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    تعرُؼ الساحُة الثقافيُة نقاشًا ُمتواصبًل حوؿ وضع العربية في عصر العولمة 
. المتعدٍّد المماطرر ووفاِؽ مستقببيا الذي تتُثر حولُو التَّتتيُّهناُت السببية واإلييابيةُ 
وفي ِمَضـ ىذا النقاش الُمحَتِدـر يمتف أف نبلحظ مف يية أولىر ويوَد تّياٍر ػ 

يمثٍُّبو عدٌد مف الُتتّاب والباحثيف العرب ػ تصدُر عنو دَعَواٌت ُمميفٌة أحيانًار تتحدَّتث 
وىناؾ . ()عف انتحار العربية أو َنحرىا تارًةر أو ُقرِب َموتيا وانقراضيا تارًة ُأمرى

في اليية الُمقاببة وراٌء ُأمرى ُمتفاِئبٌةر ترى العربيَة في ميٍر وعافيٍةر وال داِعَي ليذا 
الَقَبؽ الُمباَلِغ فيور مع اعترافيا بويود عدد مف التحدٍّيات والعراقيؿ التي ال ُتؤثٍّر في 
ُميمبيا تأثيرًا تبيرًا عبى الوضع العاـ لبغتنار أو أنيا يمتف التغبُّهُب عبييا وَحسُميا 

والحقيقة أف مريع المبلؼ بيف ويَيَتي النظر ىاتيف قد يتُمف في نوعية . مع األياـ
المعايير التي يستعمبيا تؿُّه منيمار وفي زاوية النظر التي ينطبُؽ منيا ىذا الطرُؼ 

وفي أحياٍف تثيرة قد ال تتوف عند بعض مف يموضوف في الموضوع أيُة . أو ذاؾ
ف لدييـ  نما ىنالؾ ميرُد انطباعات عامة تتتوَّت معايير أو مقاييس موضوعيةر وا 
ـُ ذاتيًة  نتييَة ُمبلحظاٍت سريعة وعابرةر أو نتيية َميٍؿ وعاِطفةر فتتوُف األحتا

. محضةً 

سيحاوؿ ىذا البحُث أف يُشؽَّت طريَقو في ىدوٍء بيف ىذيف التَّتياَرْيف مف 
الُمتفائبيف يدًا والُمتشائميف يًدار ليقوؿ تبمَتو حوؿ وضع البغة العربية في ىذا 

                                                 

؟ ومنيـ البساني المعروؼ عبد هل تنتحر المغة العربية :  مف ىؤالء التاتب الشيير رياء النقاش في تتابو.1
 الذي يقدٍّر العمَر المتبّقي أماـ العربية قبؿ انقراضيا في العرب واالنتحار المغوي،: السبلـ المسّدي في تتابو

إف غياب الوعي بالمعضبة البغوية لدى ": يقوؿ. حالة استمرار الوضع عبى ما ىو عبيو بثبلثة أيياؿ فقط
أصحاب القرار في وطننا العربي إذا استمرَّت عبى ما ىو عبيور فإف البغة العربية ستُتؼُّه عف أف تتوف لغًة حيًة 

 .182 ػ 181ص .." تما ىي اآلفر وذلؾ بعد ثبلثة أيياؿ عبى أقصى تقديرر أعني بعد قرف واحٍد مف اآلف
ومنيـ الطبيب النفسي أحمد عتاشة الذي َحذَّتر في مؤتمر عقدتو اليامعة العربية بالقاىرة في شير فبراير 

 حوؿ لغة الطفؿ العربي في عصر العولمةر مف موت البغة العربية بعد نصؼ قرف إذا ما استمر وضُع 2007
ىماليا والتفريط فييا عبى ما ىي عبيو -http://www.dd :انظر.                              لغتنا وا 

sunnah.net/forum/showthread.php?t=62038)) .

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62038)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62038)
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العصر الذي يسمى عادًة عصَر العولمة والتحدٍّيات لتؿ البغات العالمية التبرى 
واليدُؼ الذي يعبناه ُنصَب أعُيننا ىو أف نحاوؿ . والصغرى وليس لبعربية وحَدىا

: اإليابة عف ميموعة األسئبة اآلتية

ذا تنت ىنالؾ أزمةر فيؿ ىي أزمُة لغٍة  ػ ىؿ البغُة العربية في أزمة حقيقية؟ وا 
أـ أزمُة ميتَمع؟ 

ػ أيف تتيبَّتى مظاىُر ىذه األزمة إف ُوِيدْت؟ وىؿ ىي أزمٌة دامبيٌة ناتيٌة عف 
طبيعة العربية وماصّياتيا البَّتصيقة بيا والُمَميٍّزة ليار أـ ىي أزمة مارييٌة ال 

مسؤوليَة ليا فييا؟ ثـ ما ىي مماطُر ىذه األزمة ونتائُييا وانعتاساُتيار وأسباُبيا 
وعوامُبيا؟ 

ػ ما ىي اآلفاُؽ المستقببيُة لبغة العربية في ظؿ التحدّيات التي توايُييا؟  
 ـ هل هنالك أزمٌة ؟ 1  

َيبيُأ ُعبماُء البسانيات االيتماعية عادًة إلى يمبة ُمؤّشرات قياسية لبيواب عف 
لغٍة وِثقبيا في فترة معيَّتنةر واستمبلِص ما يدؿُّه  "َوزف"مثؿ ىذا السؤاؿ ومعرفة 

وأىمّيتيا بيف البغات األمرىر وما ُيَتَوقَّتع ليا في الُمستقَبؿ . عبى ُقوتيا أو َضعفيا
وقد ازدادت الحايُة إلى استعماؿ مثؿ ىذه الِقياسات . مف ازدىار أو ُذُبوؿ وانحدار

الموضوعية نسبيًا ػ تما سنرى ػ وتُثر الحديُث عنيا بمناسبة البَّتَغط الشديد الذي 
صار حوؿ ما ُسمٍّي بالمطر الذي ُييدٍُّد أغببيَة لغات العاَلـر والسيما الصُّهغرى 

والَمحّبية ولغات األقبٍّّياتر مما استدعى ُصدوَر عدد مف النٍّداءات عف منظَّتمات 
                                                 

في البسانيات االيتماعية الحديثةر عددًا مف المقاالت الُمتَضمَّتنة  (وزف)انظر حوؿ مصطبح  .1
             : الذي أشرؼ عبى نشره Le pois des langues:وزن المغات: في تتاب

Médéric Gasquet-Cyrus  و Cécile Petijean .
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نسانية وتيمعات دولية  (تمنظمة اليونستو)دولية  مثؿ االتحاد )وُحقوقية وا 
.  (األوروبي

عدُد ىذه المؤشٍّرات التي يستعمبونيا لقياس وضع البغاتر قد يصؿ إلى 
نما تمتبؼ . ()العشرات أحياناً  يف وا  دٍة بيف يميع الباحثيف الُممتصٍّ لتنيا غيُر موحَّت

بامتبلؼ زاوية النظر التي ينطبقوف منيا أو اليدؼ الذي يريدوف الوصوؿ إليور أو 
ورغـ ما ُقبناهر ىنالؾ مف المقاييس . طبيعة البحث والموضوع الذي ُىـ بَصَدده

عدد الناطقيف بالبغة : والمعايير ما يتاُد يتوف اإليماُع واقعًا حولور مثؿ
وُمستعمبييا ػ التوزيع اليغرافي لبغة ػ عدد الدوؿ التي تيعؿ مف ىذه البغة أو تبؾ 

لغَتيا الرسمية ػ معيار النموُّه السُّهّتاني ونسبة الُمصوبة في الميتمع الُمستعِمؿ لبغة ػ 
لييا ػ َحَرتيُة البغة أو ديناميَّتُتيا  استعماليا في السٍّياحة )التريمة مف البغة وا 

نياز  واألعماؿ والتيارة والَمَدمات والمقاوالت والُبُنوؾ والشرتات واإلدارة وا 
ويدمؿ تحتو معدَّتؿ الدَّتمؿ الفردي والّدمؿ )ػ المعيار االقتصادي  (...الدراسات

.. القومي الماٍـّ لبميتمع الُمستعِمؿ لبغةر والمستوى الَمعيشي ألفراد ىذا الميتمع
نتاُييا )ػ مؤشٍّر التنمية البشرية ػ المؤّشر الثقافي والعبمي  (الخ امتبلؾ المعرفة وا 

عدد التُتب والمتتبات ػ المطبوعات ػ الدوريات العبميةػ مراتز -بالبغة الَمقيسة 
ػ استعماؿ الشاِبتة والمواقع اإللتترونية وشبتات التواُصؿ االيتماعي ػ  (الخ..البحث

َمعَيرُة البغة )العامؿ البساني - نسبة التَّتَمدُرس وَمحو األمية بالبغة المدروسة 
ػ نسبة حضور البغة في وسائؿ اإلعبلـ ػ عدد المياالت التي  (وَتنميُطيا وتتابُتيا

التمطيط البغوي ػ )ُتستعمُؿ فييا البغة ػ سبوؾ الدولة وأفراد الميتمع ُتياه البغة 
التدمؿ لصالح لغة أو ضدىار ترسيُميار تقويَّتُتيا أو تيميُشيار االعتزاُز بيا أو 

                                                 

 A.Calvet / L.J.Calvetر وMédéric Gasquet-Cyrus (2009) : رايع حوؿ ىذه المؤّشرات.1 .

 .Benrabah (2009) ر وJacques Leclerc (2011)ر و L.J.Calvet (2010)  و (2009)
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وىناؾ مؤشٍّر الييمنة العسترية وما يتبعيا وينتُج عنيار لما لو . (...التفريُط فييا
مف دور مبموس في انتشار لغة معيَّتنة وتوسُّهعيا أو في ترايعيا 

وقد انتَقى تقريُر المبراء . ()إلى غير ذلؾ مف المؤشرات األمرى... ()وانحسارىا
ر تسعة حيوية المغات واندثارها حوؿ 2003الصادر عف منظمة اليونستو عاـ 

معايير ػ مف يمبة ما ىو ُمتداوؿ بيف المتمصٍّصيف ػ لقياس َحيوّية لغٍة مف البغات 
. ومقدار ُقربيا أو ابتعادىا عف مطر االنقراضر سنأتي عبى ذترىا الحقاً 

وبيانب ىذه المعايير والمؤشٍّرات التي يستعمبيا عبماُء البسانيات 
االيتماعيةر ىناؾ معاييُر أمرى استبعدوىا مف مياالت الدراسة العبميةر وىي تبؾ 

ر تالقوؿ (أحتاـ القيمة الذاتية أو العاطفية)التي يمتف إدراُييا يميعًا تحت عنواف 
بصعوبة لغة أو ُسيولتيا مقارنة مع غيرىار أو ُوُضوح لغٍة ودقَّتتيا في التعبير أتثر 

مف غيرىار أو يمالية ىذه البغة وامتبلُتيا لصفات فطرية لصيقة بيا ال تمتبُتيا 

                                                 

 (ـ1934 ػ 1854)عبى أىمية ىذا العنصر بقولة الماريشاؿ ليوطي  (2011) استشيد ياؾ لوتبيرؾ ..1
البغة ليست سوى لييٍة أصبحت تمتبؾ ييشًا عستريًا ": الحاِتـ االستعماري الفرنسي السابؽ في المغرب

. "وَبحريًة وَطيراناً 
 ىناؾ معايير أمرى يستعمُبيا بعُض البغوييفر وقد يتوف اليدُؼ منيا غيَر عبمي أو موضوعير تمعيار .2

ؿ عبييا ببغة معيَّتنة وىو مف المعايير التي استمدميا األمواف لوي . عدد يوائز نوبؿ في اآلداب الُمحصَّت
ويبدو أف المقصود مف إقحاـ ىذا المقياس ىو الرفع مف مرتبة البغة . (2009)ياف تالفي ووالف تالفي 

بت عبيو مف يوائز في اآلداب . الفرنسية بيف البغات األمرى تأتي  ( يائزة24)فيي مف حيث عدُد ما حصَّت
(. يائزة واحدة)ر وتأتي العربية في المرتبة السابعة عشرة ( يائزة32)في المرتبة الثانية بعد اإلنيبيزية 

ويمتف أف نضيؼ إلى ذلؾ أيضًا معيار عدد النصوص أو المقاالت المنشورة في موسوعة ويتيبيديا الُحرة 
فبماذا امتياُر ىذه الموسوعة دوف غيرىا رغـ اعترافنا بتونيا مف . (العَشرةي وىو مف معايير لوي تالؼ)

 الذي يشتٍّؿ في الحقيقة -مثبل–  (غوغؿ)أتبر الموسوعات المويودة عبى الشابتة؟ لتف ىناؾ ُمحرٍّؾ 
. أتبر موسوعة معبومات عبى ويو األرض
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فما ىو مف قبيؿ ىذه المعايير ال يصبح أف ُيستعمَؿ لمقارنة وضع لغة أو . األمرى
 .وزنيا بوضع لغات أمرى

ىؿ العربيُة في أزمة؟ واحَتَتمنا إلى يمبة : اآلَفر إذا ريعنا إلى سؤالنا األساسي
مف ىذه المعايير والمؤشٍّرات التي أشرنا إلييار ورتَّتزنا بصفة ماصة عبى المقاييس 

أو األىَّـت -والمعايير الَتمٍّيةر لتشميص حالتيا في مرحبتنا الراىنةر لويدنا أف أغببيا 
الدماُء : ُيظير بتؿ يبلٍء أف العربية في َحيوية ونشاٍط مبحوظيف- منيا عبى األقؿ

ر وَنُبُضيا طبيعير وُسحَنُتيا ال تُنبُئ بما ىو مطيٌرر  تيري في عروقيا بشتؿ عاديٍّ
ور"و"الُتُشوؼ"وتذا ُميمُؿ  إنيا ػ بصفة . المارييةر ال تدؿ عبى ويود ِعبة قاِتبة"الصُّه

.  إيمالية ػ في صحة وعافيةر والسيما عند مقارنتيا مع والؼ البغات األمرى

العربيةر مؤشٍَّر عدد الناطقيف بيا في "وزف"فنحف لو استعمبنا ػ مثبًل ػ في قياس 
العاَلـر لويدناىا بتؿ تأتيدر في الصؼٍّ األمامي ضمَف توتبة الَعشر األوائؿ مف 
البغات التبرى التي ُتييِمُف عبى باقي لغات الَتوف البالغ عددىا قرابة سبعة والؼ 

وبعُض الدراسات تبيٍّف أف البغات الستَّت الُمعتَمدة في ىيئة اأُلَمـ المتحدة . ()لغة
 مما دَفع رمف عدد ستاف العاَلـ% 42ر تحتتر وحَدىا نسبة (والعربيُة واحدٌة منيا)

بعَضيـ إلى اعتبار ىذا التوزيع البغوي العاَلمي غيَر عادٍؿر والمطالبة بإقامة نظاـ 
لغوي عالمي يديد عبى ِغرار المطالبة بنظاـ اقتصادي عالمي يديدر ونظاـ إعبلمي 

.  عالمي يديد

ورغـ أف مقياس عدد المتتبٍّميف أو الُمستعِمبيف ليس وحَده المعياَر التافي لبُحتـ 
تيا ووزنيا الحقيقي ػ تما أشرنا مف قبؿ ػ وأف ىناؾ مقاييَس  عبى متانة لغٍة أو قوَّت

أمرى تثيرًة ييب أف ُتضاؼ إلى المقياس الَتمٍّير حيف الُحتـ الموضوعي عبى وزف 
تؿٍّ لغةر إال أنو يبقى أحَد المؤشٍّرات الدالة عبى وضع البغة في فترة معّينة وَمدى 

                                                 

نما ىنالؾ تقديرات ممتبفة تبدأ مف أربعة إلى .1  ليس ىنالؾ إحصاء دقيؽ ونيائي لعدد لغات العالـ حاليًار وا 
.    اليونستو يصؿ العدد إلى ستة والؼأطمسوحسب  .سبعة والؼ حسب أحدث البيانات التي نتوفَّتر عبييا
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فتثرُة استعماؿ العربية ػ مثبًل ػ وتونيا تحتؿُّه . تقّدميا وانتشارىا أو ترايعيا وتقبُّهصيا
اليـو تبؾ المرتبَة المتقدمة بيف البغات العشر األولى في العاَلـر ليما دليٌؿ واِضٌح عبى 
حيويتيا وُمرونتيا وُقدرتيا المستمرة عبى المقاومة والُمناَفَسة والتتيُّهؼ مع الواِقعر رغـ 

تؿٍّ الصعوبات والتحدٍّيات التي تواِيُييار ومؤشٌٍّر ػ ال ُيمتُف تياىُبو ػ عبى أنيا ما تزاُؿ 
ولوال ذلؾ . وتبؾ مزايا ال تتوفَّتر إال لعدد قبيٍؿ مف لغات العاَلـ. تتمتَّتع بُقوة َيذٍب ىائبةٍ 

 .()لتانت قد أصبحت في يمبة البغات الميدَّتدة بالموت واالنقراض
وميما يتفر فإف أغببية اإلحصائيات والبيانات الماصة بعدد ُمستعِمبي لغاِت 

ر تُبيٍّف بيبلء أف مرتبة العربية بيف البغات اإلنسانية ()العاَلـ فيما اطبعنا عبيو
 والرابعة والمامسة والسادسة () والثالثة ()تتأريُح ػ وفؽ ىذا المعيار ػ بيف الثانية

والسَبُب . وقد تتأمر إلى التاسعةر ونادرًا ما تأتي بعد ىذه المرتبة. والسابعة والثامنة
التفاُوت بيف  (أ: في ىذا االمتبلؼ بيف مصادر المعبومات يريع إلى أمور منيا

                                                 

 لغة تؿ سنةر أي أف ىناؾ لغة واحدة تمتفي تؿ 25 يقوؿ ىاييج إف عدد البغات التي تنقرض يصؿ إلى ..1
 D.Crystal ويقوؿ تريستاؿ .وأنو بعد نصؼ قرف فقط قد ينقرُض نصُؼ لغات العاَلـر ممسة عشر يوماً 

وحسب أطبس لغات .  لغات فقط10 لغة فقطر ويقوؿ ومر إنيا تنقرض بمعدؿ 24إنيا تنقرض بمعدؿ 
 أي 2582ر فإف عدد البغات الميددة يصؿ إلى (ـ2010 /3ط )العاَلـ الميددة الذي أصدرتو اليونستو

 230 لغة حسب تقدير ىذا األطبسر منيا 6000مف الميموع العاـ لبغات المويودة وىو % 43بنسبة 
 .1950لغة انقرضت نيائيًا قبؿ 

ػ ولوي تالفي  (2002)لوي تالفي : انظر حوؿ ىذه اإلحصاءات ورتبة العربية بيف البغات العالمية التبرى ..2
ر (2009)وبنرباح . (2011)ػ وياؾ لوتبيرؾ  (2009)ػ وتاتريف ميبر  (2009)ػ واألمويف تالفي  (2010)

وأطبس لغات العالـ لبيوزنستو . Notes statistiques: بعنواف (1994)والدراسة اإلحصائية لبيونستو 
 Encarta             :تثيرة مف أىميا وىناؾ مواقع إحصائية إلتترونية.(2003)ر وبروطوف (2010)
-al و populationsdumonde.com/classements وWikipedia وEthnologueو

bab.com و scribd.comو Population Data.net و Synthèse des données T-

index 2011 .وىناؾ مصادر ومواقع أمرى ضمف قائمة المرايع .
 encarta  : مف المصادر اإلحصائية التي وضعت العربية في الرتبة الثانية مف حيث عدد الناطقيف بيا.3.

. 150 ورايع تاتريف ميبرر وبنرابح ص scribd.com.و
و ػمف المصادر اإلحصائية التي يعبت العربية في الرتبة الثالثة بيف لغات العاَلـ دراسة لبيونسؾ .4

. ـ1989ر لتف اإلحصاء الذي اعتمدتو الوثيقة يعود إلى سنة Notes statistiques  (1994):وافػبعف
 .2009ر واألمويف تالفي 2002تالفي : وانظر أيضا
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عدـ ويود إحصاءات لغوية  (ب. ()تواريخ إيراء الدراسات واإلحصاءات أو نشرىا
امتبلؼ المعايير في  (ج. دقيقة في أغبب الدوؿ المعنية يمتف االعتماُد عبييا

 و 186ما بيف  (حسب المصادر)إحصاء عدد الُمستعمبيف لبعربية الذي يتفاوت 
فيناؾ مثبًل مف يقتصر في إحصائو عبى .  مبيوٍفر وقد يزيد العدُد أو ينُقُص 422

بيقّييف الذيف يستعمبوف العربيًة لغًة ُأولىر وَمف ُيضيؼ إلييـ َمف  الناطقيف السَّت
وىناؾ َمف يقتصُر عبى ُستاف الدوؿ العربية الُمنمِرطة رسميًا . يستعمُبيا لغًة ثانية

في اليامعة العربيةر وعدُدىا اثنتاف وعشروف دولةر وَمف ُيمِرُج مف ىذه الميموعة 
العربية ثبلَث دوؿ وىي الصوماؿ وييبوتي ويزر الَقَمرر باعتبار أف الناطقيف فييا 
بالعربية قبٌة قبيبةر ومف َيزيُد عبييا دواًل أمرى تتَّتمُذ العربيَة لغًة رسمية أو وطنية 

ر وقد يتوسَّتُع ومروف فُيضيُفوف دواًل فييا أقبٍّياٌت عربيٌة أو (إيريثيريا ػ تشاد ػ إسرائيؿ)
ف تاف ىؤالء الذيف يتوسٍّعوف ىـ أيضًا ال يأمذوف في االعتبار . ()ُمعرَّتبة ُمعتَبرةٌ  وا 

العدد الحقيقي لُمستعمبي العربية الموزَّتعيف عبَر مناطَؽ أمرى مف العاَلـر والسيما 
العاَلـ اإلسبلمي الذي عَرَؼ في الُعقود األميرة إقبااًل ُمنَقِطَع النَّتظير عبى تعبُّهـ 

العربية وِحفظ القروف وفتح المئات مف المدارس العربية وعدد ومر مف اليامعات 

                                                 

 يمتبؼ مبلؿ مدة  Ethnographe.org مف األمثبة عبى ذلؾ أف عدد البغات في العاَلـ حسب موقع .1.
 1996ر وعددىا في عاـ 6528:  ىو1992فعدد البغات سنة :  سنة عبى النحو اآلتي16ال تزيد عف 

 وصؿ 2008ر وفي أتتوبر 6800 إلى 2003ر وفي عاـ 6784 إلى 1999ووصؿ عاـ . 6703: ىو
 لغةر أو أنو مبلؿ تبؾ المدة 384 عاما اتتشفت 16وىذا بالطبع ال يعني أنو مبلؿ . 6912العدد إلى 

نما معناه فقط أف المعايير المستعمبة في تؿ إحصاء امتبفت بيف المرة األولى 384ُولدت   لغة يديدةر وا 
أو ىذا ػ عبى األقؿ ػ ىو التفسير الذي يقدمو . والفترات األمرى التي وقع  فييا تحييف اإلحصاء ومرايعتو

 La           : في مقالو بعنوافMédéric Gasquet-Cyrus: انظر. لنا ياستي عف الموضوع

métaphore du pois des langues et ses enjeuxضمف تتاب  :Le pois des 

langues. 

