الدولية،أو حتى 

تجاهها بين على الصعيد الداخلي مرّده أصحاب هذه اللغة، بما يقومون به من تصرفات ا

سائر األمم و تعاملهم مع اآلخرين بدونيّة، ناهيك عن ضعف التكوين الثقافي و الحضاري 

الذي يعد الوعاء الحقيقي الستيعاب األفكار البناءة و المتمخضة عن عمق االنتماء و التشبث 

يصدر باألصول اللغوية المعبّر الثابت لمدى ارتباط أمة من األمم بتاريخها و حضارتها فيما 

عنها من تصرفات تلقائية كانت أو مقصودة ، حول ما تسعى إليه من رقي و تقدم ، بل 

الواقع يفيد بأن المجتمعات القوية تتجسد هيمنتها على جميع المستويات، السياسية و 

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بفرض اللغة كمعامل ضرب لمعادلة متساوية العناصر و  

 .المؤدية للقوة

و تبقى اللغة العربية تترقب نهوض أبنائها من سباتهم و الخروج من بوتقة الكساد و 

التقهقر، لبث الروح فيها مرة أخرى عندما  تستعمل في التعامالت الرسمية و الغير رسمية 

لدى الدول العربية،انطالقا من األسرة إلى المدرسة إلى مؤسسات الدولة برمتها على 

  عن التعامل بها خارج الوطن ، خاصة في المحافل الدولية.الصعيد الوطني، فضال
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