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مقدمة
المغة تؤدي دو ارً ميماً في حياة األمم وتاريخيا بحيث ىي ماضييا وحاضرىا
ومستقبميا وصورتيا وفكرىا وروحيا ومصيرىا .وال وجود ألمة بغير وجود المغة إذ يتم بيا
التواصل بين أبناء المجتمع ،وعن طريقيا يكتسب الناس خبراتيم ومياراتيم ،وتنمو معارفيم،
ويرتبطون فيما بينيم ،وبتراثيم وحضاراتيم ،ويتواصمون مع ركب الحضارة والتطور(الجندي
أنور.)ٕٔ :ٜٕٔٚ،
وتحظى المغة العربية بمكانة مرموقة بين لغات العالم ،باعتبارىا المغة األم لما يربو
عمى مائة وستين مميوناً من المسممين والعرب من جانب ،ومن جانب آخر المغة المقدسة لما
يربو عمى ألف مميون مسمم في جميع أنحاء العالم ،فيي المغة األم لسكان العالم العربي،
والمغة الثانية لسكان العالم اإلسالمي ،وثالث لغات العالم من حيث سعة انتشارىا وسعة
مناطقيا ،واحدى المغات الست التي تكتب بيا وثائق األمم المتحدة ،إنيا المغة التي اختارىا
اهلل لينزل بيا أفضل كتبو عمى أفضل رسمو .وبالتالي فيي إحدى المغات الحية والمتفاعمة مع
باقي لغات الشعوب واألجناس والحضارات .أضف إلى ذلك أن ” اليونسكو” قد اعتمدت يوم
 ٔٛديسمبر من كل عام ،يوما عالميا لمغة العربية ،وأقرت أن ىذه المغة يتحدث بيا اثنان
وعشرون عضواً من الدول األعضاء في ” اليونسكو” وىي لغة رسمية في المنظمة( جالل
أمين .)ٕٗ: ٜٜٜٔ ،
فالمغة وعاء الثقافة وأقدم تجميات اليوية ،عمى اعتبار أن المغة المشتركة ىي التي
تجعل من كل فئة من الناس ”جماعة” واحدة ،ذات ىوية مستقمة ،ويزداد االىتمام بالمغة
العربية واليوية معا ،وفي الغالب يتم الربط بينيما ويتماىيان إلى درجة أنيما يكادان يصبحان
شيئأ واحداً.
وقد شعر العمماء بأىمية المغة العربية في كل العصور وركزوا عنايتيم وجيودىم
عمى صفاء ىذه المغة واث ارئ يا والمحافظة عمييا من شوائب الدىر ونفي الغش والزغل عن
-ٕ-

اللغة العربية وتحديات العولمة.

مفرداتيا حيث يقال لم تحظ أي لغة أخرى مثل ما حظيت بو المغة العربية من عناية وجيود
جبارة في تمبية متطمبات العصر ومقتضاياتيا حتى أصبحت لغة عممية حية(بكر السيد
يعقوب.)ٛ: ٜٜٔٙ،
وتعد العولمة من القضايا المعاصرة التي صارت تشكل ىاجساً يقض مضجع كل
باحث ودارس والكل يتناول ىذه القضية من جانب معين  ،وسر الخالف الواقع بين الدارسين
في تحديد ماىية العولمة مرده إلى تغمغمو في جميع النواحي واألصعدة ،مما أفرز لكل صعيد
نوعاً من العولمة ،فوجدنا العولمة االقتصادية  ،والعولمة السياسية ،والعولمة الثقافية ،
والعولمة المغوية وغيرىا.
وتعرف العولمة بتعاريف عديدة فيعرف (حسين نصار )ٕٖ :ٕٓٓٓ ،العولمة "بأنيا
إزلة الفواصل بين أقطار العالم ،لتصير الكرة األرضية كميا قرية عالمية "بينما يعرفيا (إحسان
ا
ىندي )ٖٙ :ٜٜٔٛ،بأنيا" سماوات مفتوحة ومحيطات مفتوحة  ،والحواجز الجمركية ال وجود
ليا ،والعمم بال وطن  ،وأرس المال كذلك  ،وزيادة في حرية العمالة ورؤوس األموال
واألفكار عبر العالم بأسره مما يؤدي في النياية إلى تحويل العالم إلى قرية كونية" .
من خالل التعاريف السابقة يتضح أن العولمة تسعى إلى جعل العالم قرية واحدة ،
وصير جميع المجتمعات في بوثقة واحدة ،ومحاولة القضاء عمى الحواجز والفواصل بين
الدول ،ولكن حقيقة األمر تبدو غير ذلك ،في أن العولمة ما ىي إال تكريس لمييمنة والسيطرة
من قبل الشعوب القوية الغنية عمى الشعوب الضعيفة الفقيرة ،وما ىي إال تعزيز لمفوارق
واث ارء الثري وافقار الفقير .
فالعولمة ماىي إال عودة لمرأسمالية من جديد بعدما أعمنت إفالسيا داخمياً وخارجياً،
ومن ىنا وجب عمى الشعوب عامة  ،واألمة العربية اإلسالمية خاصة أن تفطن لما يحاك
ضدىا من مؤامرات لممساس بشخصيتيا  ،واإلطاحة بثوابتيا األصيمة (عمر بن طرية
.)ٕ :ٕٓٓٛ،
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والعولمة بمفيوميا السمبي ىذا إنما تؤدي إلى تطويق اإلبداع األدبي والفني لدى
الشعوب ذات اليويات الثقافية المتميزة ،كما تيمش الثقافة الوطنية والمغة القومية من خالل
فرض لغة وثقافة القطب االقتصادي الذي ينتج وحده ويفرض لغتو وثقافتو عبر وسائل
االتصال التي يممكيا ،وأخي ارً فإنيا تؤدي إلى تقميص العالقة بين المثقف والخبرة المباشرة