وصَؿ عدُد الدوؿ الُمستعِمبة لبعربية تبيًا أو ُيزئيًار أو تحتوي عبى  مثبًلر (Encarta) في قائمة أونتارطا .2.
إيراف ػ ترتيا ػ مالي ػ النيير ػ : أقبيات عربية تبيرةر إلى ثبلٍث وثبلثيف دولة عربية وغير عربية مف بينيا

نيييريا ػ فرنسا ػ األرينتيف ػ طنزانيا ػ الواليات المتحدة األمريتية ػ ىولندا ػ ببييتار لتف ال أدري لماذا لـ 
وبيا ػ فضبًل عف اليالية المغاربية والعربية التبيرة ػ مدينتاف عربيتاف َسبيبتاف )إسبانيا :تشمؿ دواًل أمرى مثؿ

يطاليار واليوناف وتَندا؟(سبتة ومبيبية: ىما . ر وا 
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ومف المعبـو أف العربية . وأقساـِ اليامعات التي ُتعَنى بالعربية والثقافة اإلسبلمية
.  تنتشُر ُأُفقيًا حيثما انتشَر اإلسبلـُ وحيثما ُوِيَد المسبموف

أما إذا قاَرّنا وضَع العربية ببقية البغات التبرى الُمستعَمبة في البحر األبيض 
. المتوسطر لويدناىا تحتؿ المرتبة األولى ببل مناِزع مف حيث عدد الناطقيف بيا

وىذا ما يستطيع تؿُّه شمٍص أف يستنتيو بتؿ بساطة بمرايعتو لميموع ستاف دوؿ 
لتف لوي تالفي في دراسة لو ماصة حوؿ الموضوعر وضع قائمتيف . المنطقة

العربيةر الفرنسيةر الترتيةر اإليطاليةر اإلسبانيةر )ترتيبيَّتتيف لبغات المتوسٍّطية التسع 
.  ومرج في تؿ واحدة منيما بنتيية ممتبفة(اليونانيةر العبريةر الَقطبلنيةر المالطية

نيد أف الفرنسية ىي  (حيف ال ُتعتبر اإلنيبيزيُة مف لغات المنطقة)ففي األولى 
حيف إدماؿ )وفي الثانية . التي تحتؿُّه الرتبة األولى وبعدىا تأتي العربيُة في الترتيب

. تحتؿُّه العربيُة الرتبة األولى وبعدىا الفرنسيةُ  (اإلنيبيزية ضمف لغات المنطقة
الرتبَة  (في الحالة األولى)ونحف في الحقيقة ال نرى تيؼ أمتَف أف تحتؿ الفرنسيُة 

 65األولى بيف لغات حوض المتوسط مع أف ميموع ستاف فرنسا ال يزيد عف 
تما ال ندري تيؼ اعتُبرت . ()مبيونًار وستاُف مصر وحدىا يزيد عف ثمانيف مبيوناً 

مف لغات البحر المتوسط مع عدـ ويود دولة واحدة  (في الحالة الثانية)اإلنيبيزيُة 
 . تستعمبيا لغًة أولى أو رسمية

وبالبيوء إلى مقياس ومر مف المقاييس الُمعتمدةر وىو عدُد الدوؿ التي 
سنيد البغة العربية . (أولى أو ثانية)تستعمؿ ىذه البغة أو تبؾ لغًة رسمية ليا 

                                                 

 الظاىر أف الباحث قد أدمؿ في حسابو عدد ستاف الدوؿ العربية المنمرطة في منظمة الفرنتفونيةر مع أف .1.
الفرنسية في ىذه الدوؿ ليست لغًة أولى وال تستعمبيا إال نسبٌة معيَّتنة مف الستافر زيادة عبى النسبة 

وال شؾ أف الغاية مف . المرتفعة لؤلمّييف في الدوؿ العربية مما يحوؿ دوف استعماليـ ألية لغة أينبية
وقد تاف عبى الباحث أف ينتبو إلى ويود لغات . دراستو تانت ىي تضميـ حيـ الفرنسية ورفع متانيا

ٍـّ لعدد مف القوميات وفي مقدمتيا البغة األمازيغية  أمرى مستعَمبة بتثرة في حوض المتوسط باعتبارىا لغَة ُأ
وما داـ قد تحدَّتث عف المالطية والقطبلنية تاف عبيو أف يتحدث أيًضا عف . التي أسقَطيا مف االعتبار تبيةً 

.   الُقبُرصية والبروفنصالية وغيرىما
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فيناؾ ممٌس وعشروف دولة . أيضًا تحتؿُّه مرتبَة ثالِث أتبر لغة بيذا االعتبار
 دولة عربية ُيضاؼ إلييا تؿٌّ مف إسرائيؿ وأريتيريا 22)تستعمبيا لغًة رسمية 

. ()(30)والفرنسية  ( دولة45)وترتيُبيا ىذا يأتي مباشرة بعد اإلنيبيزية . (وتشاد
ذا تاف ىذا المقياُس صالحًا لتي ُيعتَمد مف ناحيًة أمرى في معرفة مدى االنتشار  وا 
اليغرافي لبغة المدروسةر مما يقوٍّي وزَنيا وُيدعٍّـ وضَعيار فعبينا أف نعود لبتذتير 
بالمبلحظة السابقة وىي إغفاُؿ الباحثيف ػ عَربًا وغيَر عرٍب ػ لمساحاٍت يغرافيٍة 
شاسعة ودوٍؿ تثيرة غير عربية ُتستعمُؿ فييا لغُة الضاد بيف أوساط الياليات 

أما عف الدوؿ اإلسبلمية التي تعتبر العربيَة لغَة . ()واألقّبيات العربية والُمسِبمة
ـُ بدراسة : ُقرونيا وشريعتيا وَتعبُّهدىا وَصبلتيار فنحف نسأؿ لماذا ال يقع االىتما

 دولة أمرى غيِر عربية تبيا منمرطة في منظمة المؤتمر 35وضع ىذه البغة في 
ُّـه أيضًا بوضع العربية في غيرىا مف الدوؿ ذات األقبيات  اإلسبلمي؟ ولماذا ال ُييَت

التبيرة مف المسبميف تروسيا والصيف واليند التي ُيقدَّتُر عدُد المسبميف فييا 
بالمبلييف؟ ومف شأف إغفاؿ ىذه المساحات اليغرافية والمياالت الواسعة التي 
ُتستعمُؿ فييا العربيُة بشتؿ أو بآمرر أف يحُيب عّنا تثيرًا مف األرقاـ والحقائؽ 

.  التي ال تتتمؿ بدونيا صورُة انتشار العربية في العاَلـ

ولو يمعنا مقياَس االنتشار اليغرافي ومقياس عدد المتتبٍّميف أيضًار ونظرنا 
إلى نتيية ذلؾ في القارة اإلفريقية عبى سبيؿ المثاؿر لويدنا أف العربية ىي البغة 

. باعتبارىا لغًة أولى أو ثانية (والثُّهُبُث تثيرٌ )التي يتتبَّتـ بيا ُثبُث ستاف ىذه القارة 
ُّـه ىذا العدَد اليائؿ  وبُحتـ أف حوالي نصؼ ُستاف ىذه القارة مسبموفر فيي إذف َتُي

                                                 

 142:  نفسو ص..1
ر 2002 ىناؾ إحصائية حوؿ عدد المسيبيف لتعبـ البغات األينبية بالواليات المتحدة األمريتية نشرت سنة .2.

: رايع) تبيَّتف أف العربية تحتؿ الرتبة العاشرة في صؼ البغات التي ُيقبؿ عبييا التبلميُذ والطببة 
Benrabah, p 92) .
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ـ حسب تقديرات منظمة الوحدة اإلفريقية 2008مف السُّهتاف الذي وصؿ َتعداُده عاـ 
ف لـ يتونوا يميعًا يتتبمونيا()نسمة (1.1)إلى مبيار ومئة مبيوف  وبمقارنة . ر وا 

العربية مع البغات اإلقبيمية األتثر انتشارًا في القارةر نيدىا تحتؿُّه الرتبة األولى ببل 
ُمناِزعر وبعدىا تأتي السواحيبيُة والَيوسا والُفبّلنية وبقية البغات التُي ُيقدَّتُر ميموُعيا 

.  () لغة (2000)بحوالي ألفي 

وباستعماؿ معيار يديدر وىو وضُع البغة في الييئات والُمنظَّتمات الدوليةر 
سنيد أف العربية ُتَعدُّه مف بيف البغات الستٍّ الُمعتمدة رسميًا في ىيئة اأُلمـ المتحدة 
وتؿٍّ الييئات والمنظمات المتفرٍّعة عنيا مثؿ اليونستو ومنظمة األغذية والزراعة 

وميموُع متتبٍّمي ىذه البغات السٍّتٍّ َيشِتُؿ وحده . ومنظمة الصحة العالمية وغيرىا
ُيضاُؼ لذلؾ أنيا لغٌة رسميٌة .  مف ستاف العالـ تما أشرُت سابقاً % 42نسبَة 

أيضًا في ىيئات إقبيمية أمرى تمنظمة المؤتمر اإلسبلمير ومنظمة الوحدة 
اإلفريقيةر ومنظمة دوؿ الساحؿ والصحراءر وتؿ الييئات المتفرٍّعة عنيار تمنظمة 

ذا تانت المقارنُة التي تمَّتت بيف استعماؿ ىذه . األلتسو واإليسيستو وغيرىما وا 
ـر قد بيَّتَنت أف العربية َترايَع استعماُليا في 1999 و1992البغات الستر ما بيف 

ر فإف ىذا الترايع في (% 9.5 إلى 10.9مف )األمـ المتحدة بنسبة ضئيبة 
نما شَمَؿ تؿَّت البغات األربع األمرى أماـ تقدُّهـ  الحقيقة لـ يتف ماصًا بالعربيةر وا 

 ،( (%13.8 إلى %18.9مف )فالفرنسية ترايعت بنسبة مطيرة . اإلنيبيزية
ولذلؾ . (%2.1   إلى%4.2 مف)ر والروسية (%10 إلى 12مف )واإلسبانية 

                                                 

 Population et développement en:الوثيقة التي نشرتيا منظمة الوحدة اإلفريقية بعنواف: انظر. 1

Afrique ; Note d’information . أف عدد ستاف  (ـ2011/ 10/10)وحسب موسوعة ويتيبيديا
 ـ إلى 2050 مبيوف نسمةر ومف المنتظر أف يصؿ في عاـ 767ـ إلى 1999القارة اإلفريقية وصؿ سنة 

.   مبيوف نسمة766مبيار و
 المغة والعربية والثقافة اإلسالمية بالغرب اإلفريقي،: الودغيري:  ورايع. موسوعة ويتيبيديا الُحرَّتة: انظر. 2

 .124 و109ص 
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لو أسباُبو  (باستثناء اإلنيبيزية)الترايع في االستعماؿ العاٍـّ لتؿ البغات الممس 
َتصاعُد عدد الدوؿ الُمنَمِرطة في األمـ المتحدة بيف العاميف الواضحة وأىمُّهيا 

وىذه الدوؿ اليديدُة أغبُبيا . ()188 إلى 164المذتوريفر إذ انتقؿ العدُد مف 
ؿ استعماَؿ اإلنيبيزية عبى غيرىا أما عدُد الدوؿ العربية فظؿ بيف الفترتيف . تُفضٍّ

. يامدًا ألنو لـ ُتَضؼ أيُة دولة إلى ىذه الميموعة

ووضُع البغة في الشبتة العنتبوتية العاَلمية أصبح اليوـ مف أىـ المقاييس 
التي ُيبَيُأ إلييا في الُحتـ عبى متانة ىذه البغة وقياس مَدى حيوّيتيا وتتيُّهفيا 

تؿُّه لغة في ىذا العصر : وتطوُّهرىا مع ُمستيّدات العصرر لدرية أنو أصبح ُيقاؿُ 
أي أنيا بعبارة . ُتَعدُّه مارَج نطاِؽ الحرتة تماماً  (...)ليس ليا حضوٌر في اإلنترنت "

ورغـ أف دموؿ العربية إلى الشاِبتة وُمحرٍّتات . ()"واحدة ُتعتبر غيَر مويودة
البحث المشيورة ومواقع التواصؿ االيتماعي الممتبفةر ما يزاُؿ َطرّيًا يدًار ولـ 
تمِض عبيو سوى سنواٍت قبيبةر إال أف ُسرعة انتشار استعماليار ربما أدىَش 

فيي اليوـ أصبحتر مف ىذه الناحيةر تحتؿُّه موقعًا متقدٍّمًا بيف البغات . التثيريف
العشر األوائؿ في العاَلـر وتمتبُؼ رتبُتيا ػ في األغبب ػ بحسب امتبلؼ المصادر 
والمعايير المستمدمة في اإلحصاءر مف السابعة إلى التاسعةر وقد تتأمر عف ىذه 

نحو َتسب المواقع لتنيا بالتأتيد ماضيٌة .  حسب تقديرات أمرى()الرتبة قبيبلً 
المتقدمة مبلؿ األعواـ القادمة تما تدؿُّه عبى ذلؾ التوقُّهعات المستقببية التي سنعود 

وال أدؿ عبى ذلؾ مف توف المعبومات المنشورة في ىذا . إلييا في متاـ ىذا البحث

                                                 

 154: ص (2002) تالفي .1
 L’expansion des langues:  تحت عنواف L’aménagement linguistique: موقع2.

. Jacques Leclerc لصاحبو ياؾ لوتبيرؾ
أي  (world stats- 2010: ومنيا موقع) تحتؿ العربية في الشابتة الرتبة السابعة حسب بعض المواقع .3

أمرى  وفي مصادر أنيا تأتي ىنا بعد الفرنسية مباشرة التي تحتؿ الرتبة السادسة في عدد مف المواقعر
 واألمويف تالفي 2009وحسب إحصاءات ويتيبيديا لسنة % 2.5تحتؿ العربيُة الرتبة التاسعةر أي بمعدؿ 

 .نيدىا في الرتبة الثانية عشرة والفرنسية في الرتبة السادسة (2009)
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ـ الذي شيد بتؿ تأتيد ارتفاعًا تبيرًا في عدد 2011الموضوع ال تتضمَّتف إحصاءات 
الربيع "مستمِدمي الشابتة ومواقعيار بفعؿ عوامؿ تثيرة منيا ما أصبح ُيعَرُؼ باسـ 

ومف . الذي اعتمد شباُبو أساسًا عبى الشاِبتة والمواقع التواصبية االيتماعية"العربي
 (الفيسبوؾ)وىو أف عدد مستمدمي . األدلة عبى ذلؾ ما ورد في تقرير وتالة رويترز

 مبيوف مستمِدـٍ 32ـ ما يقرب مف 2011في العالـ العربي وصؿ في شير غشت 
ر وأف %50بمعدؿ ُنمّو قدُره في الوطف العربير مبلؿ الربع األوؿ مف العاـ نفسور 

تما ارتفع عدُد . ـ2011مصر وحدىا أضافت أربعة مبلييف ُمستمِدـ منذ بداية 
في الوطف العربي مبلؿ الربع األوؿ مف العاـ نفسو بشتؿ الِفٍت  (تويتر)مستمدمي 

في بداية صيؼ  (ياُىو)وفي الوقت نفسو صرَّتحت الرئيسُة التنفيذية لشرتة . ()يداً 
ـ أف شرتتيا أصبحت ُتدرؾ ويوَد ُفَرٍص ىائبة في المنطقة بفضؿ نموُّه 2011

فمبلؿ عاـ "استعماؿ الشاِبتةر واعتبرت األسواَؽ العربية في ىذا المياؿ أسواقًا واِعدًة 
 مبيوف 30ارتفَع عدُد المستمدميف في المنطقة مف  (ياىو متتوب)واحٍد مف شراء 
العربية في نوفمبر الماضي  (ياىو متتوب) مبيونًار وأصبحت صفحة 50شمص إلى 

وحسب ما . ()"الرئيسِة شعبيًة في العاَلـ حالياً ( ياُىو)مامَس أتثر صفحات  (2010)
ر فإنو بعد ستة أشير عبى (ياُىو)ياء في أحد المواقع التي أوردت تصريح مديرة 

                                                 

 مبيوف مستمدـ أرسبوا 1.1ىناؾ حوالي  (ـ2011الربع األوؿ مف )يذتر التقرير أنو مبلؿ الفترة المذتورة . 1
. مبيوف تغريدة ترتَّتزت عبى األحداث المتبلحقة لبتحرتات الشعبية العربية 22.7 في تبؾ الفترة ما يزيد عف

وأوضح بياٌف صحفي نقبتو وتالُة رويترز أف تقرير اإلعبلـ االيتماعي العربي الذي تصدره تبيُة ُدَبي 
لئلدارة الحتومية أشار إلى أف اإلمارات وقطر والبحريف ولبناف ىي أعبى دوؿ عربية مف حيث نسبة 

ـُ ىاتيف الشبتتيف وغيرىما مف شبتات . مستمدمي فيسبوؾ وتويتر بيف ستانيا ثـ تسارع بعد ذلؾر استمدا
موقع ىسبريس بتاريخ : المريع)ر في الدوؿ التي تشيد احتيايات شعبية اإلنترنتاالتصاؿ االيتماعي في 

. (وقد نشر التقريُر أيضًا في مواقع أمرى عديدة. ـ19/9/2011
ـر وتناقبتو 2011 يونيو 10/ ىػ1432 ريب 8اليمعة :  نقبت المبر يريدة الرياض السعودية بتاريخ.2

. مواقع إلتترونية عديدة
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بالعربيةر أصبحت ىذه الصفحة ىي  (ياىو متتوب)إطبلؽ الصفحة الرئيسة لموقع 
. اإلمباري (اليزيرة)ثاني أتبر ويية إمبارية في المنطقة العربية بعد موقع 

ومف الشواىد واألدلة التثيرة في ىذه النقطةر ما ورد في تقرير عف موقع 
المغربي الذي ينشر مقاالتو وتقاريره بالعربية ػ وُيقاؿ إنو أتبُر موقع  (ِىْسبريس)

 شيريًار وأنو بيذا 1.600.000إلتتروني في المغرب ػ وىو أف عدد ُزّواره يناىُز 
وار يتياوز عدَد النُّهسخ المطبوعة يوميًا  ليميع  (وليس الَمبيعة)العدد اليومي مف الزُّه

ُحؼ المغربية وبذلؾ يتوف ىذا الموقع المغربي الذي مضى عبيو أقؿُّه مف أربع . الصُّه
ر قد أصبح في سرعة فائقة مف المواقع التي ُتعدُّه (2007تأسس عاـ )سنوات 

.  () ألؼ موقع إلتتروني عالمي31مريعًا عاَلميًا والبالِغ عدُدىا 

ذا تانت الفقرُة السابقُة قد تحدثت عف موقع العربية في نوع يديد مف  وا 
وسائؿ اإلعبلـر وىو الذي يمتف أف نسميو باإلعبلـ اإللتتروني أو اإلعبلـ 

وئير فيناؾ مقاييُس أمرى يمتف استعماُليا لوزف قيمة ممتبؼ البغات في  الضَّت
فمف . العاَلـ في الوسائؿ اإلعبلمية التقبيدية تالصحافة المتتوبة والمسموعة والمرئية
المؤتَّتد أف وفرة الصحؼ المطبوعة واإلذاعات المسموعة والقنوات الفضائية 

وانتشارىا وتعدّدىا ببغة معيَّتنةر ُيعدُّه مف أىـ المعايير التي ُتستعَمؿ في تقويـ لغٍة 
ولنتَتِؼ اآلف بقياس العربية عبر عدد المحطات اإلذاعية . مف البغات الحيَّتة

 إذاعة تبثُّه 115فمف مبلؿ إحصاء ُأنِيَز عبى عيٍّنة محصورة في . العالمية
بممتبؼ البغات عبر العاَلـر اتضَح أف العربية تحتؿُّه فييا الرتبَة الرابعَة بعد 

وسية  وال شؾَّت أننا لو أضفنا إلى ىذا عدَد . (2010تالفي )اإلنيبيزية والفرنسية والرُّه
ما يصدر يوميا وأسبوعيًا وشيريًا مف الصُّهحؼ والميبلت العربية المتتوبة في تؿ 
أنحاء العاَلـ العربي ومارَيو أيضًار وعدد القنوات التَّتبَفزية الُمستعِمبة لبعربية التي 

                                                 

: ـ في موقع2011 فبراير 14ر منشور بتاريخ هسبريس القصة الكاممة: مف مقاؿ لنعماف الياشمي بعنواف. 1
. كّتاب األنترنت المغاربة
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تبثُّه بواسطة األقمار الصناعية أو بغيرىار وعدد ساعات َبثٍّيار سنيد أف وضع 
العربية في تؿ ىذه المياالت اإلعبلميةر مف حيُث التُّـه عبى األقؿر عددًا واِفرًا 

 يدًا ومؤشٍّرًا قوّيًا عبى حضور ىذه البغة الُمتزايد في ممتبؼ وسائؿ اإلعبلـ
فبفضؿ ىذه الوسائط اإلعبلمية وصبت العربية إلى أقصى نقطة في . الدولي
. العاَلـ

وىنالؾ معياٌر ومر عادًة ما ُيستعمُؿ في قياس وزف البغاتر وىو نسبة 
تثرُة )ُمصوبة الميتمع الُمستعِمؿ لبغة المدروسةر ألف عامؿ النموُّه السُّهتانيٍّ 

ومف . ُميٌـّ في دراسة مستقبؿ البغات ومدى نمّوىا أو ترايعيا (التناُسؿ أو قبَّتُتو
. ر أف نسبة التواُلد فيو عاليةٌ (واإلسبلمي أيضاً )الظواىر المعروفة في العاَلـ العربي 