بعممو وبالحياة من حولو ،من خالل تقديم كل ما كان يختبره العالم والمثقف بنفسو ،جاى ازً

موثقاً فتغنيو عن االنتقال والبحث فيصبح إنسان المستقبل نسخاً متطابقة.

وفي العصر الحاضر ،قد واجيت المغة العربية تحديات ضخمة عمى مستويات عديدة
في نظام العولمة باعتبارىا وعاء لمثقافة العربية ولمحضارة اإلسالمية .فالعولمة ىي مصطمح
أكثر انتشا ارً وصيتاً في كل مجاالت الحياة ،نعم المغة العربية أيضاً تأتي تحت دائرة التأثير
ليذة الظاىرة ،فكيف ال؟ حين يأتي خطر العولمة من ىيمنة النظام العالمي الذي يرفض
صياغة العالم الجديد متعدد األقطاب والمراكز والثقافات والمغات(بمخوجة محمدٜٜٔٚ ،
.)ٔٔ:

مشكلة الدراسة :
لقد حممت المغة العربية في طياتيا حضارات عريقة في التاريخ البشري منذ آالف
السنين ،وال نغض الطرف عن أنيا المغة الوحيدة المنفردة التي ىي لسان القرآن الكريم.
فالحديث عن راىن المغة العربية يوحي لدى البعض أن ىذه المغة صارت عاجزة عن التعبير
يروجون ليا،
عن مستجدات العصر ،وأضحت قاصرة عن منافسة المغات العالمية األخرى التي ّ
إن األمر أبعد من ذلك ،إذ لو دقق
وغير ذلك من األقاويل التي نسمعيا متناثرة ىنا وىناكّ ..
الناظر في أحوال لغات األمم الكثيرة والمختمفة لوجد المغة العربية تتصف بما لم تتصف بو

غيرىا من المغات؛ فيى تمتاز بالثبات واالستقرار ،لذلك عندما نتحدث عن المغة العربية في
أن ىذه المغة المتميزة لم تخضع لمتغير والتحول الذي أثّر في المغات
ىذا المجال يتراءى لنا ّ
األجنبية األخرى.
ومما يزيد من عظمة المغة العربية أنيا المغة الوحيدة التي لم يمسيا التغيير فما من
مسيا التغيير ،فحدثت الفجوة بين أجياليم ،وصار من الصعب عمييم
لغة في العالم إال ّ
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أن ىذا األمر دفع عمماء المغة
التواصل مع بعضيم البعض ،مثمما حدث في انكمترا ،إذ ّ

الميمة مثل نصوص (شكسبير) من المغة
األدبية
اإلنكميزية إلى إعادة صياغة ال ّنصوص
ّ
ّ
اإلنكميزية ال قديمة التي صارت ذات كممات معقدة وصعبة الفيم ،إلى لغة إنكميزية حديثة .
فالذي دفع أولئك إلى ىذا العمل إيمانيم بعجز الجيل الجديد عن فيم نصوص كاتبيم الشيير
الذي ينتمي إلى الجيل الماضي .بينما لو أقبمنا عمى الفرد العربي المعاصر وعرضنا عميو
منتوجات أدبية وفكرية ق ديمة فإنو بالتأكيد ال يشعر بالصعوبة واالستغ ارب (جعرير محمد
.)ٗ : ٕٜٓٓ،
ومن بعد ىذا تبقى المغة العربية صالحة لمواجية التحديات ،وليا القدرة عمى
التصدي لحل المشكالت التي استعصت عمى كثير من المغات فوق المعمورة ،ولكن مع ذلك ال
بد من دعوة أىميا لمنيوض بيا وعدم االستيانة بيا ،ألن ىذه المغة العربية ىي التي تصمح
لنا وىي القادرة عمى ال تعبير عن أحوالنا ،وظروفنا  ..فالبد من المحافظة عمييا واستعادة
ىيبتيا.
ُّ
وتعد من المغات األكثر تداوالً بين الناس في
والمغة العربية من الّمغات السامية

متحدثوىا في الدول العربية الواقعة
وينتشر
الحية في األرض،
ّ
العالم ،كما أ ّنيا من أقدم المغات ّ
ُ
العربية
العربي ،وتحتوي المغة
تجاور دول الوطن
في قارة أفريقيا وآسيا وفي بعض الدول التي
ّ
ُ
ّ
ويطمق عمييا
عمى ثمانية وعشرين حرفاً ،وتُكتب من اليمين إلى اليسار ومن أعمى إلى أسفل،
ُ
أي لغة ثانية في
اسم لغة
ّ
الضاد؛ وذلك الحتوائيا عمى حرف الضاد الذي ال تمم ُكو ّ

العالم(سميحة ناصر خميف .)ٕٗ :ٕٓٔٙ،

يعبر بيا الفرد
والمغة العربية ىي
ٌ
نسق من الرموز واإلشارات وأداة من األدوات التي ّ
اصمية بين البشر،
وظائف
ق
َ
نظام يحقّ ُ
معرفية ووظائف تو ّ
ّ
عن المشاعر واألحاسيس ،كما أ ّنيا ٌ

االجتماعية ،وظيفة التعبير ،ووظيفة
السموكية ،ومن وظائفيا :الوظيفة
وتعد من الظواىر
ّ
ّ
ّ
الشخصية،
الفكرية ،والوظيفة
تفاعمية ،والوظيفية
النفسية ،ووظيفة
االستدعاء ،والوظيفة
ّ
ّ
ّ
ّ

ستكشافية .والمغة العربية من أكثر المغات
تنظيمية ،والظيفة اال
التخيمية ،والوظيفة ال
والوظيفة
ّ
ّ
ّ
اليندية ،والمغة
الصينية ،والمغة
العربية ،والمغة
اإلنجميزية ،والمغة
انتشا ارً في العالم :المغة
ّ
ّ
ّ
ّ
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البنغالية ،والمغة
الماليزية ،والمغة
البرتغالية ،والمغة
الفرنسية ،والمغة
اإلندونيسية ،والمغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسبانية (محمود أحمد السيد .)ٙٚ :ٕٓٓٙ،
الروسية ،والمغة
ّ
ّ
وتنتمی المغة العــربية إلی ٔاسرة المغــات السامية المنبثـقة من مجمـوعـــة المغــات
األفريقية اآلسيوية ،منيا الكنعـانية واآلرامية والعربية ،إال ٔان العربية ٔاكثر المغات السامية
استخداما ،وذلك الحتـفاظيا عمی مقومات المغة السامية األم ٔاكثر من
تداوالً ٔواكثرىا انتشا ارً و
ً
ٔاي لغة سامية ٔاخری ،فالعربية لغة نابضة متدفقة يتحدثيا عشرات الماليين كمغة رسمية
وكذلك مئات الماليين كمغة دينية ،وقد تمتعت ىذة المغة بخصائصيا العجيبة ومعجزاتيا
الفريدة منيا الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية والداللية كما منيا خصائص حروفيا
واعرابيا ،وتعدد ٔابنيتيا وصيغيا ،ووفرة مصادرىا وجموعيا وجودة مفرداتيا واشـتـقاقيا والدقة
في تعابيرىــا وتراكيبيا ،وفي ذلك يقول ٔارنست رينان العالم الفـرنسی " إن ىذه المغة قد بمغت
حد الكمال في قمب الصحراء عند ٔامــة من الرحل ففاقت المغـات بكثرة مفرداتيا ،ودقة معانييا،
وحسن نظـام مبانييا"  ،كما يقول عبد الرزاق السعدي ٔاحد ٔاعالم المغة واألدب " العربية لغة
كاممة معجبة تكاد تصو ٔارلفاظيا مشاىد الطبيعة ،وتمثل كمماتيا خطـوات النـفوس ،وتكاد
تنجمي معــانييا في ٔاجـراس األلفاظ ،ك ٔانمــا كمماتيا خطوات الضمير ،ونبضات القموب ،ونبرات
الحياة" ( عبد الرزاق السعدي) ٗٚ :ٕٜٔٗ،
تمي ُزىا من المغات األخرى وىي:
ولمغة
المميزات التي ّ
العربية الكثير من الخصائص و ّ
ّ
يعتبر من
أصمياً  ،واإلعراب ،الذي
لكل كممة جذ ارً
مرونة االشتقاق وجذورىا متناسقة ،إذ أ ّن ّ
ّ
ُ

النحـوية لمكممة
العـربية وأقوى خصائصيا ،وىو عبارة عن تغيير الحالة
أقوی عناصر المغة
ّ
ّ
أىميتو في نقل المفاىيم ،وحمل األفكار ،ودفع
تغير العوامل التي تدخل عمييا ،وتتمثّل
ّ
بعد ّ
يعد من الخصائص النادرة في
الغموض ،والتعبير عن الذات ،وفَ ْيم المراد  ،واالشتـقاق الذي ّ

ويقصد بو اقتطاع فرع من أصل ،وأخذ صيغة من صيغة ،وشيء من شيء،
العربية،
المغة
ُ
ّ
األصمية التي تتفرع منيا فروع المعاني والكممات،
المادة
يعتبر
ولفظ من لفظ ،كما أ ّنو
ّ
ّ
ُ
التضاد المذان يعتبر ِ
يقصد بالترادف بالحالة
العربية ،حيث
ان مظي ارً من مظاىر المغة
والترادف و
ّ
ُ
ّ
عدة ألفـاظ لممعنی الواحد مثل العسل والشيد ،األضداد فيو عبارة عن داللة
التي
يطمق فييا ّ
ُ
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ِ
بمغت
متضادين مثل الميل والنيار ،األصوات إ ّذ أ ّن المغة العربية
معنيين
المفظ الواحد عمی
ّ
ْ
الداخمي
ض إلى السقم واالنحدار
الكمال واإلعجاز
تتعر َ
ّ
خاصة في صفة الصوت ،كما أ ّنيا لن ّ
ّ
ِ
الصوتية ،والدليل عمى
مقوماتيا
ّ
الذي أصاب المغات األخرى ،فقد احتفظت المغة العربية بكافّة ّ
األصو ِ
الشدة والرخاوة،
ات مخارج الحروف وصفاتيا المحسنة مثل االستعالء واالستفعال ،و ّ