وىذا ما ييعُؿ لغَتو العربية في حياٍة متيدٍّدة ومستمرة وأبعد ما تتوف عف شبح 
وال شؾ في أف نتائج اإلحصاءات التي رأينا نماذَج منيا في . االنقراض أو الموت

الفقرات السابقةر قد أوضحت أف أحد أىـ أسباب احتبلؿ العربية لتبؾ الرُّهَتب 
 .المتقدمة بيف بقية لغات العاَلـ ىو ىذا العامُؿ الذي نتحدُث عنو

وأميرًار ال بد مف التذتير بالمتانة الماصة التي تحظى بيا العربيُة في نفوس تؿ 
المسبميف مف عرب وغيرىـر وىو ما يمنُحيا َسَندًا قويًا ال تتمتَّتع بو لغٌة أمرى مف 

.   البغات الحيةر وُيضيؼ مؤّشرًا ومر عبى قوة ُحضورىا ووضعيا اليّيد
ىذا إذفر ىو وضع العربية بيف تبريات لغات العاَلـ إذا احتتمنا إلى تؿ 
معيار عبى حدةر أما لو أردنا أف نعرؼ متانَتيا باستعماؿ طريقة أمرىر وىي 

اليمع بيف عدد مف المؤشٍّراتر لويدنا ىذه البغَة ال تمرُج أيضًا عف صؼٍّ البغات 
.  العشر األوائؿ في العاَلـ

وقد ليأ فييا الستمبلص وضعية اثنَتي ففي دراسة سابقة نشرىا لوي تالفير 
:  عشرة لغة ىي األولى في العاَلـر مف مبلؿ اليمع بيف المعايير الثبلثة اآلتية

. ػ ترتيب ىذه البغات حسب عدد الناطقيف بيا
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. ػ ترتيبيا حسب التطوُّهر المتوقَّتع لعدد الستاف
. ػ ترتيبيا حسَب اعتبارىا لغاٍت رسميًة لبدوؿ الُمستعمبة ليا

بة الرتبَة الثالثة  بعد اإلنيبيزية واإلسبانية )ويدنا أف العربية تحتؿُّه في الُمَحصٍّ
. ()في درية متساويٍة مع الصينية (وقبؿ الفرنسية التي احتبت الرتبة الرابعة

ـر قاـ الُمشِرؼ عبييا وىو 1997وفي دراسة أمرى نَشرىا الميبُس البريطاني 
 لغة تبرى في العاَلـ سنة 12البغوي اإلنيبيزي دافيد يرادوؿر باستمبلص وضعية 

 وِضمَنيا العربيةر باستعماؿ منيٍج ماٍص يعتمد عبى اليمع بيف ممسة 1995
مدى قوة اقتصاد الدولة أو الدوؿ التي )العامؿ االقتصادي  (1: معايير تبرى وىي

نسبة النموُّه السُّهّتاني  (2. (تستعمؿ البغة اعتمادًا عبى مؤشٍّر الدمؿ الوطني الماـ
في الميتمع البغوير ويرتبط بو عامٌؿ ومر ىو نسبة التَّتمدُّهف والييرة مف القرى إلى 

امتفاء البغات  (3. المراتز الَحَضرية التبرى لما لذلؾ مف تأثير عبى التغيُّهر البغوي
عامؿ التنمية البشرية الذي يرتتز بدوره عبى  (4. أو موتيا وأثره عبى تعدد األلسنة

. عدد ومر مف المؤشرات تنسبة التعبيـ ومستوى المعيشة ونوعية الحياة
والنتيية العامة التي وصؿ إلييا صاحُب الدراسة ىي أف العربية تحتؿ            

دماييا في بعضيا واستمبلص المعدؿ العاـ -  باليمع بيف تؿ ىذه المعايير وا 
عبى الرتبة السابعة بعد اإلنيبيزية واأللمانية والفرنسية واليابانية واإلسبانية - منيا

 .  ()والصينيةر عبى التوالي
 ـ أين األزمُة إذن؟    2 

تؿُّه ىذه المقاييس والمؤشٍّرات السابقةر بيَّتَنت بما ال ُغموَض فيو وال لبسر أف 
العربية في مرحبتنا ىذه ػ مرحبة الصراع الحضاري والثقافير ومرحبة الييمنة 

                                                 

  .142 ص 2002انظر تالفي . 1
 :Benrabah (2009) p85: انظر. 2
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الغربية عبى تؿ المياالت الثقافية واإلعبلمية والبغوية فضبًل عف المياالت 
االقتصادية والمالية والعستريةر ومرحبة العولمة التاِسحة بتؿ تحدٍّّياتيا وتيديداتيا ػ 

تعيُش حياًة طبيعيًة مف النشاط والحيوية والقدرة عبى الُمنافسة الّشِرسة وفرض 
وأنيا بأتثر المقاييس استعمااًلر تحتؿُّه مرتبًة متقدمةر . الويود في تؿ المياالت

ربما لـ يتف التثيروف يتوقَّتعونيار بيف ُتبريات البغات الُمسيِطرة عبى العاَلـر وتتقدَّتـ 
في عدد مف الحاالت وتثير مف المياالتر  (تالفرنسية مثبلً )عبى تثير منيا 

.  والسيما حيف نيمع بيف تؿ المؤشٍّرات المذتورة

إذا تاف الوضُع عبى ما ىو عبيور فأيف الُمشِتُؿ إذف؟ أيف تتيبَّتى أزمُة 
العربية ومشاتُبيا والتحدٍّّياُت التبيرة التي عادًة ما نيُدىـ يتحدثوف عنيا بمرارة 

وَحسرة وُيحذٍّروف الناَس منيا وُيثيروف المماوَؼ والرُّهعَب حوَليا لدرية توقُّهع الموت 
واالنقراض واالنتحار لبعربية؟  

إف تؿَّت ما يتحدثوف عنو : األسئبة بالقوؿ/ ال يمتننا أف ُنييب عف ىذا السؤاؿ
مف مماوؼ ويتوقَّتعونو مف مماطرر إنما ىو ميرَّتُد أوىاـٍ وُمبالغاٍت وتييُّهؤات ال 

حة وال ويود ليا في عاَلـ الواقع . َدعنا نفتٍّْر في األمر َمِبّياً . أساَس ليا مف الصٍّ
وَدعنا أيضًا َنرِيْع إلى نتائج تبؾ اإلحصاءات والمعبومات الموزَّتعة عبى مصادر 

إذ ذاؾ سنرى أف ُمشتبة العربية ليست . ممتبفةر لنتَفحَّتصيا ونتأمَّتؿ فييا قبيبلً 
ر وليست مشتبَة تٍـّ وعَددٍ  ف تانت لنار . ُمشتبَة انتشار وامتداٍد ُأُفقيٍّ أو ُيغرافيٍّ وا 

ر أرقاـٌ ومعايير أمرى تُبيٍّف الثَّتَغراِت وأويَو النَّتقص والمَبؿ التي  ٍـّ حتى مف ناحية الَت
لـ نبتفت إلييا ونحف في َنشوة الَفَرح بما لدينا مف عدد وفيٍر مف ُمتتبٍّمي العربية 
وُمستعمبييا وعدد الدوؿ التي تيعؿ منيا لغًة رسميةر والمنظمات الدولية التي 

تعتمُدىار والمساحة اليغرافية التي تمتدُّه عبييار واإلذاعات والقَنوات التَّتبفزية التي 
َتُبثُّه بيار وعدد ُمستعِمبي الشابتة وُمَتَصّفحييار والمتانة اإليمالية لبعربية بيف بقية 

. لغات العاَلـ باعتبار تبؾ العناصر تبٍّيا
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حيف نغَرُؽ في التفاؤؿ بما ُتِمدُّهنا بو المعاييُر والمؤشٍّرات التّمية السابقة مف 
َأمباٍر ُمَبشٍّرة وُمريحةر ننسى أف نطرح عبى أنفسنا أسئبًة مف نوٍع ومر ربما قد 

بؿ قد ننسى أصبًل أف . يتوف في اليواب عنيا ما ال ُيريُحنا وما ال ُنريُد َسماَعو
ذفر ال ُبدَّت أف األيوبُة الُمحصَّتؿ . األسئبة السابقة ليست ىي تؿَّت األسئبة الُممِتنة وا 

عبييا ليست ىي تّؿ األيوبة التافية إلقناع اليميع بسبلمة وضع العربية في 
المرحبة الراىنة واالطمئناف عبييا في المستقبؿر وليست وحدىا القادرَة عبى رسـ 

ورة مف تؿٍّ أبعادىا ىنالؾ بالتأتيد معاييُر أمرى لـ نستعمبيا ولـ نطَّتبع . يواِنِب الصُّه
.  وىناؾ بقيُة أسئبٍة لـ نطرحيا ولـ ُنِيْب عبييا. عبى نتائييا
: ُأ طي َأمثمةًة 

حيف تحدثنا عف االنتشار الواسع لعربيَّتتنا التي قد يتوف عدُد ُمستعمبييا 
تياوَز األرَبَع ِمئِة مبيوِف شمٍص أو قاَرَب الَممَس ِمئٍة في القارات الممسر وعف 

وضعيا الواِزِف  والمرموؽ بيف تافة لغات العاَلـ الُتبرى في المياالت التي ذترناىا 
وِنفًار تاف عبينا ػ لتي تتتمؿ أمامنا الصورُة ػ أف ننتظر اليواب عبى بعض األسئبة 

ف تانت ُمزِعيًة وحاِرقة ىؿ  عف أيُة عربية نتتّبـ؟ :وأوُليا أف نسأؿ. األمرى وا 
نتحدث عف العربيُة الُفصحى الُمشترتة أـ عف العربية الَمحبٍّية البَّتَيييةر أـ عف 

العربية بصفة عامة بمستوياتيا المتعدٍّدة مف فصيحة وعاميةر أـ عف َىييٍف ممسوٍخ 
فيو مف تؿٍّ لغة ولييٍة َأمشاٌج وأمبلٌط؟ وما ىي أمطاُر انشطار العربية إلى فروع 
ولييات عديدة ومتباعدة عبى مستقبؿ ىذه البغة؟ إف السؤاؿ الذي يبحث عف َمدى 

أو تفّتِتيا وانحبلِليا إلى َلييات ثـ إلى ُلَغّياٍت  (وىو عبلمُة قوة)َتماُسؾ البغة 
ر (وىو عبلمة ضعؼ)ُمتناِفرة وُمتباعدة فتتوف مصدَر تيديٍد لوحدة البغة ومستقببيا 

ليو سؤاؿ عبى درية تبيرة مف األىميةر يستحؽُّه اإليابةر تما يستحؽُّه أف يتوف 
. عبى رأس أىـ المؤشٍّرات لقياس وزف البغات ومدى ُقوتيا أو َضعفيا ُمستقَببلً 
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ما مدى سيادة البغة وَبسط ُنفوذىا دامَؿ أوطانيار وَتَغبُغبيا في : سؤال  آخر
أييزة الدولة وطبقات الميتمعر وُقدرتيا عبى فرض ويودىا في تؿ مرافؽ الحياة 

ي دامَؿ ُمناخ الثُّهنائية غير : العامة والماصة؟ وبالتالي حٍّ ما ىو وضُعيا الصٍّ
الُمتتافئة الذي يتاُد يمِنُقيا بيوائو الفاسدر وفي بيئة التعدُّهدية البغوية الُمَبوثَّتِة القاِتبة؟ 

وما دريُة استقرارىا واطمئنانيا عبى حاِضرىا وُمستقببيا وقدرتيا عبى المقاومة 
والتحدٍّير والحاُؿ َأنيا ُمحاَصرٌة بِحراِب ىذه البغات الُمتربٍّصة بيا مف تؿ يانبر 

تُقاِسُميا الَمستَفر وتُناِزُعيا الَبقاَءر وُتزاِحُميا عبى مراتز النُّهفوذ دامَؿ مياليا 
وتُناِفُسيا في مياالت التعبيـ واإلدارة . التُّهرابير بالشاِرَع والَمعمَؿ والمدرسة

واالقتصاد والتيارة والصناعة والمقاوالت والُبنوؾ والشرتات والتتنولوييا واإلعبلـ 
والفنوف وغيرىا مف المياالت الحيوية؟ ما أمطاُر ذلؾ إذف في الحاؿ والمآؿ عبى 

لغة الضاد؟ ما وضُع العربية في موايية تحديات العولمة وَسببياتيا وتيديداتيا 
ما ىو وضُعيا في الصراع الدائر بيف العولمة البغوية : لبغات؟ أو بعبارة أمرى

مف ييةر وبيف الدعوة إلى  (لصالح اإلنيبيزية)التي ترفع شعار اأُلحادية البسانية 
شة والثُّهنائية المفروضة عبييا مف قوى أينبية أمرى ُمييِمنةر مف  التعدُّهدية المتوحٍّ

يية أمرى؟ 
إذا تانت البغُة أساَس الُيويةر فما مدى اعتزاز أىؿ العربية : سؤاٌل ثالث

لى أيٍّ  ببغتيـ وتشبُّهثيـ بيار وحرصيـ عبى المحافظة عبييا وتطويرىا وتنمَّتيتيا؟ وا 
حدٍّ ما تزاُؿ الشُّهعوُب العربيُة أو الناطقة بالعربية تعتبر ىذه البغَة يزءًا أساسيًا مف 

ُىوّيتيا وتينونتيا وويودىا وليست ميرد أداٍة مف أدوات التواصؿ التي يمتف 
استبداُليا بأية لغٍة أمرى؟ 

ُتيا مف : سؤاٌل رابع ما دوُر العربية في اتتساب المعرفة وتوطينيا؟ وما ِحصَّت
اإلنتاج العبمي والفتري ونشِر الُتُتب والمؤلَّتفات والدَّتوريات العبمية؟ وما موقُعيا 
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لييار والحاُؿ  وأىمّيُتيا في البحث العبمي عامًة؟ وما متانُتيا في حقؿ التريمة منيا وا 
أف التريمة مف أىـ معايير تقييـ البغات وقياس وزنيا؟ 

-ما ىو وضُع العربية مف منظور ميموعة أمرى مف المعايير : سؤال خامس
لقياس مدى  (2003)التي وضعيا تقرير مبراء اليونيستو - غير المعيار الَتمٍّي

. ()حيوية البغات ودرية ُقربيا أو ُبعدىا مف مماطر االندثار؟
وبتناُسبيا وتشعُّهبيار ُندرُؾ أف المسألة ليست بالسيولة . وىتذا تتناسُؿ األسئبةُ 

التي تناولناىا في القسـ "أقراص التَّتيدئة"التي َبَدت لنا مف مبلؿ عناصر االطمئناف و
وال شؾ في أف محاولة البحث عف أيوبٍة ُمقِنعٍة لمثؿ ىذه . األوؿ مف ىذا البحث
ر َلِمف شأنو أف يتشؼ لنا تثيرًا مف الثَّتغرات في ِيدار "الُمَييٍّية"األسئبًة الُمزِعيٍة و

البغة العربية الذي قد يبدو لببعيد سبيمًا ُمعافىر ويبدو لبقريب عبى حقيقتو مبيئًا 
وال شؾَّت أيضًا في أف النَّتبش في مثؿ . بالثُّهُقوبر تواحٍد مف أسوار ُمُدننا وِقبلِعنا العتيقة

ىذه الثُّهُقوب والنُّهُدوب ىو الذي سيتشؼ أف عددًا مف ُيَمؿ االعتراض والتحفُّهظات 
والَمماوؼ التي ُيفِصُح عنيا تثيٌر مف التّتاب والباحثيف والُمشِفقيف عبى مستقبؿ 

.  العربيةر ىي ُيَمٌؿ ذاُت معنًى وليا َمحؿٌّ مف اإلعراب
عراِب ىذه الُيمؿ إذفر .  فبنواصؿ البحث ولَنُمض في بحث ىذه المسائؿر وا 

في َتحدٍّ ساِفٍر وُمسَتِفزٍّ لوصية النُّهحاة الُقدامى بأف الُيمَؿ االعتراضيَة ال محؿَّت ليا 
.   مف اإلعراب

:  غير الُمتكاِفئةالثُّنائية التعّددية المسانية ووضُع العربية في مناخ : 2 ـ 1
                                                 

العدد  (2. نقؿ البغة مف ييؿ إلى ومر (1:  عدد المعايير حسب التقرير المذتور تسعةر وىي تما يبي.1
استعماؿ البغة في ممتبؼ  (4. نسبة ُمستعمبي البغة بيف عدد الستاف (3. اإليمالي لبمتتبميف بالبغة
الوسائؿ  (6. استعماؿ البغة في ممتبؼ مياالت الوسائؿ اإلعبلمية (5. المياالت العامة والماصة

سبوؾ الدولة ُتياه لغة  (7. (الخ..بما فييا التتابة والقواعد والقواميس)المستعمبة في تبقيف البغة وتعبيميا 
ومدى العمؿ عبى حمايتيار ووضع البغة الرسمي وتيفية معامبتيا مقارنة البغوية الحتومية والمؤسسية معينة 

توثيؽ البغة ونوعو  (9. وضعية أفراد الميتمع إزاء لغتيـ ونظرُتيـ إلييا (8.مع البغات األمرى المستعمبة
. ومدى يودتو



 182 

الغزُو البغوي األينبيُّه لببداف العالـ العربي واإلسبلمي بدَأ مع االتتساح 
االستعماري ليذه الببداف في مطبع القرف التاسع عشر الميبلدير واستمرَّت في 

ثـ تيدَّتد في صيغة أمرى مع التَّتَبعية . تصاُعٍد إلى منتصؼ القرف الماضي
ـُ العربّي طيبَة مرحبة ما بعد  االقتصادية والسياسية والثقافية التي مضع ليا العاَل

والدوُؿ العربيُة بعد . فاالستعماُر االستيطاني فَرَض لغَتو بالَقير والُقوة. ()االستقبلؿ
االستقبلؿ احتَضَنت ىذه التَّتِرتَة البغويَة والثقافية األينبية وتولَّتتيا بالرٍّعاية تحت 

والنُّهمبُة الُمتعبٍّمُة . ()الضغوط األينبية القائمة عبى المساومات وتبادؿ المصالح
بالمارج أو الُمتَمرٍّيُة مف مدارس البغات األينبية بالدامؿر تشبَّتَثت بيا لضماف 

مصالحيا وامتيازاتيار أو باعتبارىا غنيمَة حرٍبر والسيما أف التأثيَر القوّي والتبمة 
ُيضاُؼ ىذا إلى انتشار المدارس . الناِفذة في ىذه المرحبةر قد أصبحًا معًا في يدىا

ودوُرىا في ُمزاحمِة العربية وُمحاربتيا دوٌر شائٌع . األينبية واتٍّساع أعدادىا وُزبائنيا
ثـ ياء عصُر العولمة ليزداد حيـُ المطورة عبى البغَة العربية وغيرىا مف . معروؼٌ 

البغات التي لـ تفرض ويوَدىا بعُد في أسواؽ االقتصاد والتٍّيارة العاَلمّييف وعاَلـ 
ومف المعبػـو أف . التٍّتنولوييا بصفة عامة وتتنولوييا المعبومػات بصفة ماصػة

مبلؿ العشريف سنة الماضية ليست اقتصاديًة العولمة التي يتحدث عنيا الناُس 
ولذلؾ ظؿ االستثناُء الثقافي . ميرَّتدًةر ولتف أمطر يوانبيا ىو اليانُب الثقافي والبغوي

والبغوي مف المطالب التي تتشبَّتُث بيا تثيٌر مف الدوؿ األوروبية وغيرىا وفي مقدمتيا 
وحتى في العاَلـ العربي أصبح ىناؾ عدٌد مف الُتتاب والباحثيف الذيف يروف أف . فرنسا

عبى أف مطر . مطر عولمة اإلنيبيزية عبى العربية ىو أتثُر مف مطر االستعمار
العولمة ال ُييّدُد البغات الصغرى والَمحبٍّية وحدىا تما ُيشاُعر بؿ أصبح ُييدٍُّد في المقاـ 

                                                 

 .ـ2011 سنة 67 ع المسان العربيميبة . المغة العربية في مراحل الضعف والتبعية: الودغيري: انظر. 1
مبيار فرنؾ مف الديف عبى  (16)مف األمثبة البسيطة عبى ىذه الضغوط أف فرنسا اضطرت مرة إلى إلغاء . 2

. .دوؿ إفريقية مقابؿ أف تستمر تبؾ الدوؿ في ضماف الدور المتفوؽ لبغة الفرنسية في الحتومة والتعبيـ
 .المغة العربية والعولمة: عمر عبد اليادي عتيؽ. د: انظر
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عددًا تبيرًا مف البغات العالمية ذات - تما سنرى بعد قبيؿ- األوؿ وبدرية أشدَّت 
وقد ال . المتانة المرموقة تالفرنسية واأللمانية واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية وغيرىا

ُييدٍُّدىا بالزواؿ والموت مرًة واحدًةر ولتنو عبى األقؿ ُيقبٍُّؿ مف أىمٍّيتيا ويقبٍّص مف 
حيـ نفوذىا ويدفعيا إلى الترايع لصالح لغة العولمة الُمييمنةر وىي اإلنيبيزية التي 

َبُع واألمواُؿ مف غير ُحدود ولموايية ىذا الَيَبع . َتنساُب عبَر العاَلـ تما َتنساُب السٍّ
الشديد مف تعاُظـ دور اإلنيبيزية وترايع غيرىار ارتفعت دريُة ُحمَّتى الدعوة لبتعدُّهدية 

وىي حرتٌة حاولت أف تتتسَب الشرعيَة الدولية عف طريؽ . البغوية والتنوُّهع الثقافي
المرور بييئات اأُلمـ المتحدة تمنظمة الُيونستور لُتداِفع في ظاىرىا عف البغات 

الصغيرة والمحبٍّية ولغات األقبٍّيات ومصوصيات ثقافاتيا مف االنقراضر ولتنيا في 
لقد أصبح مذىُب . الباِطف تدافُع عف نفسيا وويودىا وثقافاتيا قبؿ َأيٍّ شيٍء ومر

وقد ويَدت فرنسا نفَسيا مضطرًة لقيادة اليبية . التعددية َصرمَة العصر ومَرَضو أيضاً 
ريف منيا تما ويَدت الميموعُة . الرافضة لئلنيبيزية ألنيا رأت أنيا أتبَر المتَضرٍّ

 لبتحاُلؼ معيار ()الفرنتفونية نفَسيا مضطرة ليرٍّ ميموعات لغوية عالمية أمرى
وتبُّهيا مفرداٌت ُتحيُؿ . تحت شعاٍر التعدُّهدية والتنوُّهع والُمصوصية وحؽٍّ االمتبلؼ

في الظاىر عبى االنفتاح والِغَنى والثراء الفتري والبغوي والثقافي ػ وماصة عندما 
  ػ في ُمقاِبؿ اأُلحادية التي أصبحت ()يتعبَّتُؽ األمُر باألفراد وليس الحتومات

                                                 

 بعد تنامي مماوؼ الدوؿ األوروبية مف ىيمنة اإلنيبيزيةر بدأت تظير ميموعات لغوية أمرى إلى يانب : 1
ميموعة الدوؿ الناطقة باإلسبانيةر وميموعة الدوؿ الناطقة بالبرتغالية وميموعة : الميموعة الفرنتفونيةر ومنيا

وقد بذلت منظمة الفرنتفونية في السنوات األميرة ييودًا تبيرة . الدوؿ الناطقة باأللمانية وأمرى ناطقة بالروسية
في سبيؿ التعاوف مع عدد مف ىذه الميموعات إضافة إلى الميموعة الناطقة بالعربية المتمثٍّبة في يامعة الدوؿ 

التعددية البغوية والثقافية : العربية ومنظمة األلتسور لمقاومة الييمنة اإلنيبيزية والعمؿ المشترؾ تحت شعار
وواضح مف الموقؼ الفرنسي األمير الداعي إلى التعددية أف فرنسا قد اضطرت إلى . ومحاربة موت البغات

تبّنيو اضطرارًار أواًل إلدراتيا ترايَع متانة لغتيا أماـ اإلنيبيزيةر وثانيًا لتي تضمف لبغتيا مقعدًا قريبًا مف مقعد 
اإلنيبيزية في تؿ المحافؿ واألسواؽ والمياالت الدوليةر وثالثًا مف أيؿ تسب تضامف الميموعات البغوية 

رة ػ إلى يانبيا لبَحدٍّ مف سطوة  . اإلنيبيزيةاألمرى ػ وىي أيضًا متضرٍّ
والدولُة يصُعُب عبييا عمبيًا أف تستعمؿ في متاف واحد  أتثر .  ألف لغة الدولة يزٌء مف ُمحدٍّدات سيادتيا. 1.