واليمس والجير ،واالنـفتاح واإلطباق ،والقمقمة والمين والغ ّنة ،والتفخيم والترقيق وغيرىا  ،ودقة

تتمي ُز بالفصاحة ،والرصانة ،والجودة ،وسالمة التراكيب،.
إن المغة العربية
التعبير حيث ّ
ّ
العربية وأبنيتيا .باإلضافة
تخرج وفقاً لألوزان
عممية تيذيب لمكممة التي
والتعريب ،عبارة عن
ّ
ّ
ُ
ِ
بمفرداتيا،.
العربية ،حيث إ ّنيا زاخرة
إلى خصائص ومميزات أخرى مثل  :اإليجاز ،وسعة المغة
ّ
الخاصة ٍّ
بكل من المذ ّكر والمؤنث ،
والتمييز بين المذ ّكر والمؤنث ،واحتواؤىا عمى الضمائر
ّ
ِ
المغات المختمفة األخرى(سميحة ناصر خميف .)ٖٕ-ٖٓ : ٕٓٔٙ،
قدرتُيا عمى استيعاب
إن الحديث عن المغة العربية لذو شجون ،ليس ألننا ننتمي إلى ىذه المغة العريقة
ّ

ونعبر بواسطتيا ،أو نكتب بيا ،وال ألنيا المغة
في األصالة والتم ّكن ،وال ألننا نتحدث بيا
ّ

أمة بأكمميا منذ مئات السنين ،ولكن لما يحاصر ىذه
الرسمية لبالدنا وشعوبنا ،وال ألنيا لغة ّ
المغة الصامدة عبر العصور من أزمات تمو األزمات؛ بل من استعمار فكرى يسعى بكل
الوسائل واإلمكانات لطمس المغة العربية ونسخ آثارىا ،واالجتياد في مقابل ذلك عمى ترسيخ

لغتو اعتقاداً منو بأن ىذا الفعل سيمدد بقاءه في البالد المحتمة ،وسيطيل سيطرتو عمييا،
ومن تن ّكر بعض أىميا ،إذ يرون فييا عج ازً وضعفاً وقصو ارً عن مواكبة التطور ،وغير صالحة
لمسير في ركب التقدم واالزدىار.