مف لغة في التماطب والتعامؿ الرسمّييف وتعميـ التعبيـ وتسيير اإلدارة وتؿ مرافقيا االقتصادية 
نة مف أقاليـ ذات ُحتـ ذاتي)وااليتماعية ذا ىي اضُطرَّتت لذلؾ بحتـ . (البيـ إذا تانت ىذه الدولة متوَّت وا 
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ـَ الناِطُقوف باإلنيبيزية بصفة . ُتوَصؼ بأنيا عبلمُة انعزاٍؿ وانغبلؽ وتثيرًا ما ُىوِي
عامة واألمريتاُف واإلنيبيُز بصفة ماصةر بأنيـ وحدىـ في العاَلـ يعتبروف أف 

لغَتيـ التي يتتسبونيا بالِفطرة والسبيقة ال ُتْحِوُييـ إلى بذؿ ُييٍد أو استثمار وقٍت 
أو ماٍؿ في تعبُّهـ لغاٍت ُأمرىر لسبب بسيط ىو أنيـ في غير حاية إلى أية لغة 
غير اإلنيبيزية التي ُتستعَمُؿ في تؿ متاٍف مف األرضر وتفتُح أماَميـ ُفرَص 

أما اآلمروف مف . السياحة والتيارة عبَر العاَلـ وولوج الوظائؼ دوف ُييٍد ُيذَترُ 
أصحاب تؿ البغات الباقية فيـ مضطروف إلنفاؽ يزٍء تبيٍر مف ميزانيتيـ وأوقاتيـ 

.   مف أيؿ أف تُتاَح ليـ الُفرُص الُمتساويُة مع الُمَنْيَبزيف()لتعبُّهـ اإلنيبيزية
لتف ال ينبغي أف ُيفَيـ منو أف محاربة القوى . تبلـٌ يميٌؿر ومنطٌؽ مقبوؿ

الُمناِىضة لبعولمة ىو الذي أويَد التعددية البسانيةر فالتعددية حالٌة تانت مويودة 
تّؿ ما ىنالؾ أف . في تؿ دوؿ العاَلـ تقريبًار وال تتاد تمبو منيا دولٌة مف الدوؿ

التطرُّهؼ في الدعوة إلى لغة َعوَلمية واحدة أدَّتى إلى مبؽ حرتة ُمضادَّتة ُتحيي 
ورغـ أف األصؿ في الميتمع . النَّتزعَة التعددية وُتؤِيُج نيراَنيا وُتحرٍُّؾ شياطينيا

                                                                                                                        

فسيتوف عبييا أف تتحمؿ الُتبفة المالية العالية باإلضافة إلى ُتبفة الوقت . ويود أتثر مف لغة رسمية
وتثير مف الدراسات العبمية أظيرت أف . وقد تبيأ إلى توزيع الوظائؼ بينيا اقتصادًا لبوقت والُتبفة. والُييد

أي أف االزدىار االقتصادي والُعمراني . تثرة البغات في الميتمع يترابط مع التمبُّهؼ والفقر والعتس صحيح
 والميثاُؽ األوروبي الماصُّه بالبغات اإلقبيمية أو. والتنموي يرتبط بالتقبيؿ مف عدد البغات ما أمتَف ذلؾ

ـر ينصُّه عبى أف الحفاظ عبى التعدد البغوي وحماية 1998الذي ابتدأ العمُؿ بو سنة  لغات األقبياتر
وياءت ديباية ىذا . البغات اإلقبيمية ولغات األقبٍّيات ييب أف يتّما دامؿ السيادة الوطنية والوحدة الترابية

إف حماية البغات اإلقبيمية ولغات األقّبيات وتشييَعيا ال ": الميثاؽ واضحًة في ىذه النقطة حيف تقوؿ
 ".ينبغي أف يتما عبى حساب البغات الرسمية وضرورة تعبُّهميا

ىذا باإلضافة إلى ما تينيو الدوؿ الُمصدٍّرة لئلنيبيزية مف أمواؿ طائبة بسبب تثرة اإلقباؿ عبى تعبميا . 2
ـُ اإلنيبيزية عبى ميزانية الدولة بمببغ إنيبترا ففي .عبر أنحاء العالـ  مبيار ينيو 1.3 وحدىا يعود تعبي

استرليني سنويار بينما تدفع دوؿ أمرى مبالغ طائبة مف ميزانية شعوبيا وُأسرىا في تعبيـ أبنائيا البغات 
 .15ر ص Benrabah: رايع. األينبية
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ر إال أف الواقع العمبير حتى مف قبؿ أف تويد ()الواحد أف يستعمؿ لغًة واحدةً 
فقد أصبحت اأُلحاديُة استثناًء والقاعدُة ىي . حرتُة العولمةر يشيد بعتس ذلؾ

: وىنالؾ حقيقٌة أمرىر وىي أف الدوؿ الداِعمة لبتعددية البسانية ػ أو لنقؿ. ()التعدُّهدُ 
القاببة ليذه الفترة عبى َمَضضر وىو األصحُّه ػ ال تقصد بذلؾ أف تصبُح لغاُتيا 
مساويًة في القيمة والوظيفة واألىمية لبغات الصغرى ولغات األقبيات المويودة 
دامَؿ ُحدودىا التي تتظاىر بُحّبيا واحتراميار ولتنيا فقط مضطرٌة سياسيًا إلبداء 

ُمراعاة ضغوط األقبٍّيات اإلثنية المويودة : نوٍع مف االىتماـ بيا لسببيف عبى األقؿ
فوؽ أراضييا مف ييةر وحرصيا مف يية أمرىر عبى حيز مقعٍد ليا بيانب 

اإلنيبيزية في تؿ المحافؿ الدولية وتؿ المياالت الحيوية تي ال تنفرد اإلنيبيزيُة 
وحتى حيف تُبدي ىذا النوَع الضئيؿ مف االىتماـر فإف الحيٍّز األتبر . بتؿ شيء

واألوَسَع مف الفضاء البغوي والوظيفَة األشمؿ إنما تستأثُر بيما لغاُتيا المرتزيُةر أما 
لغاُت األٌقبيات المعتَرؼ بيا  فبل تظير إال في شتؿ ِقَطٍع صغيرة  مف َأثاٍث بسيط 

فيي ُتستعمُؿ لوظيفة تأثيثية أتثر . موزَّتعة ىنا وىناؾ وال تتاُد ُتَرى بالعيف الُميرَّتدة
.  مف أية وظيفة أمرى

: التعددية أنواع

                                                 

 (19نفسو ص )"الِفطرة الَيْمعية"يعتبر األوراغي أف التفرُّهد البغوي ىو األنسب لما يسميو . 1
نما الحقيقة األتثر ": 9: ص (1999)يقوؿ لوي تالفي . 2 ليست ىنالؾ في الواقع العمبي دولٌة وحيدة البغةر وا 

ىنالؾ دوٌؿ تقترب مف أف تتوف وحيدَة البغة ػ مثؿ إيسبندا ورواندا ػ ": ر ويقوؿ"انتشارا ىي التعدد البغوي
يسبندا رواندا ويمتف أف نضيؼ إلى ما قالو تالفي أف تبًل مف ". لتنيا لـ تصؿ إلى تحقيؽ ذلؾ تماماً  وا 

في العاَلـ بعدد  ( لغة7000)لو قارنا عدد البغات المويودة ثـ . تستعمؿ اإلنيبيزية باإلضافة البغة الوطنية
عبى أف ىناؾ دوؿ تياوز عدُد لغاتيا .  لغة لتؿ دولة35لويدنا أف المعدؿ العاـ ىو  ( دولة200) الدوؿ

 . المئتيف مثؿ التونغو والزايير والتاميروف واليند
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وقبؿ الُمضيٍّ في التحبيؿر ُيستحَسف التوقُّهُؼ ُىنيَيًة عند األنواع الممتبفة 
لبتعدُّهدية البسانيةر حتى نستطيع أف نحدٍّد بوضوح ىؿ يمتف أف نقؼ مف تؿ واحٍد 

 .منيا موقفًا ماصًا وممتبفًار أـ ييب وضُعيا يميعًا في َسّبة واحدة؟

. في البداية ييب أف نفّرؽ بيف تعددية األشماص وتعددية الدولة والمؤسسات
إف  اتتساب شمص أو أشماٍص ُمنَتميف لميتمع معيَّتف عددًا مف البغات بقدر 
الطاقة واالستطاعةر أمٌر ال يحتمؿ أف ُيياِدؿ في أىميتو وفائدتو أحٌدر تما ال 

يمتف الميادلُة في أنو تبما تتاَثَر في ميتمع لغوي عدُد العاِرفيف باأللسنة األمرى 
زادت قيمُة ذلؾ الميتمع بُحتـ ما أصبح يتوفَّتر عبيو مف مبراء في التريمة 

وُمطَّتبعيف عبى ثقافات الشعوب األمرى وحضاراتيا وما لو مف ُوسطاء يوطٍّدوف 
ف تاف مف الثابت أنو . صبَتو وعبلقَتو بأتبر عدد ممتف مف ىذه اأُلمـ والشعوب وا 

لتف أف . بقدر زيادة عدد األلسنة التي يعرُفيا الشمُص الواحُد يقؿُّه تعمُّهُقو فييا
يتحوؿ الميتمُع تبُّهو إلى تراِيمة ومبراء في البغات األمرىر أو تتحوؿ تؿُّه أييزة 
الدولة إلى ناِطقة بعدد مف األلسنةر فذلؾ ىو الموضوُع الذي يتُثر حولو النقاُش 

 .وتمتبؼ في شأنو اآلراءُ 

  ثـ إف تعدُّهدية الدولة والمؤسساتر ىي مف حيث عدد البغات أو األلسنة 
نة ليار إما ثُنائية  نة مف لسانيف اثنيف )المتوٍّ أو ُثبلثية أو  (bilinguismesمتوَّت

نة مف لسانيف تبييما وطنيَّتيف أي ينتمياف لوطف واحد . أتثر والثُّهنائية إما متوَّت
أو مف لساَنيف أحدىما وطني وومر أينبي  (...عربية ُتردية/ عربية أمازيغية )
والنوع الثاني ىو األمطر عبى الببلد التي . (عربية إنيبيزية/ عربية فرنسية )

تسعى لبحفاظ عبى وحدة ىوّيتيار ألنو غالبًا ما يتوف أحُد ِشقَّتي ىذا النوع مف 
ولذلؾ نسميو )الثّنائية مفروضًا مف المارج نتييَة استعماٍر أو غزو أو ِىيرة ُمتثَّتفة 

ف تاف المفروُض يزَأىا ال تبَّتيا: تياوزاً  أما األوؿ . (ثنائية مفروضة مف المارجر وا 
فيو طبيعي ناِبٌع مف تعاُيش يماعتيف ممتبفَتي الثقافة والبغة تحت َسقؼ دولة 
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واحدة بتراٍض بينيما لضرورة اقتصادية أو تيارية أو دينية أو يغرافية أو سياسية 
... اقَتَضت ذلؾ التعاُيش السٍّبمي (تحاُلؼ عستري وسياسي ضد مصـ ُمشتَرؾ)

وحتى في ىذه الحالة ال بد لُبساَني اليماعتيف الُمتساِتنَتيف مف تباُدؿ . الخ
وقد ينتيي األمر بأف يذوب البساناف بعُضيما في . االحتتاؾ والتأثر واالقتراض

أما في حالة . بعٍض وينَصيرا في لغة يديدة وِمذة مف البغتيف األصبيتيف معاً 
الثنائية المفروضة مارييًار فمف المفروض أف تتوف إحداىما متربٍّصة باألمرىر 

وغالبًا ما تتوف . فتعمؿ داِئبًة عبى تيميشيا أو تنحيَّتتيا وافتراِسيا والُحبوؿ محبَّتيا
داري وعستري ومالي ىو الذي  البغُة الماريية المفروضة مسبَّتحة بنفوذ سياسي وا 

فتصبُح البغة الوطنيُة في حالة دفاٍع . يقّوي ويوَدىا وُيغبٍُّب ميزاَنيا عبى األمرى
في حالة ُىيوـٍ  (عف طريؽ غزو أو استعماٍر في الغاِلب)عف النفس والبغُة الواِفدة 

ـُ وتذوُب ثـ تنقِرُض  .  قد تستمرُّه فيو وتنيُحر وقد تستسب

:  وهذذ التعددية من ناحية أخرر،  مل نو ين أيضاًة 

نة مف ألِسنٍة  (أ تتقاَسـ يميُعيا العيَش عبى ( لساَنيف أو أتثر)إما أنيا متوَّت
ُحدود ُترابية واحدة في حاؿ توف الدولة دولًة مرتزية موحدًة ُترابيًا وسياسيًا لتنيا 

متعددٌة لسانيًار فتتوف األلسنُة المتعدٍّدة فييا منتشرَة االستعماؿ في تؿ المناطؽ أو 
أغببيا ال َتفِصَؿ بينيا حدوٌد ُترابية معَينٌةر تحاؿ العربية واألمازيغية والفرنسية في 

. المغرب األقصى

ما أف يستقُؿ تؿُّه لساٍف بمنطقة يغرافية ليا حدوُدىا التُّهرابية المعروفةر  (ب وا 
نة مف ميموعة مقاطعات أو أقاليـ تتمتَّتع بنوع  تما ىو شأف عدد مف الدوؿ المتوَّت

ففي ببييتا مثبًل ىناؾ ثبلُث لغات تتقاَسـ . مف الُحتـ الذاتي سياسيًا ولغويًا أيضاً 
المريطَة الببييتيةر فتستقؿُّه الفبلمندية بمنطقة الشماؿ والفرنسية بمنطقة الوالوف 
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الينوبيةر واأللمانية بمنطقة صغيرة في الشرؽر وتبقى العاصمة بروتسيؿ ثناية 
وتذلؾ األمر بالنسبة لدولة سويسرا المقسَّتمة إلى أربع . (فبلمندية وفرنسية)البغة 

منطقة البغة األلمانيةر منطقة فرنسيةر منطقة إيطاليةر منطقة البغة )مناطؽ لغوية 
.  (الرومانشية

وفي ىذا النوع الثاني مف التعددية ذات األلسنة المستقبة بحدودىا الترابيةر ال 
لعدـ : أوالً .  ُتطَرح مشاتُؿ مف نوع الصراع البغوي الذي قد يحدُث في النوع األوؿ

ويود لغة أينبية دميبة ػ في العادة ػ يمتف أف يرفُضيا الستاُف أو يتَّتمذوا منيا 
 (دامؿ الدولة الفيدرالية)ألف تؿ لساٍف في منطقة أو إقبيـ : موقفًا ُمعاديًار ثانياً 

يتمتَّتع بحريتو واستقبللو وامتيازاتو الماصةر وال ُيحسُّه األفراُد دامَؿ أية منطقة 
بَضرر يبحُؽ لغَتيـر وال تحسُّه أيُة لغة بأنيا واقعٌة تحت ضغط لغة أمرى أو 

سيطرتيا ونفوذىار والسيما أف الدولة تضمف لتؿ لغات المناطؽ واألقاليـ حقوَقيا 
في االستعماؿ بتؿ المرافؽر تاإلدارة والتعبيـ وغيرىار وتّؿ منيا ُتعتَبر في نظر 

والمشتُؿ الوحيد . القانوف لغًة وطنية رسمية ُمساِويًة لؤلمريات في األقاليـ األمرى
نة لبدولة  الذي ُيطَرح ىو مشتُؿ االنسياـ االيتماعي بيف الميموعات البشرية المتوٍّ

الفيدراليةر فيتوف بالضرورة أقؿَّت قوًة ومتانًة مما يتوف في حالة الدولة المرتزية 
.   الوحيدة البغة

وفي النوع األوؿر حيث تتعايُش ألسنٌة متعدٍّدة ليس بيف استعماليا ُحدوٌد 
: يغرافيٌة فاصبةر يتوف لبتعدديُة أيضًا صور ممتبفة

ىي التعددية التي تسوُد فييا إحدى البغات الوطنية : الصورة األولل :1- أ
عبى األمرى فتتوف أتثَر استعمااًل أو انتشارًا وتصبح أليؿ ذلؾ لغًة مشترتًةر إما 
ما لتونيا األتثر تأىيبًل واقتدارًا بحتـ تيربتيا  لتوف ُمستعِمبييا ىـ األتثر عددًار وا 

ومبرتيا واستعماليا في مياالت العبـ والفتر والثقافة والديف والتتابة والتدويفر 
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وغيُرىا ال يتوفَّتر عبى ما تتوفر عبيو مف رصيد في تبؾ المياالتر أو ما تزاؿ لغة 
المستوى الشعبي )شفويةر أو أف استعماليا محصوٌر في مياؿ أو مستوى بعينو 

.. لغة منطقة أو قبيبة أو عشيرة)أو فئة مف الميتمع بعينيا  (اليومي دوف الِعبمي
فالقشتالية مثبًل ىي البغة الوطنية الرسمية المشترتة في عموـ إسبانيا مقابؿ . (الخ

لغاٍت رسمية أمرى مستعمبة في مناطؽ بعينيا لتنيا غير مشترتة تالقطبلنية 
وتذلؾ يمتف النظر إلى العربية عبى أنيا البغة . ()والغاليسية والباستية والَبَبنسية 

المشترتة بيف ممتبؼ شعوب الببلد العربيةر وحتى دامَؿ تؿ ببد عربي عبى ِحدة 
حيث يويد عدٌد مف األلسنة والبييات غير العربية ذات استعماالت محدودة 

.  يغرافيًا وثقافياً 
ىي التعددية التي ُتيمَّتُش فييا تؿُّه البغات الوطنية : الصورة الثانية: 2- أ

وأمثبُتيا في الدوؿ اإلفريقية . لتسود بداًل منيا لغٌة أينبية مُستعارٌة أو مفروضة
عديدٌة يدًار حيث نيد الفرنسية أو اإلنيبيزية قد أصبحت لغًة رسمية ومشترتة منذ 

وفي دولة تشاد نيد . َفَرَضيا االستعماُر وىمَّتَش تؿَّت البغات الوطنية ميما تاف وزُنيا
مثااًل أتثر داللًة مف الوضعية البغوية في بقية دوؿ غرب إفريقيار حيث تعتبر مف 

الناحية القانونية تؿٌّ مف العربية والفرنسية لغًة رسميةر لتف عمبيًار تستحوذ الفرنسيُة 
دارة وغيرىما وفي . عبى أغببية مياالت االستمداـ في أييزة الدولة مف تعبيـ وا 

ذلؾ أنو رغـ توف الفرنسية مف . المغرب األقصى نيد أيضًا حالًة لغوية شاذة
الناحية القانونية ليست لغًة رسمية وال وطنيةر إال أنيا في الواقع العمبي تحتؿ 

                                                 

 ىناؾ في إسبانيا صنٌؼ ثالٌث مف البغات المستعمبةر وىي لغاٌت ليست رسمية لتف معترؼ بيا قانونيًا .1
لى يانب ذلؾ تبو ىناؾ . ر واألراغونية في المنطقة الشمالية مف أراغوف(في إمارة أستوريا)تاألستورية  وا 

ىذا مع العبـ  أف البغة القشتالية بدورىا . الخ... لغاٌت مستعمبة لتف غير معترؼ بيا تالبرتغالية والتالو
. (األندلسيةر التاناريةر التاستيور الُمرسية)تنقسـ إلى أربع لييات تبرى  
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العربية واألمازيغيةر في التعبيـ : متانًة أعبى مرتبًة مف البغتيف الوطنيتيف الرسميتيف
.      واإلدارة واالقتصاد والتيارة وأغبب المياالت الحيوية

ٌؽ ألية لغة مف : الصورة الثالثة: 3أ ـ  ىي أف ال تتوف ىنالؾ سيادٌة أو تفوُّه
ـُ تبُّهيا استمدامًا  نما ُتستمَد البغات المستعمبة في ميموع التراب الوطنير وا 

أي تعتبُر تؿٌّ منيا  لغًة رسميًة ووطنيًة ليا مف الُحقوؽ ما لؤلمَريات في . ُمتساوياً 
ميموع الببلدر ولبمواطف أف يستعمؿ أّيًا منيا شاَءر والدولُة ُمبَزمٌة أيضًا باستعماليا 

اإلدارةر التعبيـر االقتصادر السياحةر اإلعبلـر )في تؿ األييزة والقطاعات 
وىذا النموذج رغـ تونو مف الناحية المبدئية يمثٍُّؿ . (الخ... المطبوعات الرسمية

قمة الديمقراطية في التعامؿ مع البغات الوطنيةر إال أنو مف الناحية الواقعية 
نة مف ثنائية )والعَمبية نادُر الويود في العاَلـ  ومثالو الحالة البغوية لبروتسيؿ المتوَّت

ر والسيما أنو يتطبَّتب أف يتوف عدُد البغات المستعَمبة بأييزة (الفرنسية والفبلماندية
البنوؾ ػ الشرتات ػ )الدولة الممتبفة تاإلدارة والتعبيـ والمياالت الحيوية األمرى 

محدودًا لبغايةر إذ مف الصعوبة بمتاف أف تبيأ الدولُة إلى توظيؼ  (الخ.. اإلعبلـ
عدد تبير مف األلسنة توظيفًا واحدًار ولو أنيا مف ناحية الحؽ والقانوف متساويٌة 

لتف الواِقع العمبي ال يسمح بأف تستعمؿ دولٌة ما عشَر لغات مثبًلر أو . فيما بينيا
وحيف حاوؿ . حتى نصَؼ ىذا العددر في التعبيـ وتسيير اإلدارة وأييزة الدولة تبيا

 ( لغة23وعدُدىا )االتحاُد األوروبي ػ عبى سبيؿ المثاؿ ػ أف يستعمؿ يميَع البغاِت 
في تؿ المياالت الرسميةر ويَد أف تطبيَؽ  ( دولة27وعددىا )لدوؿ ىذا االتحاد 

ذلؾ َعَمبيًا أمٌر مستحيٌؿ لبغايةر العتبارات تثيرةر أىمُّهيا الُتبفة المالية الضممةر 
فاضُطرَّت إلى تقبيص لغاِت العَمؿ التي يمتف استمداُميا في تؿ المواقؼ الرسمية 

ر بؿ ىناؾ حاالٌت ال تستعمُؿ فييا إدارُة (اإلنيبيزية ػ الفرنسية ػ األلمانية)إلى ثبلث 
الفرنسية في مداوالت محتمة العدؿ األوروبيةر واإلنيبيزية )االتحاد إال لغٌة واحدٌة 

.        (في البنؾ المرتزي األوروبي
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إذفر حيف نريد الحديث عف التعدديةر ييب أف نميٍّز بيف تؿ ىذه األشتاؿ 
والصور واألنواع الممتبفة حتى ال نمبط بينيار ونتحدث عنيا وتأنيا شتٌؿ واحد 

ففي . وذات مدلوؿ واحد وليا ُحتـٌ واحدر والواقع أف لتؿ حالة منيا ُحتُميا الماص
التعددية ػ تما رأينا ػ ما ىو متعبٌٍّؽ باألفراد ومدى ُقدرتيـ عبى استيعاب البغاتر وما 

أما المتعبٍُّؽ باألفراد فبل مبلَؼ في تونو محمودًا . ىو متعبٍّؽ بالدولة ومؤسساتيا
وال يمتف ألحد أف يتوف . ومطبوبًا في تؿ حاؿر لما لو مف المنافع والمزايا الظاىرة

ضد التعددية البسانية التي يسعى إلييا األفراُد واألشماص بمحض إرادتيـ أو بداِفٍع 
مف أوليائيـر ألنيا في الواقع نوٌع مف الثراء المعرفي والِغَنى الثقافي الذي يزيد مف 

بؿ ال بد لآلباء أف يحرصوا قدَر اإلمتاف عبى تعبيـ أبنائيـ . قيمة تتوينيـ العبمي
إال . تؿُّه لساٍف بِإنساف: ففي ىذا المقاـ ُيحَمُد أف ُيقاؿ. أتبَر عدٍد ممتٍف مف البغات

أف تعبُّهـ البغات األينبية والحرص عبى إتقاف ما يمتف إتقاُنو منيار ال ينبغي أف 
َييورا عبى البغة الوطنية أو يؤّديا إلى إضعافيا أو إحبلؿ تبؾ البغات محبَّتيار ألنو 

في حالة إىماؿ أفراد الميتمع لبغتيـ األصبية أو تمّبييـ عنيا يزئيًا أو ُتبيًار 
واؿ ـُ أننا . ُتصبح ىذه البغُة أماـ مطر ماِحٍؽ ُييدٍّدىا بالتراُيع أو الزَّت ومف ىذا ُيفَي

لسنا مف ُدعاة اأُلحادية في صيغتيا الَعولمية التي تُبشٍّر باإلنيبيزية أو غيرىا لغًة 
واحدًة لبني البشر عبى حساب باقي البغات األمرى التي ُتعتَبُر وعاًء طبيعيًا لعدد 

تما أننا مف يية أمرى . مف الحضارات والثقافات ذات الُمصوصيات الممتبفة
لسنا ضد التعدُّهد الذي تقتضيو طبيعُة نظاـٍ سياسي لببد ُمعيَّتف قائـٍ عبى تحاُلٍؼ 
دامبي بيف مناطؽ وأقاليـ تربطيا مصالح مشترتة فتؤدي بيا إلى نظاـِ حتـٍ 

فيدرالي أو تونفدرالي َمبِنيٍّ عبى التعدد البغوي الُمقنَّتفر أو تقتضيو طبيعُة تتويف 
الميتمع المتعدٍّد القوميات والِعرقيات والثقافاتر لتننا ضد التعدُّهد غير الطبيعي أي 

ر نتيية استعمار استيطاني وممبَّتفاتو الثقافية والبغوية أو ()المفروض مف الماِرج
                                                 

إذا تانت ىنالؾ لغة استعمارية تتوفر عبى اإلمتانيات التي ": 35 ص ر1999 0 يقوؿ لوي تالفي ..1
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نتيية غزو لغوي َعولمير والذي يؤدي إلى صراٍع لغوي حقيقي بيف البغة الغازية 
الواِفدة والبغة الوطنيةر وضد التعدُّهد الُمّفتٍّت لتيانات الميتمعات والُميدٍّد لوحدتيا 

ال يمتف أف نتصور ويود ميتمع ) وانسياميا حتى لو تاف ناتيًا عف وضع دامبي
ولتينُّهب االنزالؽ . (منسِيـٍ ومتبلِحـٍ وىو يستعمؿ عشرات أو مئات البغات الوطنية

إلى ىذه الحالة ينبغي البيوء إلى تمطيط لغوي يوزٍّع الوظائَؼ واألدوار عبى تؿ 
. البغات والتعبيرات الوطنية واألينبية بشتؿ ُمحَتـ

بعبارة أمرىر نحف ال نتموَّتؼ مف التعدُّهدية إذا لـ يتف فييا ما ُييدٍُّد البغَة 
الوطنيًة المرتزية الياِمعة أو ما يناوُئيا أو يحاوُؿ احتبلَؿ متانيا أو ُيشتٍُّؿ مطرًا 

ليا مف أداٍة . عبييا ـَ في استعماليار فنحوٍّ وال نرى مانعًا منيا حيف نستطيُع التحتَّت
أداٍة لبتفتُّهح عبى العاَلـ الماريي والتعاُرؼ بيف اأُلمـ : نمُدميا إلى أداٍة تمُدمنا

وَيبب الَمناِفع التي نحتاُج إلييار ال أداِة تسبُّهٍط وىيمنٍة ثقافية تيرُّه إلى سيطرة 
رًا لمدمة مصبحٍة أمرى . اقتصادية وسياسية أما إذا تاف ويوُدىا مفروضًا وُمَسمَّت

غير مصبحة الوطِف واألمة ولغِتيمار فإنيا إذ ذاؾ تصبح مطرًا ينبغي َصدُّهُه 
وليست . والحَذُر مف تيفية التعامؿ معو بوضع ُشروٍط ِحمائيٍة لبغة الدولة والُميتمع

التي نعيُشيا في ببلدنا العربية  (لغة عربية/ لغة أينبية: بصيغة)الثُّهنائيُة البغويُة 
حيُث تُفَرُض اإلنيبيزيُة في مشرقيا والفرنسيُة في مغِربيار إال وييًا قبيحًا مف ويوه 

وطالما َنبَّتينا منذ أتثر مف ثبلثيف عامًا إلى المساوئ التثيرة . التعددية المفروضة
ر ألف مف أقبح ()لبثنائية المفروضة والساِلبة لحرية االمتيار في منطقة المغرب

دة  نتائييار أنيا ػ باإلضافة إلى تحتُّهميا في البغة الوطنية الُمشتَرتة والُمَوحٍّ

                                                                                                                        

.  "تستمدىا مف السبطة فإنيا تفرض نفسيا عبى البغات المحبية وتيدد حياتيا
: ـر والودغيري1983 و1982ر وقد نشرت مقاالتو ما بيف نحو سياسة لغوية جديدة: الودغيري:  انظر..1

 ونشرت أغبُب ومقاالتو في نياية الثمانينيات وبداية التسعينيات مف 1996 الصادر سنة المغة والهوية
. القرف الماضي
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وُمزاحمتيا ووضعيا تحت رحمتيا والحدٍّ مف استعماليا ػ تفرُض عبينا أيضًا أف ال 
نرى العاَلـ الماريي ونتصؿ بو إال بواسطة نافذة واحدة ال غيرر ىي نافذُة البغة 

وىي بذلؾر تحوُؿ دوف التعددية البسانية الحقيقية التي . الفرنسية دوف سواىا
يمتاُرىا األفراُد مف تبقاء أنُفسيـ أو تبؾ التي تنبِثؽ انبثاقًا مف طبيعة التتويف 

وبالتالي َتحوُؿ بيننا وبيف فتح عبلقات ثقافية ولغوية . االيتماعي المتعدد القوميات
متساويٍة مع تافة ببداف العاَلـ بتؿ ألوانو وأطياؼ لغاتو وتياربو الثقافية 

وذلؾ ضرٌب مف االنغبلؽ واالنزواء الحقيقي الذي تأسُرنا دامَؿ أسواره . والحضارية
التعدديُة في الحالة األولى . وُحدوده الفرنسيُة في المغرب واإلنيبيزيُة في المشرؽ

ضافٌةر وفي الثانية سيٌف وفقٌر وُضُمور واسِتبلب إف األصؿ في . غنًى وثراٌء وا 
دة ػ تما قبُت ػ ليضمف االنسياـ وحسَف التفاُىـ  الميتمع أف تتوف لو لغٌة واحدٌة موحَّت

والقوَة ويتحقَّتؽ لو تثيٌر مف المزايا ويتينَّتب التثير مف المساوئ واألضرار المادية 
ر لتف إذا تاف ال بد مف ()والمعنوية التي تيبُبيا التعّددية الَعشوائية غير الُمَمطَّتطة

تعددية لسانيةر فبتتف تعدديًة إييابيًة يمتاُرىا تؿُّه فرد حسَب ُميولو ورغباتور مف 
دة ال لبغة  ييةر ولَتُتِف السيادُة عبييا ػ مف يية أمرى ػ لبغة الوطنية الياِمعة الُمَوحٍّ

.  أينبية

مرحبة : ىؿ نحُف قادروفر في ىذه المرحبة التي تيتازىا أمتُنا: يبقى السؤاؿٌ 
الضَّتعؼ والتبعية الثقافية واالقتصادية والسياسية والعولمة الُمتحتٍّمةر عبى فرض 

امتياراتنا البغوية وفَؽ ما نرغُب وُنريُد؟ وىؿ نحف قادروف عبى فرض نوع التعددية 
التي تمُدُمنا وال تضرُّه بنا؟ 

                                                 

وما تيببو مف مشاتؿ لبميتمع اقتصاديًا وايتماعيًا وسياسيًا وتنمويًار الثنائية رايع حوؿ مساوئ التعددية و. 2
مف : وماصة الصفحاتانعكاساُته  مل النسيج االجتما ي، : المغويالتعدد : محمد األوراغي. تتاب د

. 72 إلى 51
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ذا تاف التعدُد البغوي قد أصبح قاعدة وواقعًا عمبيًا مفروضًا وليس استثناًء  وا 
تما ىو المتوقَّتُع نظريًار فإف شرَّت حاالت التعددية ىو ما يتوف مفروضًا عبى 

الميتمع مف ماريو ومف غير إرادتو أو مف غير وعيور وأشدَّت الحاالت المفروضة 
. "الثُّهنائية غير الُمتتافئة"ىي الثُّهنائية البسانيةر وشرَّت أنواع الثُّهنائية ىو الذي يسمَّتى ب

ُّـه فييا االلتقاُء واالحتتاُؾ بيف لغتيف  ألف األمر ىنا ال يتعبَّتُؽ بالحالة العادية التي يت
إذ .أو أتثر مما يعدُّه أمرًا طبيعيًا وظاىرًة مقبولًة يتّماف بشتؿ تبقائيٍّ بيف تؿ البغات

ال يتفي ويوُد احتتاٍؾ بيف لغتيف لتي نتموَّتؼ عبى إحَدْييما مف االندثارر ولتف 
األمر يتعبؽ بحالة طالما عاَنت منيا البغُة العربيُة في المشرؽ والمغرب عبى 

الثُّهنائية التي ُتماِرُس ": السواءر أال وىي حالُة الثُّهنائية التي يعرٍّفيا تبود ىاييج بأنيا
فييا إحدى البغتيف ُضغوطًا بطريقة ُمميفة عبى األمرى بُحتـ تونيا في وضع 

أقوى بتثير نتييَة وضعيا االيتماعي أو انتشارىا عبى الصعيد الوطني أو 
الثُّهنائيُة غيُر المتتافئةر عند أتثر الشعوب ":ويقوؿ عنيا في متاف ومر. "..الدولي

أي التقبيؿ مف )الُمييَمِف عبييار تعمُؿ بشتؿ تبقائيٍّ عبى َبْمِس البغة الوطنية 
ألف ىذه الثنائية تصبح في موايية نموذٍج اقتصاديٍّ . وتنتيي بإعداميا (قيمتيا

 وَأقبُح ما ينُتُج عف ىذا .()"وايتماعي تؿُّه شيٍء فيو ييعُؿ منو النموَذَج الُمفضَّتؿ
ىو أف اآلباء لسبٍب أو ومر يتفُّهوف عف َنقؿ ُلغتيـ ألبنائيـ فَتضيُع لغُتيـ "الوضعر 

وىذا النوع ذاُتو مف الثنائية التي يتحدث عنيا . ()"وتحؿُّه محبَّتيا البغُة الُمناِفسةُ 
ر ُيطبُؽ عبيو لغوي ومٌرر وىو لوي تالفير اسـَ "الثنائية غير الُمتتافئة"ىاييج باسـ 

                                                 

.  136.ص  (2000) ىاييج .1  

. 89  ص ر(2000)ىاييج   ..1
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يقوؿ .  التي تؤدي إلى إضعاؼ البغات وَمرابيا()"الثنائية الرأسية أو العمودية"
حقًار إف امتفاَء لغٍة معيَّتنٍة يمرُّه دائمًا عف طريؽ ويٍو مف ويوه الثنائية : "تالفي

ففي حالة ويود ثُنائية رأسيٍة مع توفُّهر شروٍط وظروٍؼ أمرى . والسيما الرأسية منيا
وقد ُيطَبُؽ عبى ىذا النوع مف الثنائية . ()"ُمساِعدةر ُتصبُح تبؾ البغُة الُمعيَّتنُة ُميدَّتدةً 

الثنائية "التي ال يتوف فييا إال الُمسرافر في مقاِبؿ "الثنائية الساِلبة"أيضًا اسـُ 
.  التي تأتي بإضافة ثقافية أو فترية()"الُموَيَبة

ومف يية أمرىر لقد تحدث ىاييُج عف أسباب موت البغات ولمَّتصيا في 
ؿ أو الَتحريؼر واالستبداؿر واالنطفاء: ثبلثة أساسيةر ىي فنيد أف اثنيف . (5)التحوُّه
يريعاف إلى ىذا النوع مف االزدوايية غير  (التحريؼ واالستبداؿ)مف ىذه الثبلثة 

أحدىما يمبؾ مف األسبحة والنفوذ ما ال  (لسانيف)المتتاِفئة التي تتتوف مف طرفيف 
أف يعمد البساُف الُمييِمُف : األولى: وىنا ُتستعمُؿ طريقتاف. يمبتو الطرُؼ اآلمر

                                                 

فالرأسية تتوف بيف لغتيف أو أتثر مف َمرَتبتيف . رأسية وأفقية:  يقسـ لوي تالفي التعددية البغوية إلى نوعيف.2
وىي األمطر  (تأف تتوف مف الفرنسية إلى لغة الُولوؼ السنغالية)أو مراتَب متفاوتة في األىمية واالنتشار 

واألفقية تتوف بيف لغتيف أو لغات مف مستوى . واألشدُّه ضررًا عبى البغة التي يتيو نحوىا السيـُ الرأسيُّه 
.   واحد تالفرنسية واإلسبانية والعربية

 146ص  (2002) تالفي  ..3

استعمبتو يونيفييؼ   ( bilinguisme additif /Bilinguisme soustractif)ىذا المصطبح . 4
رايع . Bilinguismes: la situation françaises:في مقالتيا (Geneviève Werme)ويـر

Dominique Caubet ضمف تتاب :Arabofrancophonie  202 ص 
ػ وىي ومر مرحبة مف ويودهر عندما يموُت ومر extinction يصؿ لساٌف معيَّتٌف إلى مرحبة االنطفاء . 5

.  شمص يتتبـ ذلؾ البساف وال يتوف ىناؾ َمف أمَذه عنو مف األبناء أو غيرىـ

عادة ما تتوف البغاُت الُمصاِحبة لبلستعمار أو الموروثة عنو مسبَّتحة بقوة السبطة اإلدارية والسياسية التي . 1
ُد البغُة الوطنية مف تافة أسبحتيا  تقـو بفرضيا في التعبيـ واإلدارة واالقتصاد والحياة العامةر بينما ُتيرَّت



 196 

إلى ُمزاحمة اآلمر وُمحاولة َدفعو إلى المبؼ أو إلى اليامش والحبوؿ محبَّتو في 
َّـت لو االستحواُذ النيائيُّه والتمبُّهص مف  أىـ المياالت ثـ في تؿ المياالتر إلى أف يت

ُّـه بذلؾ االستبداؿُ  أف يتغبَّتب البساف األوُؿ عبى : والثانية. ويوده شيئًا فشيئًا فيت
ؿ إلى لساف ومر  فحيف يبدأ . (لساٍف ثالثٍ )الثاني بتحريفو وتييينو إلى أف يتحوَّت

. األمُر بالتحريؼر فإنو في الغالب ينتيي إلى االستبداؿ فاالنطفاء

ُّـه بإمضاع لساٍف معيَّتٌف لتغيُّهراٍت تبيرة عبَر مراحَؿ قد تأمُذ زمنًا  والتحريُؼ يت
طويبًلر فيتحوُؿ معيا ذلؾ البساُف إلى شتٍؿ َىييٍف ممسوٍخر ثـ يتحوُؿ ذلؾ اليييُف 

وقد حَدَث مثُؿ ىذا لبلتينية وغيرىا مف البغات التي . إلى لساٍف ومر ُمعَتَرٍؼ بو
الذي تحدَّتث عنو "غزُو االقتراض"ويعتبُر . أدَّتت تغيُّهراُتيا إلى ميبلد ألسنة يديدة

. ىاييج أيضًار أبرَز مثاٍؿ عبى انتقاؿ البغة مف التحوُّهؿ والتغيُّهر إلى االستبداؿ
رغـ تونو ضروريًا ال تستغني عنو لغٌة مف البغاتر إال أنو ُيصبُح فاالقتراُض 

وحيف تتياوز ىذه الظاىرُة حدوَدىا . عبلمًة ُمزِعيًة حيف يغزو تؿَّت مياالت المعيـ
إف . الطبيعية تصبح مطرًا عبى البغة قد تؤدي إلى مرابيا وتدميرىا واندثارىا

ُؿ إلى ُغوٍؿ ُمفَتِرسٍ  عندما  ":يقوؿ ىاييج. االقتراض الُمفِرط في ىذه الحالة يتحوَّت
يتُّـه غزُو لغٍة عف طريؽ االقتراضر فإف االقتراض يتَمدَّتُد مارَج الُمعَيـر أي أنو 

ببة لبغة وىي النحُو والصوُت أيضاً  وىذا ما حَدَث . يمتدُّه بعد ذلؾ إلى النواة الصُّه
لعدد مف لغات االتحاد السُّهوفييتي سابقًا التي ُموِرَس عبييا ضغٌط تبيٌر مف البغة 

وسية عبلمًة ميمة عبى َتَبؼ البغة " ولذلؾ قد تصبح ىذه الظاىرُة .()"...الرُّه
ومرابيار إذ ىناؾ ترابٌط بيف النسبة العالية مف االقتراض ودرية استقرار النظاـ 

فالبغُة التي تصبح ُعرضًة ليذا الضغط تبيأ إلى تعويض . الصوتي والنحوي لبغة
أنظمتيا الماصة بأنظمة أمرىر وعندما يتَّتسع نطاُؽ ذلؾر فإنو يؤدي إلى موت 

                                                                                                                        

فيتوف الصراع بيف البغتيف غيَر متتافئ ليذا السببر وليس ألف . وقوتيا بتيميشيا أو منع استعماليا بالقوة
. األولى أغنى أو أثرى أو أحسَف مف الثانية

  .45ص  (2006)تبود ىاييج . 1
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ُؿ االقتراُض إلى حالٍة مف الَغزو .()"البغة عندما يتثر استعماُؿ " وعادًة ما يتحوَّت
تبماٍت أينبية بدَؿ تبمات مف البغة الُمسَتقِببةر فيبدأ المتتبموف أواًل في استعماؿ 
تبمٍة مف ىذه البغة وأمرى مف لغة أينبيةر ثـ مع المدة تستوطُف تبؾ التبماُت 

 ثـ يصؿ الداُء ".األينبيُة وتطرُد التبماِت األصيبَة التي تبدأ في االمتفاء التَّتدرييي
ببةر أي النحو والصوتر فػ ـُ النحويُّه أوَؿ ُمتعرٍٍّض ليذا "إلى النواة الصُّه يتوف النظا

رفية تالفرؽ بيف  المطرر وتبدأ البغُة في ُفقداف بعِض مصائصيا النحوية والصَّت
ومف . ()"وىتذا تبدأ البغُة في التآتؿ... ()الُمذتَّتر والمؤنَّتث أو بيف المثنَّتى واليمع

. شيئًا فشيئًار إلى أف تصبح لسانًا ومر مغاِيراً "التحبُّهؿ"التحوؿ والتآتؿ تنتقُؿ إلى 
وليست األلفاُظ وحدىا ىي التي تدمُؿ تحت غزو االقتراض ويَتسبَّتُط عبييا 