واذا كان الحطّ من مستوانا ،والنيل من معتقداتنا ،ورمي لغتنا العربية بالعقم والضعف
والقصور واتياميا بعدم مواكبتيا مستجدات العصر ...صفات ينعتنا بيا غير الناطقين بالمغة
أي عاقل ،ألن ىذا األمر قديم،
العربية منذ عيد عييد ،فيو أمر ليس غريبا عمينا ،وال عمى ّ
وال يحمل م ا يثير الغرابة والدىشة ،ولكن الذي يستثير الحافظة ويوقظ اإلحساس باألسف ،أن
يكون الذي ينعتنا بذلك إخواننا أو أقاربنا أو زمالئنا ،ومما ال شك فيو أن ىذا األمر يزيد
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تعقيداً وال ينبئ بخير وسيكون ىذا الشيء عرقمة في سبيل تطوير المغة العربية واخراجيا
وأىميا من غيابات تمك التيم الباطمة.
لذا تعرضت المغة العربية ،ومازالت تتعرض ،لمحاوالت لتشويييا واضعافيا ،وىي
تعاني اليوم من مشكمة كبيرة فيسيل القول أن العولمة تعد أخطر تحدي تواجيو المغة العربية،
فالعولمة ترمي في مضمونيا إلى تشكيل العالم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفق المنظومة
األمريكية ،وتضع الخطط والبرامج لتحقيق ىذا اليدف.
وقد شق مشروع العولمة الثقافية طريقو إلى التنفيذ من خالل التدخل في المناىج
التربوية والتعميمية ،حيث باتت أغمب الجامعات ومؤسسات التعميم العالي في العديد من الدول
العربية تدرس بالمغة االنكميزية كمغة أساسية بدل المغة العربية .فيسعى ىذا الغزو الثقافي إلى
قمب المفاىيم وتشويو الحقائق بما يخدم مشروع الييمنة من خالل لغة اإلعالم مما يرسخيا
في األذىان ،وخاصة أذىان األجيال المقبمة.
والعولمة مصطمح يشمل كل مجاالت الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
والسياسية ،وان وجدناه ينسحب أساساً عمى مضمون اقتصادي ،وىي تعنى لغة :الكمية
الجغرفية والبشرية ومقوماتيا المادية والروحية ،لتقابل في األلسن الالتينية كممة
ا
 ،(Globalization).ويرى محمود أمين أن العولمة مفيوم مركب :سياسي اقتصادي ثقافي،
يصبح معيا االستتباع كمياً والسيطرة عامة :اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً واعالمياً
وايديولوجياً ولغوياً وثقافياً وحضارياً  .ومن ىذا المنظور ،العولمة تعني سيطرة المغة القوية
عمى المغات األخرى الضعيفة وتيميشيا في المجاالت السياسية واالقتصادية والعممية ،حيث
تحل محميا المغات األقوى وبصورة خاصة المغة اإلنجميزية( .جعرير محمد .)ٗ : ٕٜٓٓ،
وىذا يعني أن الييمنة المغوية ىي األساس والسبيل لمييمنة الثقافية لذا ( ستكون
الثقافات الضعيفة  -مثل المتواجدة في األقطار الصغيرة أو لغات األقميات عمى وجو
الخصوص – أكثر عرضة في المرحمة األولى لمتيديد  ،وىذا األمر معترف بو بين المؤسسات
مؤخرً جاء فيو أنو تحت تأثير
ًا
الثقافية الدولية وبين المفكرين  ..ففي تقرير أصدرتو اليونسكو
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العولمة الجارفة فإنو بحمول عام ٕٕٓٓ ستمحى ٓ % ٜمن المغات الموجودة حالياً والتي
تمثل المغات المحمية لبعض المجتمعات الصغيرة ولغات األقميات  ،فال مجال لمتعميم الحديث إال
باستخدام تكنولوجيات التعميم الحديث ،وباستخدام لغة عالمية ىي المغة االنجميزية(توفيق
النورسي ،جنان محمد ميدي العقيدي)ٜ :ٕٓٔٗ،
والعولمة ىي سالح ذو حدين ،فإما أن تتيح فرصة نوعية النفتاح الشعوب والثقافات
عمى بعضيا البعض لغاية التعريف بالتراث الحضاري والفكري والمغوي والروحي لمشعوب ،مما
يؤدي إلى احترام الحق في االختالف والتنوع واالعتراف لكل ثقافة بإسياماتيا في الحضارة
اإلنسانية الواحدة ،أو أنيا تؤدي إلى تدمير الثقافات ،إذا كانت غايتيا إلغاء اآلخر  ،مما
يؤدي إلى تحويل النتاجات الثقافية إلى سمع تتحكم فييا قوانين السوق(جعرير محمد ٕٜٓٓ،
.)ٗ :
تنبع أىمية المغة العربية من دورىا الميم في ربط أواصر الكيان االجتماعي وىندسة
الوعي الثقافي لمجماعة الناطقة كوني ا المرآة العاكسة ليوية وفكر الذات ،وتواجو اليوم أل نيا
وعاء لمثقافة العربية والحضارة اإلسالمية ولغة القرآن الكريم تحديات وأخطا ارً تفرضيا ىيمنة
ٌ
النظام العالمي الجديد الذي يسعى لفرض المغة األقوى بحكم القوة السياسية والثقل االقتصادي
والسبق المعموماتي  ،األمر الذي يجعل من المجتمعات اإلنسانية العربية قاصرة عن التصدي

لمثل ىذه األخطار وىذه اليجمة التي تيدد المرتكزات الثقافية والحضارية لمدول العربية .

لقد جاء عصر العولمة ليزداد حجم الخطورة عمى المغة العربية وغيرىا من المغات
بعد في أسواق االقتصاد والتجارة العالميين وعالم التكنولوجيا بصفة
التي لم تفرض وجودىا ُ

عامة وتكنولوجيا المعمومات بصفة خاصة ،ومن المعموم أن العولمة التي يتحدث عنيا الناس

خالل العشرين سنة الماضية ليست اقتصادي ًة مجردةً ،ولكن أخطر جوانبيا ىو الجانب الثقافي

والمغوي  ،فمن مظاىرىا في التربية والتعميم ازدياد المدارس التي تدرس المغة االنجميزية ،

وانتشارىا  ،واعتمادىا مناىج غير عربية بعيدة شكالً ومضموناً عن الثقافة واليوية العربية (
توفيق النورسي ،جنان محمد ميدي العقيدي)ٜ :ٕٓٔٗ،
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ومشكمة المغة العربية في الوطن العربي من أولى المشكالت والمسائل التي تتطمب حزماً

ىينة
وعزماً ،فيي تتعدى المشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وكل المشكالت باتت ّ

إذا كانت المغة العربية ىي أميا ،إ ّنيا األساس الذي تبني عميو األمم والحضارات وتتوطد بو

الدعائم واألركان.

فالمحافظة عمى المغة العربية أمر واجب ،ألنيا لغتنا التي تحمل تراثنا ومقوماتنا ،فال
ننتظر أبداً أن يحافظ عمييا غير الناطقين بيا ،فيم ليسوا عرباً وال تربطيم بيذه المغة صمة
لكن مدح المغة العربية والثن اء عمييا ،واإلعجاب بيا ،واإلشادة بيا ،وغير ذلك مما لو عالقة
بمعية
أن ذلك سيصمح من شأنيا وشأننا ،وانما ينفع ذلك
بالمشاعر واألحاسيس ،ال نظن ّ
ّ
وضع مخطط لغوي عربي سميم ،يرّكز عمى تعميم المغة العربية في مراحل التعميم كميا.