التيييُفر ولتف اليمؿ والتراتيب والعبارات المستوتة وطريقُة صياغة الُيمؿ 
وتثيٌر مف البغات في العاَلـ تحولَّتت إلى َىييٍف ُمتّوٍف مف مبيٍط . وترتيبيا أيًضا

االقتراُض المبالُغ فيو إذف ػ وىو أمٌر ال مفرٌّ منو في . وَأمشاٍج وبقايا لغاٍت ِعدة
وضع االزدوايية غير المتتافئة ػ يؤدير في يمبة ما يؤدي إليو مف أوضاع سيئة 
أمرىر إلى التيييف والتبوُّهثر وىذاف يؤدياف إلى تحوؿ البغة عف طبيعتيا ثـ إلى 

وال يمتف لبغة مويودة في مثؿ ىذه الوضعية مف االزدوايية . َدمارىا في النياية
 .غير المتتافئة أف تسَبـ مف التبوُّهث والتيييف والَمسخ والتشويو

اآلَفر إذا أردنا أف َنقيَس وزَف العربية الحقيقي دامَؿ ىذا الُمناخ مف الثنائية 
والتعدُّهدية الذي تعيُشور ىؿ سنيُدىا عبى تبؾ الدرية مف القوة والصبلبة والمتانة 

المتميٍّزة التي تبدو معالُميا واضحًة حيف نقيُسيا بمقياس عدد الناطقيف بيا أو الدوؿ 
                                                 

2. . 101ص  (2000) ىاييج  
 nivellement" التَّتسطيح القياسي أو التَّتماثُبي: "ومف عبلمات التحوؿ تبؾ الظاىرة التي ُيطَبؽ عبييا اسـُ . 3

analogique تالتمبُّهص مف الشواذٍّ واالقتصار عبى ما ىو قياسير ومف اليمؿ الُمرتَّتزة بتفتيتيا إلى 
. ُيمؿ بسيطة

. 104نفسو ص . 4
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وسوى ىذا مف المقاييس ... التي تتمُذىا لغًة رسمية أو المنظمات التي تعتمدىا
التمٍّية األمرى؟ لبيواب عف ذلؾ يتفي أف نبحث عف المساحة التي تحتبُّهيا العربيُة 

في أييزة الدولة بقطاعييا العاـ والماص ومؤسساتيا ودواليبيا ومرافقيا الرسمية 
واألىبية وفي تؿ المياالتر وماصة في مياؿ اإلدارة ومرافقيار وفي االقتصاد 

بتؿ امتداداتو وُفروعور وفي التيارة والصناعة وفروعيمار وقطاعات اإلنتاج 
والَمَدمات والشرتات والبنوؾ والمقاوالت الصغرى والتبرىر والصحة والبيئة 

واليندسة والتعمير والبناءر وفي الصحافة ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بتؿ أنواعيا 
ولنبحث ػ قبؿ ىذا وذاؾ ػ عف المساحة الُمتَبّقية لبعربية في التعبيـ مف . وفروعيا

ونستثني ىنا بعض الدوؿ مثؿ العراؽ )الروض إلى أعبى المستويات اليامعية 
ر ولنبحث عف العربية (سابقًا وسوريا وليبيا التي أعطت ُتبُّهيا لبعربية اىتمامًا أتبرَ 

ىؿ ُتعتمُد في تبقيف العبوـ الدقيقة والتقنيات وتؿ التمّصصات المرتبطة بيا أو 
المتفرٍّعة عنيا مف طب وصيدلة وىندسة بتؿ فروعيا وفيزياء وتيمياء ورياضيات 

الخ أـ أف ىذه المياالتر تبَّتيا أو ُيبُّهيار متروتٌة ... وييولوييا وأحياء وَمعبوِمّيات
بمعرفة . ؟(الفرنسية أو اإلنيبيزية)بالتامؿ لبغة أينبية واحدة ُمييِمنة وُمسيِطرة 

وضع العربية في ىذه المياالت والمساحات القبيبة الُمتبّقية ليا في ظؿ الغزو 
ر لف ُييدي  البغوي األينبي والثنائية الُمييِمنةر سنيد أنفَسنا ُمحاَصريف بواِقع ُمرٍّ

تبة الثالثة أو الرابعة أو المامسة دولياً  ألف الواِقع . معو القوُؿ إف العربية تحتؿُّه الرُّه
الماضيٍّ في تغيُّهره السريع نحو ُمزاحمة العربية والتضييؽ عبييا وتيميشيا أو 

تيا وال  تحييدىا وَنسفيا نيائيًار يدؿُّه عبى أف مستقبؿ ىذه البغة ال ُيطمِئُف عبى صحَّت
ُيبشٍُّر بدواـ عافيَّتتيار بؿ سيؤوُؿ الوضُع إلى ما ىو أمطُرر إذا استمرَّت الحاُؿ عبى 

ومف قاؿ إف التغيُّهر السَّتببيَّت سوؼ لف ُيضاِعَؼ مف ُسرعتو وتأثيره في . ما ىو عبيو
غفبٍة مف اليميعر بفضؿ ضغوط البغات األينبيةر و ترؾ البغة الوطنية توايو 

يقوؿ ياء . مصيرىا دوف تدّمؿ أو ُمساعدة أو تمطيٍط مف يميع َمف يعنييـُ األمرُ 
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إف البغة التي تريد أف تعيش ويتوف ليا إشعاٌع ينبغي أف تتوف : "(2011)لوتبيرؾ 
ليا مراقبٌة عبى ممتبؼ األييزة الحتوميةر وأف تبسط ىيمنَتيار وأف تيد ليا متانًة 

 ىي [تحمييا وَتفرُضيا]البغة التي ال حتومة "ر و"ماصة وُمنفِردة عبى أرض معيَّتنة 
أما تقرير مبراء اليونستو حوؿ حيوية . "لغة يدُّه معرَّتضٌة لبمطر في المستقبؿ 

فيو ييعؿ مف ضمف العوامؿ األساسية في حيوية لغة ما أف  (2003)البغات 
 فّقوتيا دمعن طرلما ايوتو"ُتستعمَؿ في ممتبؼ المياالت العامة والماصةر و

 تياالم منعدد  أقؿ فيأو ال يستمدمونيا إال  رياب ثدلتحا نع ىاوقطان
وىذا العامؿ لو ستُّه . ر وتبؾ عبلمة عبى أنيا تسيُر في طريؽ االنقراض"صلاولتا

أوالىا حيف ُتستعمُؿ البغُة في تؿ المياالت ببل استثناءر وتنقص قوتيا أو دريات 
أي )وفي الدرية ما قبؿ األميرة . حيويتيا عندما تستعمؿ مع لغة أو لغات أمرى

 . ر ال ُتستعَمؿ إال في مياالت محدودة يدًا أو وظائؼ قبيبة(ما قبؿ الموت

إذا تانت التعددية البسانية شّرًا ال بدَّت منو في ىذا العصرر : وخالصة القول
فينبغي أف تُتَّتمذ إيراءاٌت ِحمائيٌة لبحدٍّ مف وثارىا السَّتببية عبى البغة العربيةر وأوُؿ 

أف ال ُيفَرُض : إيراٍء ىو التمطيُط البغوي القائـ عبى ميموعة مف اأُلُسس أىمُّهيا
وىذا . عبى الميتمع تعّدٌد لغويٌّ مارييٌّ عبى حساب لغة الدولة الوطنية المرتزية

يقتضي أف تتوف لبغة الدولة السيادُة التامُة دامَؿ ببدىا في تامؿ المياالتر وأف ال 
ؿ المشيُد البغويُّه إلى  تنفرُد البغاُت األينبيُة بمياؿ تبقيف العبوـر وأف ال يتحوَّت

وىذا يقتضي تقنيف ُسوؽ البغات . َفوضى عشوائية أو ُبرٍج باببيٍّ تؿُّه يبغو فيو بَبغوه
عامًةر وحصر وظيفة البغات األينبية في مياالت محدَّتدةر ومنع تعبيميا لؤلطفاؿ 

في مرحبة الروض والسنوات األولى مف التعبيـ االبتدائير ألنيا مرحبٌة مطيرٌة ييب 
.  أف ُتمصَّتص لَغرس البغة الوطنية حتى ترُسخ يذوُرىا في نفسية الطفؿ

ىذا عف وضع العربية في ظؿ التعددية البغوية األينبية المفروضة عبييا منذ 
بداية االستعمارر وقد تانت العبلقُة بينيا وبيف تبؾ البغات األينبية عبلقَة حرٍب 
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وصراٍع باستمرارر ألف البغات األينبية تاف ُينَظُر إلييا دائمًا عبى أنيا لغاُت 
استعماريٌةر والسيما أنيا تانت دائمًا تحتمي بالقوة االستعمارية لدعميا وفرض 

ولذلؾ تانت الغايُة مف الدعوة إلى التعريب في بداية استقبلؿ الدوؿ . ويودىا
عادة االعتبار  العربيةر ىي التمبص مف ىذه الييمنة البغوية والثقافية االستعمارية وا 

أما عبلقُتيا بالبغات والبييات الوطنية األمرى التي تقاَسمت معيا . لبغة الوطنية
فتانت عبلقَة تعاُيٍش وتباُدؿ . الديَف والثقافَة واليغرافية والتاريَخ منذ فير اإلسبلـ

لؤلدوار وتتاُمٍؿ في الوظائؼ ولـ تتف عبلقَة حرٍب أو صراٍع بالمعنى الحقيقي 
لبتبمتيفر حتى مبلؿ مرحبة الُحتـ الُعثماني التُّهرتي في أغبب دوؿ المشرؽ 

والمغربر أو مبلؿ المراحؿ التي سيطرت فييا دوٌؿ أمازيغيٌة تبيرٌة عبى مقاليد 
لقد ظبت العربية الُفصحى طيبة التاريخ اإٍلسبلمي لغَة الثقافة . الُحتـ بالمغرب

والعبوـ والديف ولغَة الدولة المرتزية الرسمية التي تستعمبيا في اإلدارة والتعبيـ 
أما بقيُة البغات والبييات الوطنية األمرى بما فييا البييات . والمراسبلت وغيرىا

المتفِرعة عف الُفصحىر فتانت وظيفُتيا في الغاِلب ىي القياـ بدور التواصؿ 
اليومي وااليتماعي دامؿ الميموعات الُمستعِمبة ليار وقد ُتستعمُؿ في مقاماٍت 

تتبسيط األمور الدينية والوعظ واإلرشاد )وأغراض ومواقؼ تقتضي ذلؾ أحيانًا 
أما اليوـ وقد نيَضت . (وحشد الدعـ السياسي ومياالت أمرى ايتماعية واقتصادية

األقبّياُت القومية المويودة دامؿ الشعوب الناطقة بالعربية لتطالب بإعادة االعتبار 
لبغاتيا وتنميَّتتيا وحمايتيار واستعماليا ألداء وظائؼ أوَسع وأشَمؿر فالوايُب يقتضي 

دماييا ضمف  مف الدولة العنايَة بيا واإلسياـ في تحسيف مستوى استعماليار وا 
ـُ الُمطوات واإليراءات الوايب اعتماُدىا لتدبير ىذا التَّتَنوُّهَع  ممطَّتط لغوي عاـ يرُس

البغويٍّ الوطني في تتاُمٍؿ واعتراٍؼ ُمتباَدٍؿ بيف تؿ أشتاؿ التعبير الوطنية 
عادة توزيع  لوظائؼ بينيا بشتؿ متواَفٍؽ عبيور دونما إقصاٍء أو االمتداولةر وا 
َّـت في دائرة ما يسمى بالتنوُّهع دامَؿ . َتيميٍش أليٍّ واحد منيا لتف ىذا تّبو ييب أف يت
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الوحدةر التي ال تؤدي إلى أيٍّ إمبلؿ بدور لغة الدولة المرتزية الياِمعة والُمشَتَرتة 
دةر أو الَمسٍّ بمتانتيار وأعني البغَة العربية فيي البغُة التي تشترُؾ فييا تؿُّه . والُمَوحٍّ

الشعوب الُمنتمية لمياؿ الحضارية العربية اإلسبلميةر بما في دامبيا مف قوميات 
نات ثقافية متنوٍّعة ثنية ودينية وطائفية وُمتوٍّ والسيما أنيا قد . وأقبٍّيات لغوية وا 

أصبحت منذ قروف لغًة ال ِعرَؽ ليا وال ديَفر أي ِمبتًا لتؿ مف يتتبُّهميا مف أبناء 
إف التنوُّهع في إطار الوحدة شيٌء ال يمتف أف . الشعوب العربية واإلسبلمية وغيرىـ

لتنو . يعارضو أحٌدر وحؽُّه تؿ إنساف في التعبير ببغتو أمٌر طبيعيٌّ ال ُينِتُره عاِقؿٌ 
ؿ إلى َسَبب لبصراع واالقتتاؿر أو ُيسَتغؿَّت لتقوية النَّتَزعات الِعرقية  ال ينبغي أف يتحوَّت
والطائفية وَبثٍّ روح التراىية بيف أبناء الوطف الواحدر واتماذ المطبب البغوي َمطيًة 
لبرتُّهوب السياسي واإليديولويير فُتصبح النتييُة مف تؿٍّ ىذا زيادَة َتفتيِت التيانات 

وىذا ػ مع األَسؼ الشديد ػ ىو ما نماؼ وقوَعو في . العربية واإلسبلمية وتمزيقيا
لت إلى َحبَبة تتساَبُؽ فييا َتّياراٌت مشبوىٌة تحاوُؿ دفَع  المنطقة المغاربية التي تحوَّت

وأغبُب ىذه التياراُت تتحرَّتُؾ بأقِنعٍة وُقّفازات ممتبفة أىمُّهيا . الببلد إلى حافَّتة الياوية
أقنعُة الفرنتفونية التي تمشى أف تضيع منيا منطقُة نفوذىا فتمتبُؽ في تؿ مرحبة 

تسعى . نوعًا مف الدسائَس الماِترةر والغايُة ىي االستمراُر في إحتاـ السَّتيطرة
الحرتُة الفرنتفونيُة ػ إذف ػ وتؿُّه مف تبتقي مصبحُتو مع مصالحيا مف القوى 

وّتؿُّه األيادي  (بغضٍّ النظر عف الذرائع التي تتَمفَّتى وراءىا)الماريية والدامبية 
ـُ البغة العربية بالذات وتعطيُؿ عيبة سيرىا  التي تبعُب في المفاء وَييمُّهيا تحطي

واستنزاُؼ طاقَة العاَلـ العربي واإلسبلمي باستمرار وَزعزعُتو مف الدامؿر إلى تغذية 
النَّتَعَرات الِعرقية واستغبلؿ التَّتَنوُّهع البغوي والثقافي لضرب البغة العربية وتصفية 

ُويودىار وفقًا لبقاعدة التي يمتف استمبلُصيا مف َنُموَذج تالفي الثبلثي األضبلع 
ىي البغة الفرنسية التي تسعى لبحفاظ عبى  (أ)فإذا افترضنا أف . الذي سنعود إليو

ىي العربية التي ُتَعدُّه البغة األولى المشترتة وأقوى لغٍة  (ب)موقعيا وىيَمنتيار وأف 
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ىي  (ج)في المنطقة العربية وواحدًة مف البغات العشر األوائؿ في العاَلـر وأف لغة 
ومعيا البييات المتفرٍّعة عف  (األمازيغية في حالة المغرب)البغة الوطنية المحبٍّية 

فالعمبيُة التي تيري حاليًا في المنطقة المغاربية ىي بتؿ بساطة عمبيٌة . العربية
الُمناِفسة ليار  (ب)تعمؿ ياىدة عبى تصفية ويود البغة  (أ)البغة : مف النوع اآلتي

وىي الحَبَقة األضعؼ التي ال تستطيع مواييتيا  (ج)لتنفِرد بعد ذلؾ بالبغة 
البغة األمازيغية بفروعيا  (1متونة مف  (ج)والصمود في ويييار والسيما أف 

مف البييات المتفرٍّعة عف العربيةر والتياُر الفرنتُفوني  (2و. وليياتيا المتعدٍّدة
حبلَليا محؿَّت الُفصحىرأي َرفَعيا إلى مستوى  والسيما أف .(ب)ُيحاوُؿ النَّتفَخ فييا وا 

ـُ يّيدًا أف ىذه البييات لف تستطيع مؿَء الفراِغ التبير الذي تترُتو  الفرنتفونية تعب
وتذلؾ لف تستطيع البغة الوطنية . الُفصحى فيما لو ُأزيَحت مف المشيد نيائياً 

ر مؿَء تؿَّت الفراغ الذي تترُتو العربيُة إف (وىي األمازيغية في حالة المغرب)المحبية 
إف المستفيد الوحيد : لذلؾ نحف نقوؿ دائماً . ُأزيحت مف المارطة البغوية لبمنطقة

لغوّيًا مف مبؽ صراٍع لغوي في المنطقة المغاربية بيف العربية وبقية البغات الوطنية 
أما . مف ييةر وبيف العربية وليياتيا مف ثانيةر ىو البغُة الفرنسية ال غير

المستفيدوف سياسيًا مف إذتاء الصراعات والنَّتزعات الِعرقية والطائفية تحت ذريعة 
الدفاع عف التعدد البغوي والتنوع الثقافير فيـ تؿُّه أعداء األمة العربية اإلسبلمية 
وفي مقدمتيـ إسرائيُؿ والصييونية العالمية والُقوى الُمتحالفة معيار وتؿُّه الُقوى 
الغربية الطامعة في تقوية نفوذىا وىيمنتيا بتقسيـ الُمقسَّتـ وتيزئة الُمَيزَّتاِ  تما 

.  يقولوف

:  العربيُة في ُمناخ  الَعولمة المغوية: 2 ـ 2 

ُتعاني تثيٌر مف ُشعوب العاَلـ مف اآلثار السببية لبعولمة االقتصادية 
وااليتماعية والثقافيةر تما تعاني منيا لغاُت ىذه الشعوب بما فييا البغاُت األتثُر 
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فالعولمُة بطبيعة . انتشارًا واستعمااًل تالفرنسية واإلسبانية والعربية والُبرتغالية وغيرىا
َسعِييا لتعميـ نموذج واحٍد لبلقتصاد والتفتير والقَيـ الثقافية وااليتماعية والحضارية 
وطريقة العيش والسبوؾ والتعبير أيضًار تعمُؿ بطريقة واعيٍةر أو غيِر واعيٍةر عبى 

تعميـ لغة واحدة ُتعبٍُّر عف تبؾ الِقَيـ الغربية التي تُبشٍُّر بيا العولمُةر ألف توحيد 
النموَذج والتصوُّهر ورؤية العاَلـ في تؿ ىذه األمورر يتطَبب بالضرورة استعماَؿ 

دة . ُمعَيـٍ واحد ومصطبحات موحَّت

:  لقد أفرزت العولمُة االقتصادية منظومة مف األفتار الداِعمِة ليا مف قبيؿ أف 

. االقتصاد المثالي يفترُض ُمَسبَّتقًا لغًة واحدةَ   - 

التعّدد البغوي عائٌؽ لبتيارة العالمية وحرتة العمؿ والتتنولوييا وتبادؿ   - 
. المعبومات

. الحدود البغوية تعوُؽ التتاُمؿ االقتصادي بيف الدوؿ  - 
دة أساليب يتطبب الصناعي اإلنتاج -  ُستاف  إلى يحتاج تما ومنظَّتمة موحَّت

 التعبيـر وىذا يقتضي الحايةَ  مف عالية درية وعبى وُمتيانسيف ثقافياً  ُمتحرٍّتيف

دة واحدة لغة استعماؿ إلى  أعضاء يتواصؿ يميعُ  أف يمتف طريقيا عف موحَّت

. ()االقتصادية العمبية في يشارتوف الذيف تمعلميا

 ىذه الميموعة المترابطة مف األفتار ىي التي تانت عامبًل أساسيًا في أف 
 اإلنيبيزيُة لغَة العولمة الثقافية والبغوية الُمصاِحبة لبييمنة االقتصادية تصبح 

اإلنيبيزير إضافًة إلى عوامؿ أمرى تثيرةر أىمُّهيا أف اإلنيبيزية / لبعاَلـ األمريتي
استفادت مف ترتة التوّسع االستعماري العستري واالستيطاني لبريطانيا في تؿ 

                                                 

. 44: و ص32: ر صالمغة واالقتصاد. 1
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فيذا التوسُّهع العستري َحَمَؿ معو ىذه البغَة وَزرَعيا أيَنما . أرياء العاَلـ ولمدة طويبة
وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت أمريتا أتبَر قوة عاَلميةر فزاَد . حؿَّت وارتحؿَ 

السيطرُة الُمبتٍّرة لئلنيبيزية عبى : ومف العوامؿ أيضاً . ذلؾ مف متانة اإلنيبيزية
لت العاَلـ ػ تما يقولوف ػ إلى قرية  عاَلـ التتنولوييا التواصبية المتطوٍّرة التي حوَّت
صغيرةر تؿٌّ يسمُع اآلمر ويراهر وتؿٌّ ُميَبٌر عبى التواصؿ مع ساتني قريتو 

واالمتبلط بيـ والتحاُور معيـ بشتؿ يومي بؿ بشتؿ ونيٍّ ودائـٍ ومستمرٍّ عبى مدار 
ساعات اليوـ ودقائقو وَثوانيور فأصبح ضروريًا عبى تؿ أفراد القرية أف يتواصبوا 

لت العاَلـ إلى قريَة وىي اإلنيبيزية . ببغة واحدةر لغِة التٍّقنّيات العصرية التي حوَّت
أف اإلنيبيزية أصبحت وسيبًة : وأميرًار ُيضيُؼ بعُضيـ إلى العوامؿ السابقة

ف تنا نرى . ()ضرورية لتشغيؿ الشباب في ممتبؼ الوظائؼ بتؿ أنحاء العالـ وا 
في الحقيقة أف ىذا الُعنُصر يصُبح أف يتوف َسَببًا تما يصُبح أف يتوف نتييًة 

  .أيضاً 
اإلنيبيزية إذفر استطاعت أف تمترَؽ ُصفوَؼ البغات وتتصدَّتَرىا يميعًا 
وتحتتَر أغَبَب المياالت التواصبية والحيوية في حياة الميتمعات المعاصرةر 

ولذلؾ ال غرابة أف نيد تؿَّت ُمنَتِقدي العولمة في . وُتصِبَح لغَة العولمة بامتياز
يانبيا البغوي والثقافي والُمناديف بالتعدُّهد البغوي ػ ماصة في فرنسا وأوروبا ػ 

ييايموف اإلنيبيزية ويعتبرونيا العائَؽ التبير في ويو ىذا التنوُّهع والتعّدد الذي 
ولقد َطَفَح التيُؿ في السنوات األميرة بعدد البحوث والمقاالت والتُتب . يبّشروف بو

التي تُندٍّد بمطر العولمة عبى أغببية لغات العالـر وما تحمبو معيا مف عبارات 
تما . التَّتيويؿ والتمويؼ مف َشَبح الموت واالنقراض البذيف ُييدٍّداف ىذه البغات

أصبح أمرًا عاديًا يدًا أف نقرأ في تؿ متاف أمثبًة عديدًة مف تبؾ العبارات التَّتحذيرية 
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ونحف ال نمتبؼ مع . مف ىيمنة البغة اإلنيبيزيةر وتأنيا ِريٌس مف َعمؿ الشيطاف
الذيف يقولوف إف العولمة معناىا األمرتُة اقتصادًا ولغًة وثقافة وَنَمَط حياٍة ومنظومَة 

ِقَيـٍ ايتماعية وُسبوتيةر وال شؾَّت عندنا أيضًا في أف العربية واحدٌة مف البغات 
رة مف فرض اإلنيبيزية وتقوية ُنفوذىار ولتننا ال نعتبر اإلنيبيزية وحَدىا  الُمَتضرٍّ
ـَ الذي ييدٍُّد العربيةر بؿ ىناؾ لغاٌت أمرى تقوـُ بدور الييمنة نفِسيا  المطَر الداِى

رًة مف اإلنيبيزية وال . التي تمارُسيا اإلنيبيزيةُ  فالفرنسيُة مثبًلر رغـ تونيا ُمتضرٍّ
والدولُة الحاميُة ليار في الصُّهراخ  (وماصة منظمة الفرنتفونية)َتَتواَنى مؤسساُتيا 

ورغـ . ()اإلنيبيزية وأمطار الثقافة األْنَيريتية"َشرٍّ "والشَّتتوى مما ُتتابده وُتعانيو مف 
تظاىرىا بتزعُّهـ تيار الدعوة لبتعددية والتنوع البغوي والثقافي في العاَلـ والدفاع عف 
البغات الُمضطيدة والميدَّتدة بالموت واالنقراضر فإنيا في واقع األمر ُتماِرُس ىي 
األمرى ػ وربما بشتؿ أبَشع وأعَنؼ ػ دورًا ال يقؿُّه اضطيادًا ضدَّت عدد مف البغات 

وَلطاَلما ماَرَست في السابؽ . وماصة في أفريقيا وعدد مف ُمستعمرات فرنسا السابقة
ـر اضطيادًا تبيرًا وحربًا ال ىوادَة فييا 18وابتداًء مف عصر الثورة في نياية ؽ

حتى عبى البغات اإلقبيمية والمحبية المويودة دامؿ الحدود الفرنسيةر ولـ ُتضطرَّت 
لبلعتراؼ بحقوقيار عبى استحياٍءر إال في السنوات األميرة بعد صدور الميثاؽ 

ـر واتفاقية اليوِنستو 1998األوروبي حوؿ البغات اإلقبيمية ولغات اأَلقبيات سنة 
لـ ُيشَرع في تطبيقيا إال سنة )ـ 2005حوؿ حماية البغات وتنوُّهع الثقافات سنة 

وفي مقدمة البغات التي عانت وما تزاُؿ تعاني مف اضطياد الفرنسية . (ـ2007
بؿ إننا في ىذه المنطقةر . وُمزاحمتيا وتسبُّهطيار البغُة العربيُة في المنطقة المغاربية

ال نرى في اإلنيبيزية مطرًا عبى لغتنا بقدر ما نعتقد أحيانًا أننا سنيد في دموؿ 
اإلنيبيزية عبى الَمطر بيانب اإلسبانية ػ التي تانت منتشرًة في يزٍء تبير مف 

                                                 

1.. المنقولة حرفيًا  (األنيبو أمريتية) نفضؿ استعماَؿ ىذا النحَت العربي عبى الطريقة اإللصاقية الشائعة  
.  عف المصادر الغربية
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المغرب األقصى وليا احتتاٌؾ تبيٌر بتؿ الببداف المغاربية يعود تاريُمو إلى مرحبة 
الحتـ اإلسبلمي لؤلندلس ػ ُعنُصرًا ُمسِيمًا في اإلنقاذ مف ممالب الفرنسية التي 

ُؿ عبييا وتيعؿ منيا فريسَتيا المالصَة ليا وحدىا ال  تستفِرُد بالعربية وحدىا وتتَغوَّت
فالمنطقُة المغاربية في أغببيا ومنطقة . ُيشارُتيا فييا أحٌد مف وحوش الغابة البغوية

ناف معًا منطقَة النُّهُفوذ البغوي  ينوب الصحراء والغرب اإلفريقي في عموميار يتوٍّ
وما تزاؿ إلى اليـو . الواسع لفرنسا تما تانت مف قبؿ منطقَة نفوذىا العستري

منطقَة ُنفوذىا الثقافي واالقتصادي والسياسي وُسوَقيا التياريَة الُتبرى وحديقَتيا 
إف . المبفية وُبعَدىا االستراتييي الذي ال يمتف أف تتنازؿ عنو إال بحروب طاحنة

ـُ العربيُّه بمقتضاىا عبى الدوؿ  اتفاقية سايس بيتو الشييرة التي ُوزٍَّع العاَل
االستعماريةر لـ تتف الغايُة منيا محصورًة في رسـ الُحدوٍد التُّهرابية لمياؿ النفوذ 

العستري لدوؿ االستعمارر ولتف تياوزتيا إلى رسـ مرائط لغوية ذات ُحدوٍد 
ُحظوَظيا  (واإلسبانية أيضاً )فأمذت تؿٌّ مف الفرنسية واإلنيبيزية . ُيغرافية

ومنذ ذلؾ التاريخر انفرَدت تؿُّه واحدة مف ىذه البغات . وأنصَبَتيا مف ذلؾ التَّتوزيع
االستعمارية بالتَّتصرؼ الُحرٍّ في منطقة نفوذىا مف يسـ العاَلـ العربير وتعاونت 

تؿٌّ يفترُسيا . ىذه المعاوُؿ تبُّهيا عبى تحطيـ العربية والُييوـ عبييا مف تؿ ياِنب
.  دامؿ المياؿ التُّهرابي الُممصَّتص لو بعيدًا عف منافسة اآلمريف

حتميًة  (سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافياً )إذا تاف التعّدٌد المفروض : لذلؾ نقوؿ
ال مفرَّت منيار وشّرًا ال ُبدَّت منور فبيتف وفَؽ ُشروٍط ذترناىا سابقًار تسوُد بمقتضاىا 
البغُة الوطنيُة عبى سائر البغات المستوردةر وُتمَنع األنيبيزيُة مف احتتار سوؽ 

وفي . المشرؽ والفرنسيَة مف احتتار سوؽ المغرب والييمنة عبييا دوف ُمناِفس ومر
ذلؾ ميٌر ػ فيما نرى ػ لمصبحة البغة العربيةر وأىوُف بتثيٍر مف االزدوايية الفتّاتة 

وفي اعتقادنا أف العربية سوؼ تستردُّه تثيرًا مف ُحْظَوتيا ومتانتيا . وغيِر الُمتتاِفئة
: في حالتيف وسيادتيا عبى البغات األينبية
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فتح باب االمتيار بيف البغات التي يريد المواطنوف والمتعبٍّموف وُطبلُب  (أ
.  المدارس واليامعات بصفة ماصة أف يتعبَّتموىا

/ العربية ػ اإلنيبيزية / الفرنسية )َمنع احتتار االزدوايية المفروضة  (ب
وغيُر المتتافئُةر لبسوؽ البغويةر لما فيو مف أمطار ُتيدٍُّد ويود العربية ػ  (العربية

ـُ وتزداُد بتزايد عدد  والفصحى عبى األمص ػ والسيما أف ىذه األمطار تتفاَق
فتؿ الدالئؿ َأثبَتت أف انتشار الفرنسية . المتعبٍّميف وِمرٍّييي المدارس واليامعات

في المنطقة المغاربية واإلنيبيزية في المشرؽر قد تضاعَؼ عدَة مراٍت عما تاف 
عبيو الحاُؿ مبلؿ فترة االستعمارر بسبب انتشار التعبيـ الُمزَدِوج الذي أصبحت فيو 

الفرنسيُة أو اإلنيبيزيُة مفروضَتيف ال مناَص منيما في تثير مف التمصُّهصات 
. العبمية ػ والسيما بالمرحبة اليامعية

 وقد الحظ تالفي بحؽٍّر أف العولمة ال ُتيدٍُّد البغات اليامشية أو البغات 
المحبٍّية الصغرى والبيياتر ولتنيا ُتيدٍُّد البغات المرتزية التبرى تالعربية والفرنسية 

ولذلؾ فإف تثرة التَّتباتي والتَّتشتٍّي مف مطر العولمة . واإلسبانية واأللمانية ونحوىا
عبى البغات الصغرى واليامشية أمٌر ُمباَلٌغ فيور والسيما أف أغبب اآلراء والبيانات 

نما عبى "المقدَّتمة في الموضوع  ال ترتتز في الحقيقة عبى ُمعطيات عبمية دقيقة وا 
ر وأف العولمة ال تُبالي بشأف ىذه البغاتر بؿ قد ()"ميرد تممينات ال أتثر وال أقؿ

أما انقراُضيا أو . تعمُؿ بطريقة مباشرة أو غير ُمباشرة عبى تشييعيا عبى الحياة
يقوؿ الباحُث . موُتيا فيعوُد ألسباٍب تثيرة ليست بالضرورة ليا عبلقٌة بالعولمة

تثيٌر مف اآلراء التي تتباَتى عبى موت البغات يطغى عبييا الَمسَبُؾ ":المذتور
ف مف وراء الدفاع عف البغات الصغيرة تتُمُف حقيقُة الموؼ عبى . العاطفيُّه  وا 

أما البغاُت الصغرى فعبلقُتيا باإلنيبيزية ليا وضٍع ومرر . بعض البغات المرتزية

                                                 

 .لغات وسياسات:  ولمة: لوي ياف تالفي. 1
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وقد يعؿ تالفي مف زميبو . ()"ألنيا تيد في اإلنيبيزية حمايًة ليا مف الموت
الذيف "نموذيًا ليؤالء التتّاب والباحثيف "ال لموت المغات: "ىاييح صاحِب تتاب

حينما يدافعوف عما يسمونو موَت البغاتر إنما يعبٍّروف مف مبلؿ ذلؾ عف الموؼ 
وىتذا يمتف أف نقرأ العنواف الحقيقي ليذا التتاب بصيغة أمرى . مف اإلنيبيزية

وقد حاوؿ تالفي أف ُيبرِىَف عبى ما ذىَب إليو مف . ()" ˝ ال لئلنيبيزية˝: وىي
مبلؿ نموَذٍج سماه بالنموذج الثبلثي األضبلعر بيَّتَف فيو أف ُمواِطَف اليوـ ال يحتاج 

 :إلى أتثر مف ثبلثة أنواع مف البغات في حياتو العمبية
وىنا ُينَظُر إلى اإلنيبيزية عبى : لغة دولية من أجل التواصل الخارجي- أ 

وليست فقط ميرَد لغًة ليا ُبعٌد عالمير أي ليا  (أو فوؽ مرتزية)أنيا لغٌة تونية 
انتشاٌر تبير مثبما لغيرىا مف البغات العاَلمية التبرىر ألنيا عمبيًا أصبحت 

. ُتستعَمؿ أتثر مف أية لغة أمرى في التواصؿ العالمي
 مف ()(أو لغة مرتزية ُعبيا) تستعممها الدولُة :لغة معيارية ُمشتركة- ب 

. أيؿ االندماج في الحياة السياسية واإلدارية العامة لبدولة

                                                 

.   نفسو ..2
. نفسو. 3
فوؽ "لغة يسمييا  (1: البغات بحسب ما يربط بعضيا ببعضر إلى أربعة مراتب (1999)يقسٍّـ تالفي   ..1

فيي لغة فوؽ تؿ . ر وىي اإلنيبيزية بحتـ شدة انتشارىا واتساع استعمالياHyper -centrale": مرتزية
ر وىي واحدٌة مف البغات المويودة ضمف لغاٍت تحـو super - centrale "مرتزية ُعبيا"لغة  (2. البغات

ر تمامًا تما تحوـُ حوؿ الشمس (حوالي عشر لغات ىي األتثر استعماال وانتشارًا في العاَلـ)حوؿ اإلنيبيزية 
الفرنسيةر العربيةر اإلسبانيةر الصينيةر : تبؾ الميموعة مف التواتب المسماة بالميموعة الشمسيةر ومنيا

ر وىي واحدة مف توتبة لغاٍت أقؿ أىمية langue centrale"لغة مرتزية" (3.الخ... الينديةر الماليزية
لغة ىامشيةر وىي واحدة مف باقي البغات  (4. تحوـ بدورىا حوؿ التوتبة السابقة (مف مئة إلى مئتي لغة)

 langues: لغة تسمى البغات اليامشية أو لغاِت األرباض7000التي يقرب عددىا مف 

périphériques  
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رما في النييرر أو ) لغٌة محّمية خاصة-  ج  تالُوُلوؼ في السٍّنغاؿر أو الزٍّ
وىي لغة ليس مف الضروري أف تتوف . لبتواصؿ المحبي (َتماِشيقت في مالي

. متتوبة أو تحظى باعتراؼ رسمي

وىذا النموذج الثبلثي األضبلع ػ يقوؿ تالفي ػ ىو الذي يقـو بإشباع تؿ 
ومنطُؽ العولمة يفرُض حذَؼ . احتيايات الُمواطف ويؤدي تؿَّت الوظائؼ المطبوبة

ر ألف العولمة تفترض نشَر ثقافٍة يماىيرية واسعة يمتنيا أف تتبلءـ (ب)البغة رقـ 
مع الثقافات المحّبية الصغيرةر لتنيا ال تقبؿ بالُمصوصيات الثقافية وال المقاومة 

وبيذه الطريقة نيدىا تقبُؿ عف طواعيٍة انتشاَر التيمُّهعات البغوية الصغرىر . أيضاً 
لتنيا ال تقبؿ لغَة الدولة أو البغة المرتزية التبرى التي عادًة ما تتوف بيا ُنقٌط تثيرة 

ففي أوروبا يمتف أف ُتييمف البغُة اإلنيبيزيُة وتتعايش مع تعدُّهد . لبمقاومة المحبٍّية
ٍف مف ميموعة البغات المحبية الصغرى مثؿ الَقطبلنية والُتوريستية  لغوي متوَّت

واأللزاسيةر أما الفرنسية واإلسبانية فسوؼ تتحوالف شيئًا فشيئًا إلى لغتيف مرتزيَّتتيف 
ومف ىذه . ثـ إقبيميَّتتيف محبيَّتتيف وتمرياف مف وضعية البغات المرتزية العبيا

يزيُد مف ىيمنة البغة فوؽ المرتزية  (الميدَّتدة)الناحية نيد أف الدفاع عف البغات 
ـُ البغوي في مرحبة ما بعد  (اإلنيبيزية: أي) بنفس الطريقة التي تاف فييا االنقسا

في وضعية  (مثؿ اإلنيبيزية والفرنسية والبرتغالية)االستعمار ييعؿ البغة الرسمية 
إف العولمة تعمؿ عبى مبؽ فراٍغ بيف : "ثـ يقوؿ في متاٍف ومر. يد ُمريحة

المرتز واليامشر وتقوية التيانات الوطنية الصغرىر وتشييع التعبير عف الُيويات 
اليائيةر وتؿُّه ىذا يرُسـُ مستقببًل لف يتوف فيو أماـ العولمة سوى لغاٍت محّبية 

ّياتية أما البغات المرتزية الُعبيار فيي إما أف يتَّـت سحُقيا أو عبى األقؿ الحدُّه مف . ُىوٍّ
إذف ليس موُت البغات ىو الميزة األتثر وضوحًا في . توسُّهعيا وتقبيص وظائفيا

                                                 

1.. . نفسوالمصدر السابؽ   
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عصر العولمة في نواحييا البغويةر ولتف األىـ مف ذلؾ ىو إعادُة توزيع الوظائؼ 
مف المؤتد أف ىنالؾ لغاٍت سوؼ تمتفي وأمرى سوؼ ُتولُد ولو بنسبة . بيف البغات

ر ولتف ىذا أمٌر ظرفيٌّ ىامشيُّه  أما الشيُء الييتبيُّه أو الِبنيويُّه فيو أف سوؽ . أقؿَّت
البغات سوؼ ُتصبح سوقًا مغشوشة لف تيد فييا عما قريب أيَّت امتيار ومر غير 

فمف ناحية ىناؾ لغٌة نمتبُتيا ولتف لـ يتف لنا دوٌر في امتيارىا : ىذيف االمتياريف
نما ورثناىا عف وبائنار ومف ناحية أمرى ىناؾ لغٌة مفروضٌة عبينا بطريقة أو : وا 

. (2002تالفي )"أي اإلنيبيزية: أمرى وىي لغُة العولمة

لشتؿ الثبلثي األضبلعر ينطبُؽ تمامًا عبى الوضعية بالنسبة إلينار ىذا ا
اإلنيبيزية لغة دولية وفوؽ مرتزية في  (أ: البغوية في المشرؽ العربي الُمشتَّتبة مف

لغات بعض األقبيات والبييات ( ج. العربية لغة الدولة المرتزية (ب. الوقت ذاتو
ألنيا ال تشتؿ مطرًا  (ج)وتشييع بقاء (ب)ىدُفيا ىو إزاحة  (أ)والبغة . العربية

ويمتف ليذا الشتؿ أيضًا أف ينطبؽ عبى دوؿ المغرب إذا . عبييا في الوقت الحالي
ومف المصبحة المشترتة لبدوؿ . ووضعنا الفرنسيَة متاَنيا (أ)أزحنا االنيبيزية مف 

إلى مرتبة لغة دولية عادية "التونية"العربية في المغرب والمشرؽر تنزيؿ البغة 
لتصبح ىي والفرنسية ولغات أمرى عالمية تاإلسبانيةر متساويًة في التعامؿ معيا 
لبلستفادة منيا واستعماليا يميعًا في االتصاؿ الماريي والبحث العبمي والتيارة 

وىذا الوضع ُيتيُح أيضًا لؤلفراد . والصناعة واالقتصاد وفي تؿ غاية أمرى مفيدة
. أف يمارسوا ُحريَّتَتيـ في االمتيار بينيا أو استعماليا تّبيا لمف استطاع لذاؾ سبيبلً 

وتما ذترُت مف قبؿر إذا تانت الفرنسية تعمؿ ياىدة لبتمبُّهص مف ىيمنة 
ذا تاف التعدُّهد شرًا ال بد منور فنحف باسـ التعدد  اإلنيبيزية تحت دعوى التعدُّهديةر وا 
أيضًا مف حّقنا أف ندعو إلى رفض ىيمنة تؿٍّ مف الفرنسية في المغرب واإلنيبيزية 

أي أف .عبى أف التعدد ال يعني المساواَة بيف البغات في الوظائؼ. في المشرؽ
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الدولة ال يمتُنيا أف ُتساوي في الوظائؼ بيف لغتيا المرتزية الرسمية وتبؾ البغات 
.  األينبية التي مف المفروض أف دورىا ُمساِعد ال أقؿَّت وال أتثر

ُل إلل تعددية:  2 ـ 3  :  االزدواجية حين تتحوَّ

ال تتاد  (َمحتية أو منطوقة/ عامية ػ متتوبة/ ُفصحى)رغـ أف االزدوايية 
تمبو منيا لغٌة مف البغات اإلنسانية الطبيعيةر والسيما تبؾ التي عرفت تاريمًا 

طويبًل وحضارة عريقًة وامتدَّتت عبى مساحاٍت شاسعةر وأنيا مف حيُث المبدُأ تبدو 
شيئًا طبيعيًا وعاديًا يدًار فإف األمر يصبح ُمزِعيًا حيف تتَّتِسُع الَفيوُة بيف الُمستوَييف 
ر  الُمتقاِببيف في البساف الواحدر أي  المستوى المتتوب في مقابؿ المنطوؽ الَمحتيٍّ

والبغُة العربية مف البغات التي تعدَّتدت . والَفصيح األدبي في مقاِبؿ العاميٍّ الداِرج
ليس بيف الدوؿ العربية فقط ولتف دامؿ تؿ دولة أيضًار . ليياُتيا بشتؿ تبير

وَعِمبت أسباٌب تثيرٌة قديمٌة وحديثة عبى اتساع ىذه الُيّوة بيف مستَوَيييا حتى 
ر والسيما بعد ما ظيرت تياراٌت دامؿ العاَلـ العربي ومف  صارت َمبَعَث َقبٍؽ يديٍّ
ماريور تدعو إلى استقبلؿ البييات عف الُفصحى وترسيميا واالعتراؼ بيا في 

وتعاَظمت في . الدساتير وتؿ مياالت االستعماؿ الرسمية مف إدارة وتعبيـ وغيرىما
ـُ الُفصحى وتدعو لبتمبُّهص منيا باعتبار أنيا  موازاة ذلؾ أصواٌت تثيرة ُتياِي

والذي يزيد في الطيف َببَّتًة ىو . أصبحت في نظرىا لغًة يامدة أو قاِصرة أو ميٍّتةً 
تغاضي المسؤوليف في ببداننا عف التطور الَعشوائي لبغتنار وَصمتيـ القاِتِؿ إزاَء ما 

فيو ليس مف َأوَلوّيات . يحدُثر وتقاُعِسيـ أو عدـ اىتماميـ بالموضوع أصبلً 
 التي ()سياستيـ الثقافيةر وبالتالي فيـ ال يفعبوف شيئًا مف التدابير والتَّتمطيطات

                                                 

إف العربية : " سبَؽ لؤلستاذ محمد الشارخ رئيس ميموعة صمر العالمية أف صرَّتح لصحيفة عربية بالقوؿ..1
بمعنى أنو ال تويد حتومٌة عربيٌة تعتبُر نفَسيا مسؤولًة عف مستقبؿ تبؾ البغة والحفاَظ . ىي اليـو بدوف أٍب 

نقؿ ىذا التبلـ التاتب المشيور فيمي ىويدي في مقالة لو ". عبييا أو تدبيَر األدوات البلزمة لنُموٍّىا وحيوّيتيا
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وال يمَفى ما في ىذا . َتحدُّه مف ظاىرة ابتعاد البييات عف الُفصحى وانفصاليا عنيا
فقد تتطّوُر المسألُة . االنفصاؿ مف مماطر عبى وحدة أمتنا العربية اإلسبلمية