واذا تأممنا قميالً في أسباب الضعف في المغة العربية سنجد أن االستعمار ىو السبب

العربية لغة القرآن الكريم  -إلى لغات أجنبية  -ىذا ألن
الرئيس وراء تخّمينا عن التعمّم بمغتنا
ّ
اإلسالمية وىي رمز وحدتيا وبقائيا.
العربية ىي روح األ ّمة
االستعمار أدرك أن المّغة
ّ
ّ
العربية في
األجنبية عمى المّغة
ومن أسباب الضعف في المغة العربية  :تقديم المّغات
ّ
ّ
الدعوة إلى كتابة
المحمية عمى المّغة
اإلسالمية  ،وتقديم المّيجات والمّغات
األقطار
العربية  ،و ّ
ّ
ّ
ّ
الالتينية  ،وابتعاث أبناء المسممين إلى الغرب لدراسة لغاتو.
العربية بالمّغة
المّغة
ّ
ّ

ولمقضاء التام عمى المغة العربية فقد أثار الغرب وأتباعيم شبيات حول المّغة

العامية  :ومعنى ذلك أننا نتحمّل من األصول
العربية منيا :تطوير الفصحى حتى تقترب من
ّ
ّ
والقواعد التي صانت لغتنا خالل خمسة عشر قرناً من الزمن  ،والدعوة إلى شعر الحداثة،
التينية ،ومحاولة تطبيق مناىج المّغة األوربية في
العربية بأحرف
والدعوة إلى كتابة المّغة
ّ
ّ
العامية واليدف من ذلك صرف األنظار عن عالقة المّغة بالدين
التدريس ودراسة المّيجات
ّ

اإلسالمي.

وتبرز أىمية الحاجة إلى الدراسة الحالية من خالل الجيود البحثية والمؤتمرات
العممية مثل مؤتمر المغة العربية عام ٕ٘ٓٓ ،ومؤتمر المغة العربية  ، ٕٓٓٚومؤتمر المغة
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العربية  ٕٓٓٛالتى أكدت جميعيا عمى ضرورة التصدى لممحاوالت المستمرة لطمس المغة
العربية واستبداليا بغيرىا.
وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن السؤال
الرئيس اآلتي  :ما تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى وكيفية
مواجيتيا ؟ويتفرع من ىذا السؤال عدد من األسئمة الفرعية

 أسئلة الدراسةتسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي  :ما تحديات العولمة التي
تواجو المغة العربية في العصر الحالى وكيفية مواجيتيا؟  ،وسوف يجيب الباحث عن ىذا
السؤال من خالل إجابتو عن األسئمة الفرعية التالية:
ٔ -ما سمات عصر العولمة؟
ٕ -ما تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى؟
ٖ -ما سبل مواجية تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى؟

 أيداف الدراسةىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد:
سمات عصر العولمة.
تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى.
ٖ -سبل مواجية تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى.

 أينية الدراسةتنبع أىمية الدراسة من خالل:
 أىمية الموضوع والمتمثل في المغة العربية التي ىي لسان األمة العربية واإلسالمية. الدراسة تركز عمى تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى وسبلمواجيتيا.
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 مــا أكدتــو المــؤتمرات الســابقة والدراســات فــى مجــال ضــرورة التصــدى لتحــديات العولمــة التــيتواجو المغة العربية .

 املستفيدوى مو الدراسةتفيد نتائج الدراسة كالً من:

 -القائمين عمى تخطيط مناىج وطـرق تـدريس المغـة العربيـة فـي كميـات المغـة العربيـة وكميـات

التربية
 المسئولين عن وضع المناىج الدراسية في وزارة التربية والتعميم . المسئولين عن إعداد برامج لحماية المغة العربية عمى الصعيد العربي فـي القنـوات الفضـائية ،عن طريق تنويع البرامج التي تم ّكن من استعماليا استعماالً سميماً .

 حدود الدراسةاقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود اآلتية:
بعض سمات عصر العولمة
-

تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى

-

سبل مواجية تحديات العولمة التي تواجو المغة العربية في العصر الحالى

 مصطلحات الدراسة- 0اللغة العربية
مفيوم المغة العربية :المغة ليست بشرية بما تشتمل عميو من حركات وسكنات تظير
في األصوات التي تنبس بيا الشفاه وتدوي بيا الحناجر  ،وانما ىي وعاء الفكر ووسيمة
االتصال والتفاىم إنيا أداة نقل المعارف والعموم من جيل إلى جيل  ،وىي محور أساسي في
بناء اإلنسان بكل جوانبو  .أو"ىي تمك األصوات التي يصدرىا جياز النطق اإلنساني وتصل
إلى األذن ،فيتم إدراك دالالتيا واصدار االستجابة المناسبة ليا" .أو"ىي أداة االتصال الرئيسة
في المجتمع اإلنساني وذلك ألنيا الوسيمة األكثر فاعمية في تمكين الفرد من التفاعل مع
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اآلخرين من خالل العالقات االجتماعية المختمفة وىي األداة الرئيسة في عممية التكامل
والتكيف مع الثقافة والبيئة" (عبد الغني ،ىالل. )ٙ :ٜٜٜٔ،
كما تعرف بأنيا " ىي إحدى المغات الرسمية لألمم المتحدة ،وىي لغة العرب في
العصر الحاضر ،التي يستخدمونيا في معامالتيم اليومية وتعامالتيم المختمفة ،ويستخدميا
المسممون الذين يقدر عددىم بحوالي مميارين من البشر في عباداتيم ،فيي مرتبطة أشد
االرتباط بالدين اإلسالمي ،وىي " المغة الرسمية التي تنص عمييا دساتير الوطن العربي
والرسمية في المحافل الدولية ،والمغة الرابعة المرشحة لمظيور بقوة في القرن الواحد
والعشرين ،وتمتاز بخصائص مميزة ،تظير في البنيات الصوتية والصرفية والنحوية ،وليا
نطام كتابي مميز وتراث غني ال مثيل ليا من لغات البشر ،وىي أقدم لغة عمى وجو األرض
ولم تحدث قطيعة بين أصوليا وحداثتيا ،ويق أر بيا تراثيا دون مساعدة معجمية ،كما أن لِمغة
ليجات متنوعة تختمف في بعض ألفاظيا أداء وداللة من قطر عربي آلخر ،وتشكل الفصحى
الوسيمة المثمى لمتواصل (".شميم أحمد الندوي) ٕٖ :ٕٓٔٓ ،

- 8العوملة
العولمة مصطمح جديد في المغة العربية فيو مترجم قطعا لكممة ) (Globalization
وىي تعمل عمى إزالة الحدود واذابة الحواجز بين األمم المختمفة ،وىي مأخوذة من كممة
 Globalبمعني عالمي وشامل ،وقد استقر لدى الدارسين أنيا تعنى "نظام عالمي جديد قائم
عمى العقل اإللكتروني والثورة المعموماتية القائمة عمى المعمومات واإلبداع التقني غير
المحدود ،دون األخذ بعين اإلعتبار الحضارات والقيم والثقافات واألعراف والحدود الجغرافية
والسياسة السائدة في العالم قاطبة .والعولمة المغوية :ىي عممية جعل المغة اإلنجميزية لغة
عالمية مييمنة في مختمف نواحي الحياة في العالم وتضم في طياتيا تيميش بقية لغات العالم
والتأثير فييا ،وطمس بعضيا من الخريطة الحضارية والثقافية .وقنوات العولمة  :الثورة
العممية والثورة التكنولوجية والثورة اإلتصالية (".شميم أحمد الندوي) ٕٖ :ٕٓٔٓ ،

- 8حتديات العوملة
السوق ،ويتحدَّى
أ -مفًوم التحدي لغة( :حدا) الحاء والدال والحرف المعتل أص ٌل واحد ،وىو َّ
وي ِ
كان ُي ِ
ناز ُعو ال َغ َمبة .وىو من ىذا األصل؛ ألنو إذا فعل ذلك فكأنو يحدوه عمى
فالنا ،إذا َ
باريو ُ
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ابرْز لي فيو (ابن فارس ،)ٖ٘/ٕ :ٜٔٚٚ،و( تحدى )
األمر ،يقال أنا ُح َدي َ
َّاك ليذا األمر ،أي ُ
الشيء حداه وفالنا طمب مباراتو في أمر( ،مصطفى ابراىيم وزمالؤه،)ٕٔٙ/ٔ :ٜٔٛٗ ،
أتعمد (أبو منصور األزىري:ٕٓٓ٘ ،
ومنو قول مجاىد  :كنت
أتحدى القُّراء فأق أر  ،أي َّ
ّ
 )ٕٔٔ/ويتمخص من ذلك :أن التحدي في المغة يدور حول معنى السوق ،والمباراة والمبارزة
والمنازعة والتعمد لشيء ما.
ب  -مفًوم التحديات اصطالحا :لمتحديات تعريفات عديدة ومنيا ما يمي :عرفت بأنيا"
المتغيرات المعاصرة الناتجة عن التطور العممي والتكنولوجي والعولمة ،وىناك من أطمق
التحدي عمى مفيوم األزمة وبالتالي فالتحديات مجموعة أزمات ( فاطمة نتاج رياضن
 ، )ٕ٘ -٘ٔ :ٕٓٓٔ،ويعرفيا البعض بأنيا "القضايا والمشكالت التي تواجييا التربية في
العصر الحالي عمى المستويات المحمية واإلقميمية والعالمية وتزداد حدتيا في المستقبل
المنظور لتزايد التعقد والتعرض لمتحوالت السريعة والمتالحقة بسبب التقدم التكنولوجي اليائل،
وحدوث تغيرات ومستجدات اجتماعية واقتصادية متسارعة وزيادة حدة المشكالت
بأنواعيا" (مصطفى الطنطاوي ، )ٖٔٗ/٘ :ٕٓٓٚ،أو ىى مجموعة من األزمات تقع في
جميع المجاالت وعمى المستويين العالمي والمحمي ،ويجب عمى المجتمع مواجيتيا (فاطمة
نتاج رياضن " )ٕ٘ : ٕٓٓٔ،وعرفت بأنيا "كل فكرة أو معمومة أو برنامج أو منيج
يستيدف صراحة أو ضمناً تحطيم مقومات األمة اإلسالمية العقدية والفكرية والثقافية
والحضارية ،أو يتحرى التشكيك فييا والحط من قيمتيا وتفضيل غيرىا عمييا واحالل سواىا

محميا في الدستور أو مناىج التعميم أو برامج اإلعالم والتثقيف أو األدب والفن ،أو النظرة
الكمية لمدين واإلنسان والحياة "( عبد الرحمن حبنكة الميداني ٖٜٔٙ ،ه.)٘ٓٚ :

اإلطار الهظري للدراسة:
تضمن اإلطار النظري لمدراسة جانبان ىما :
أوالً :المغة العربية وتضمن معنى المغة العربية ،أىمية المغة العربية  ،مميزات المغة العربية ،
خصائص المغة العربية ،المستشرقون والمغة العربية

ثانياً :العولمة وتضمن معنى العولمة  ،مظاىر عولمة المغات  ،أسباب التحدى لمغة العربية
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- 0إجابة السؤال األول مو أسئلة الدراسة " ما مسات عصر العوملة؟ لالجابة عن السؤال األول من
أسئمة الدراسة وىو " ما سمات عصر العولمة؟ تم الرجوع إلى الدراسات والسابقة والمراجع
وتم عصر سمات العصر في أنو عصر العمم والتكنولوجيا والمعمومات  ،عصر التغيرات
السريعة في كل المجاالت واكتساب المغات  ،عصر العولمة وتعدد المغات وانفتاح المجتمعات ،
عصر النفعية والوظيفة  ،عصر التفكير المنظومي.

- 8لإلجابة عو السؤال الجاني مو أسئلة الدراسة ويو " ما حتديات العوملة اليت تواجٌ اللغة العربية
يف العصر احلالي؟ مت حصر التحديات يف نوعني ينا :
أ -النوع األول :تحديات داخمية
ب -النوع الثاني :تحديات خارجية
- 0التحديات الداخلية التى تواجٌ اللغة العربية يف عصر العوملة :تتمثل التحديات التي تواجو
المغة العربية في العصر الحالى في اآلتي:
ٔ-انتشار المغة العامية في اإلعالم وبين الشباب بما ييدد المغة واليوية العربية
ٕ -السعي إلى تحويل الميجات المحمية من المستوى الشفوي إلى الكتابي في التعميم
ٖـ-انتشار لغة مواقع التواصل االجتماعي بين أبناء األمة وخاصة الشباب
ٗ -بعض التحديات الخاصة بنظام التعميم وتعميم المغة العربية في العصر الحالي ومنيا
:ا نتشار التعميم األجنبي والمدارس األجنبية بين أبناء األمة العربية  ،ضعف إعداد معمم المغة
العربية في الجامعات  ،استبعاد المغة العربية من العممية التعميمية خاصة التدريس الجامعي
والتدريس في المدارس الخاصة  ،ضعف أداء معممى المغة العربية في المدارس ،ضعف
محتوى مناىج المغة العربية ( القصور في بناء مناىج المغة العربية واختيار المحتوى) ،عدم
توظيف واستخدام التقنيات الحديثة في تعميم وتعمم المغة العربية :

 - 8بعض التحديات اخلارجية اليت تواجٌ اللغة العربية يف عصر العوملة ومهًا :
التموث المغوى لمبيئة المحيطة ،الجانب السمبي من العولمة  ،المعموماتية وشبكة (اإلنترنت(

- 3اإلجابة عو السؤال الجالح " ما سبل مواجًة حتديات العوملة اليت تواجٌ اللغة العربية يف العصر
احلاىل داخليا ؟ متجلت سبل املواجًة يف  :التصدى لظاىرة انتشار المغة العامية في اإلعالم وبين
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الشباب ،إيقاف تحويل الميجات المحمية من المستوى الشفوي إلى الكتابى في التعميم ،مقاومة
انتشار لغة مواقع التواصل االجتماعي بين أبناء األمة وخاصة الشباب  ،إيقاف أو اإلقالل من
التعميم األجنبي والمدارس األجنبية بين أبناء األمة العربية  ،تطوير إعداد معمم المغة العربية
في الجامعات  ،تطوير أداء معممى المغة العربية في المدارس ،تطوير مناىج المغة العربية
عمى أسس عممية  ،تفعيل البرامج التربوية المغوية عمى شبكة اإلنترنت والحواسيب
ثانياً :سبل مواجًة التحديات اخلارجية التى تواجٌ اللغة العربية يف العصر احلالي تمثمت سبل
المواجية في  :تعزيز االنتماء لألمة والمغة العربية ،المحافظة عمي صفاء المغة والعمل عمي
انتشارىا ،االىتمام بمسيرة التعريب والترجمة ودعميا  ،تنشيط المغة العربية والمحتوى العربي
ونشر البحوث والكتب عمى شبكة االنترنت  ،ثم اختتم البحث بمجموعة من التوصيات.
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