ُؿ مف ُميرَّتد  ميرد امتبلؼ وتفاُوٍت في درية استعماؿ : ر أي(ثُنائية لسانية)وتتحوَّت
ف  (تعدُّهدية لسانية)لساٍف مف األلسنة وتنُّهوع في أساليبو وأشتالور إلى  حقيقيةر تتتوَّت

مف ألسنة ذاِت مصائص وأنظمة ممتبفة وُمتماِيزٍةر ولتؿ لساٍف مريطُتو الُترابيٌة 
. ويغرافيُتو الُمستِقبَّتةر مما يزيُد في صبلبة الُيدراف الفاصبة بيف تؿ ببد عربيٍّ وومر
نحف اآلف نعتبر ػ عبى مستوى الوعي الشعبي والتاريمي والحضاري ػ أف الحدوَد 
الُيغرافية الموروثة عف االستعمار حدوٌد وىميٌة وُمصطَنعةر ألنيا ُنغبٍُّب َمنِطَؽ 

 ػ  العرب واالنتحار المغوي: التاريخ عبى منطؽ اليغرافيا ػ بتعبير المسّدي في تتابو
ر فإف األمر سيؤدي ػ ال محالَة ػ (تعددية)إلى  (ثنائية)لتف حيف تتحوؿ المسألة مف 

إلى أف ًتصبح الحدوُد حدودًا حقيقًة ويدراُنيا شاِىقًة ُفوالذيًةر ُتعمٍُّؽ نزعَة االنقساـ 
بؿ إف تفاُحش أمر البيياتر والتغاُفؿ . والتيزئة أتثر مما ىو واِقٌع وحاِدٌث بالفعؿ

عنو إلى الحد الذي يصؿ إلى ما ذترناهر في ظؿ تقاُعس المؤّسسات الحتوميةر 
وعيز المؤسسات األىبية والييئات العبمية والَبحثية ورياؿ الثقافة والفتر مف 

الُميتّميف بوحدة األمة ومصير ُمستقببيا ولغتيا العربيةر سيقوداف العربيَة الُفصحى 
تمزيُؽ أوصاؿ : وىذاف الَمطراف التبيراف. إلى المصير المحتوـ وىو الموُت والفناء

دةر ىما البذاف  اأُلمةر والقضاُء النيائيُّه عبى الُفصحى باعتبارىا البغَة الياِمعَة الُمَوحٍّ
يدفعاف بتثير مف ُتتّابنا وعبمائنا وباحثينا إلى دؽٍّ ناُقوس المَطر بيف الفترة 

 .   واألمرىر والحديث عف مستقبؿ العربية بَنبرة فييا تثيٌر مف التشاؤـ
في ضوء ما سَبَؽر يحؽُّه لتؿ شمصر وىو يقرأ تبؾ اإلحصائيات والمعبومات 
تبة المتميٍّزة التي تحتبُّهيا  التي تحدثت عف انتشار العربية ومدى توّسعيا في العاَلـ والرُّه
                                                                                                                        

يمعية حماية البغة العربية في الشارقة : منشورات. لغتنا العربية في خطر: رايع. الخميجنشرت بيريدة 
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بيف الصؼٍّ األوؿ مف ُتبريات البغات الفاعبة والمؤثٍّرةر أف يطرح ذلؾ السؤاؿ التبير 
عف أية عربية تانت تتحدَّتُث تبؾ اإلحصائياُت ومصادر : الذي ذترناه مف قبؿ وىو

ـُ ال يعِتُس  المعبومات؟ إف تانت تتحدث عف الُفصحى فإف ما ياءت بو األرقا
وضَعيا وحقيَقَتيار ألنيا في واِقع األمر ال تحتؿُّه تبؾ المساحَة الشاِسعة التي رأينا 

ف تانت تتحدث عف البيياتر فالبييات في واقع الحاؿ ىي اآلِمذة في . مريَطَتيا وا 
والغاية التي نتوّماىا مف طرح السؤاؿ ىي معرفُة الواقع تما ىور . التوُسع واالنتشار

لتداُرؾ ما ُيمِتُف تداُرُتو مف أويو المَبؿ عف طريؽ التمطيط البغوي الذي تبيُأ إليو 
فة مف الُمستقَبؿ الغاِمض الذي ينتظُر لغاتيا .  ()اليـو تؿُّه الدوؿ والمُيتمعات الُمتموٍّ

ـُ واإلحصاءات والدراسات إنما تانت  وميما يتف مف أمرر فإف تبؾ األرقا
في وضعيا العاـ بغضٍّ النظر عف مستوياتيا في االستعماؿ  (العربية)تتحدث عف 

أي أنيا تانت تتحدث عف ُستاف الببداف العربيةر عبى . مف ُفصحى وعامية
افتراض أنيـ يميعًا يتتبَّتموف العربية ويستعمبونيا لغُة أولى أو ثانية دونما تحديد 

ف تانت مريطُة الستاف ال تتطابُؽ  لمستوى العربية التي يستعمبيا ىؤالء السُّهتافر وا 
ففي عدد مف الببلد العربية ىناؾ نسبة مف الستاف ولو . دائمًا مع مريطة البغات
الزُّهنوج في موريطانيا ػ بعض األمازيغ في المغرب واليزائرػ )قبيبٌة ال تتتبَّتـ العربية 

الُعماُؿ األيانُب في دوؿ المبيج ػ نسبة مف األتراد في العراؽ ػ أغببيُة ستاف 
وزيادًة عبى . (...الصوماؿ وييبوتي ويزر الَقَمرػ نسبٌة تبيرة مف ستاف السوداف

ذلؾ نيد أف بعضًا مف تبؾ اإلحصاءات والدراسات قد رتَّتَز عبى البييات بشتؿ 
َّـت بإحصاء عدد متتبٍّمي تؿ ليية حتى دامؿ الببد الواحدر ُمعتقدًا أف  واضحر واىت

البييات ىي وحدىا التي تمثٍُّؿ العربية الَحيَّتة الناِطقةر وأما الُفصحى فبغٌة ُتتَتُب وال 
وىذا تصوُّهر غيُر دقيٍؽ بالطبع وتشميٌص فاِسٌد . ُتستعمُؿ في غير مياؿ التتابة

                                                 

ـُ التمطيط البغوي نشَأ في الغرب حديثًا في ظؿ تزايد المماوؼ حوؿ المصير الذي ينتظُر عددًا مف  ..1 عب
 لتف قبؿ أف يصبح التمطيُط البغوي عبمًا أو فرعًا مف عبـر تانت الدولُة .األلسنة األوروبية وغيرىا

قد ليأت إليو لحماية العربية مف التبوُّهث والتغيُّهر  (السابع الميبلدي)اإلسبلمية منذ القرف األوؿ الييري 
. السريعر فعَمَدت إلى تقعيد البغة وتنميطيا ويمع معيميا ووضع قواعدىا النحوية والصرفية لتعبيميا
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ف لـ تتف لغَة التواُصؿ اليومي المستعَمؿ بيف األفراد في . لبوضع إذ الُفصحىر وا 
البيت والَمعمؿ والشاِرع والسُّهوؽر فبل ُيمِتُف مع ذلؾ اعتباُرىا لغًة صامتًة َمرساَء 

بؿ إف مف مزاياىا أنيا لغة ُتتَتُب وتُنَطُؽ معًا عتس البييات التي . عبى الدواـ
فالفصحى نيدىا منطوقٌة ومسموعٌة وُمستعمبٌة بيذه الصفة في . تُنَطُؽ وال ُتتَتب

مف )التعبيـ بممتبؼ مستوياتو وحقولور والمياؿ العبمي : مياالٍت تثيرةر منيا
والسيما القراءات الشعرية )ر والثقافي والفنٍّي (محاضرات وندوات ومؤتمرات عبمية

والَقَصصيةر والمسرح والتَّتمثيؿر والِغناءر واألناشيدر وبعض األفبلـ السينمائية 
ر فضبًل عف اإلعبلـ السَّتمعيٍّ والَبَصري (...والُمسبسبلت واألشرطة الوثائقية

وفي الَحقبيف  (مسابقات ثقافيةر برامج أطفاؿر برامج تعبيـ العربية)وبراميو الممتبفة 
إن الُفصحل لو ُأطِمَقت من ِ قالها وُفكَّ  نها الِحصاُر بؿ . الديني والسياسي

التي ُفرَضت  ميها، "اإلقامة الَجبرية"المضروُب حوَلها بالُقوة، وُأخِرَجت من 
واجتمعت إرادُة أهُمها  مل ذلك، لوجدناها بكل تأكيٍد لغَة كل المجاالت بال 

.  استثناء
 بيف الُفصحى والعاميةر إذفر توزيٌع لؤلدوار وتتاُمٌؿ في الوظائؼر وليستا 

ىتذا تاف الوضُع مف قبُؿ وىتذا : أو لنُقؿ. عبى َطَرَفي َنقيٍض تما يتصوَّتُر بعُضُيـ
لتننا صرنا نبلحُظ أف ىذا التوزيع لؤلدوار والوظائؼ قد . ينبغي أف يتوف اآلف

وأف الَتفَّتة أصبحت تميُؿ إلى . أصبح في السنوات والُعقود األميرة ممتؿَّت الّتواُزف
إعطاء العاميات مف المساحة والمياالت أتثَر بتثير مما ُيعطى لبُفصحىر وأف 

وىذا ما شرحناه وأفضنا فيو مبلؿ بحثيف . الُيوَّتة بينيما قد زادت عف الَحدٍّ المعقوؿ
.   ()سابقيف

وحيف نتحدث عف البييات وأمطار تفاُحشيا عبى الُفصحى وعبى روابط 
الوحدة العربيةر عبينا أف ال ننسى اإلشارة إلى تبؾ الظاىرة التي طالما توقَّتَؼ عندىا 

بعُض الباحثيف والمبلحظيفر أال وىي ظاىرُة ذلؾ البساف الَيييف الذي أصبح 
نًا مف العربية واإلنيبيزية واألورُدو لغِة  واِضَح االستعماؿ في منطقة المبيجر ُمتوَّت

                                                 

الد وة إلل العامية في : ر والودغيري القة اتصال أم انفصال:الُفصحل والعاميات المعاصرة: الودغيري:  رايع..1
 .(المغرب األقصى نموذياً )البالد العربية 
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وىذا النموَذج المبييي ليس سوى مثاٍؿ . ()األتثرية مف العماؿ اآلسيوييف الُمقيميف
لما يمتف أف نراه في ببداف عربية ُأمرى نتيية أمطار التبوُّهث البغوي وَتببُبؿ 

  أو الممبوطة"البغة الممزوية ":األلسنةر وظيور ما أصبح يسمى
(codswitching) ر والَعَرْنسية (مف العربية واإلنيبيزية)ر والَعَرْببيزية في المشرؽ

العربية ":وىي غير الظاىرة الُمسماة (مف العربية والفرنسية)في المغرب 
 عف ُنزوؿ مستوى الُفصحىر واإلسفاؼ في استعماؿ ىذا فضبلً . ()"الفرنتفونية

.  العامّيات إلى درية سميفة
: في  يون أصحابهاالعربية : 2 ـ 4

حيوية المغات حوؿ  (2003)في التقرير الذي وضعو مبراُء اليونستو سنة 
ر واحدًا مف "موقَؼ أفراد الميتمع إزاَء لغتيـ"نيدىـ يعتبروف وتعرُّضها لالندثار، 

أىـ المعايير األساسية التسعة لبحُتـ عبى مدى حيوية لساٍف مف األلسنة ودرية 
ثـ يقسٍّموف ىذا المعيار بدوره إلى ستٍّ درياٍت أىمُّهيا وأعبلىا . الُمطورة التي ُتيدٍّده

أف يتوف الميتمُع تبُّهو ُمتعبٍّقًا ببغتو ويتمنَّتى ليا التطوُّهر والنمور وأدناىا ىو أف ال 
يتوف ىنالؾ شمٌص ييمُّهو موُت البغة أو بقاؤىار وتبؾ ىي العبلمة السوداُء ودريُة 

ما مدى : ومف ىنا تأتي مشروعيُة طرح سؤاؿ أساسيٍّ ساِبٍؽر وىو. المطر األتبر
اعتزاز أىؿ العربية ببغتيـ وتشبُّهثيـ بيار وحرصيـ عبى المحافظة عبييا وتطويرىا 
لى أيٍّ حدٍّ ما تزاُؿ الشُّهعوُب العربيُة أو الناطقة بالعربية تعتبر ىذه البغَة  وتنمَّتيتيا؟ وا 

                                                 

. تاتريت ميبرر مريع سابؽ:  رايع حوؿ الموضوع..2
 الذي أصدره الميبس األعبى لبفرنتفونية متضمنًا لعدد Arabofrancophonie:  رايع حوؿ الموضوع تتاب..3

 شارؿ ُيوزسبلف الوزير الفرنسي المتبؼ بالفرنتفونية وىو مصطبح ُينَسب لبسيد. مف المقاالت حوؿ الموضوع
 البغوية الماصة باستعماؿ العربية والفرنسية الثنائيةـر ويقصد بو 1989الذي قيؿ إنو أوؿ مف استعمبو سنة 

وقد ويد الوزير الفرنسي في ىذه الصيغة ممريًا ذتيًا أماـ مفاِوضو اليزائري الذي تاف ػ حسب رواية . معاً 
إسماعيؿ بنعيسى الذي تحدث في مقالة لو ضمف التتاب المذتورر عف أسباب نزوؿ ىذه التبمة والسياؽ 

ألف الفرنسية ستظؿ في ىذه الحالة . التاريمي الذي ُوِلدت فيو ػ رافضًا لصيغة الفرنتفونية في شتبيا التقبيدي
فرضًا واِيبًا عبى تؿ متعبٍّـ في منطقتنا المغاربية بيانب العربيةر وذلؾ ميٌر ليا ألَؼ مرٍة مف أف تُقَصى نيائيًا 

    .مف مياؿ التعبيـ والحياة العامة أو ُتعوَّتض ببغة أينبية أمرى تاإلنيبيزية مثبلً 
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يزءًا أساسيًا مف ُىوّيتيا وتينونتيا وويودىا وليست ميرَد أداٍة مف أدوات التواصؿ 
ما ىي نظرُة أىؿ البغة لبغتيـر : وبعبارة أمرى التي يمتف استبداُليا بأية لغٍة أمرى؟

ىؿ ىي نظرُة إعياٍب وفمٍر واعتزاٍزر أـ نظرُة ازدراٍء واحتقاٍر؟ وما نوُع العبلقة 
قباٌؿر أـ  التي تربُطيـ بيا؟ ىؿ ىي عبلقُة َحميميٌة فييا ُودٌّ واحتراـٌ وتقديٌر وَميٌؿ وا 

دباٍر وَتَنتُّهٍر وُنُفور؟   عبلقُة ِمصاـٍ وانفصاؿ وا 

اإليابُة عف ىذه األسئبة وما ىو مف َقبيبيا وَفصيبيار ستتوف ػ لؤلسؼ 
فالسٍّمَة الغالبُة عبى تعاُمؿ أىؿ العربية مع . الشديد ػ سببيًة وُمَميٍّبًة بصفة إيمالية

لغتيـ ىي ِسمُة التَّتفريط والبلُمباالة والتَّتنتُّهر والَتمبٍّي والتقصير في مدمتيا 
بؿ قد ال يمبو األمُر أحيانًا . واستعماليا وتيميشيا في تثير مف المياالت الحيوية

مف مبلحظة عبلمات اإلعراض والنُّهُفور الذي يصؿ عند بعض الفئات إلى درية 
أما . ()اإلحساس بالَمَيؿ مف استعماليار وتأف في ذلؾ منقَصًة أو َمَذمَّتًة وَمعرَّتةً 

نتييُة المقياس الذي يستعمبو عبـ البغة االيتماعي في وزف قيمة البغة مف زاوية 
الذي أشرنا )حرص اآلباء عبى نقؿ لغتيـ ألبنائيـر ويعتبره تقريُر مبراء اليونستو

مف المعايير التسعة األساسية لمعرفة مدى حيوية البغة أو َتعرُّهضيا  (إليو مف قبؿ
                                                 

 لقد تتب تبود ىاييج فقرة رائعًة في ىذه النقطة حيف قاؿ متتبمًا عف لغتو وتأنو يتتبَّتـ عف لغتنا وُيشمٍّص حالنا  .1
البساف الذي يتوف في صحة ييدة ىو ذلؾ الذي يحظى بتقدير ُمستعمبيو الذيف ييدونو لسانًا يميبل  ":معيا

وغنيا ودقيقًار وبحتـ أنيـ  يعرفونو أتثر مف أي لساف ومر وأنيـ ليسوا عبى درية عالية مف االزدواييةر فإنيـ 
وعبى العتس مف ىذار حيف يتوف ىناؾ مستعمبوف تيتذبيـ لغٌة . ال يعبروف ييًدا عف رغباتيـ إال بيذا البساف

أمرىر فإنيـ يتّفوف عف إعطاء القيمة البلزمة لبسانيـر وربما أحسُّهوا بالَمَيُؿ مف استعمالور وأدى بيـ في النياية 
ىناؾ نوع مف اإلحساس بالضيؽ ينشأ لدييـ مف تونيـ ما زالوا يستمدموف لسانًا ليس ىناؾ ما . إلى التمبي عنو

وىذه ىي النقطة التي تتيّمع حوليا تؿ المشاعر السببية التي ييدوف صعوبة في التمبص منيار . يدعو إليو
ومف ثـ يحصؿ لدييـ االقتناُع بأف لساَنيـ لـ يعد صالحًا لبتعبير عف الحداثة وأنو عايز عف التعبير عف 

األفتار الميرَّتدةر دوف أف يعبموا أف تؿ لساف لو ىذه القدرُة التعبيرية بميرد ما يتوفَّتر العزـُ عبى موض غمار 
 149 صالمغات، ال لموت:  انظر تتابو". التوليد المعيمي
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ذلؾ أف . لبمطرر وىو يزٌء مما يعتُس نظرَة أىؿ البغة لبغتيـر فيي صاِدمٌة أيضاً 
أغبب اآلباء وأرباب اأُلَسر المنتمية لفئة النُّهمبة المؤثٍّرة مف الطبقتيف العبيا 

والمتوسطةر أصبحوا يحرصوف أتثَر مف أيٍّ وقت مضى عبى الدفع بأبنائيـ إلى 
ولـ تعد ىذه المدارُس تتتفي بتعبيـ . المدارس األينبية ويتفامروف بذلؾ أيَّتما تفاُمرٍ 

غار منذ نعومة أظفارىـر وَغسبيا مما قد  البغات األينبية وَغرسيا في ُعقوؿ الصٍّ
نما تبيأ إلى ما ىو أشَنُعر وىو "أوساميا"يتوف َعِبَؽ بيا مف رواِسب العربية و ر وا 

َقطُع لساف تّؿ َمف يحاوؿ التتبُّهـَ بالعربيَة في المدرسة والبيت والشارع وتعنيؼ 
إنيا تتباَرى في ايتثاث ُيذور العربية مف . ()اآلباء إف حاولوا ممالفَة األوامر

أساسيار وتيفيؼ مناِبعيا مف حيُث ال يشُعُر الناُسر أو مف حيُث يشعُروف ولتنيـ 
صرمة "وىذا ما ُيذتٍُّرنا بصيحة ذلؾ الِقسٍّيس الُقرطبي المعروفة بػ. ال ُيباُلوف

قباليـ الشديد ()"ألفاُرو  التي استنَتَر فييا انصراَؼ أىِؿ دينو عف البغة البلتينيةر وا 
عبى العربية يوـ تانت البغَة العاَلميَة األولى بامتيازر ولساَف الِعبـ والفتر والثقافة 

فنحف الذيف نستنتُر اليوـَ انصراَؼ . لقد انعتَس الوضُع وانقبَبت اآلية. ببل ُمناِزع
أبناء أوطاننا وديننا عف العربية إلى لغاٍت أمرى وتعبُّهقيـ بيا أتثَر مف تعبُّهقيـ ببغة 

. ببلدىـ وتراثيـ وحضارتيـ
َغرر واألميُة طاغيٌة ػ تحتؿُّه متانًة ُمقدَّتَسًة   تانت العربيُة ػ ونحف في ِسفٍّ الصٍّ

فتاف الواحُد مف . في ُنفوس أفراد الميتمع تبيِرىـ وصغيِرىـر ُمَتعبٍِّميـ وياِىِبيـ
الناس إذا عَثَر عبى ورقة متتوبة بالعربية قبَّتَبيا َظيرًا وباِطنًا ثـ وَضَعيا في متاٍف 

                                                 

ُيستحَسف الريوع إلى ما تتبو األستاذ فيمي ىويدي مف مقاالت في ىذا الموضوعر ُيمعت مع غيرىا في تتاب  ..2
وفييا أمثبة ُممِيبة وُمحِزنة عبى ما . لغتنا العربية في خطر: نشرتو يمعية حماية البغة العربية بالشارقة بعنواف

 .صارت المدارُس األينبيُة تقـو بو في ىذا الموضوع
 .529 ص شمس العرب تسطع  مل الغرب،:  رايع نصَّت تبلـ ىذا القّس في تتاب..1
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أما اليوـر وقد ارتفعت نسبُة التعبيـ . محفوٍظ حتى ال ُيدنٍَّسيا شيٌء أو تدوَسيا قَدـٌ 
. إلى حدٍّ تبيٍرر فقد صار أىُؿ العربية يدوسونيا بأقداميـ ويضعونيا وراَء ظيورىـ

ـُ العربية مع األمية وَيقؿُّه مع التعبيـ؟ لقد قؿَّت . ال. ما الذي يرى؟ ىؿ يزيُد احترا
ـُ لغة الميتمع عندما زاَحَمتيا لغاٌت أينبية وتغبَّتَبت عبييا وحبَّتت محبَّتيا  احترا

.  وتّؿ ما في القصة أف المغبوب أصبَح ُمغَرمًا ببغة الغاِلب. وَشوىَّتت ُسمعَتيا

  ولو أردَت أمثبًة أمرى مف الواقع اليومي الذي يشيد عبى إىماؿ أىؿ 
تـ عدُد : العربية لبغتيـ واستيانتيـ بيا وتمّبييـ عنيا طواعيًةر فيتفيَؾ أف تسأؿ

الَمتاير والمقاىي والَمحبّلت التيارية في شوارع مدينتَؾ التي ما تزاؿ تحتفظ 
ـَ أطعمتيا  بعناوينيا والفتاتيا العربية؟ تـ عدد المطاعـ في مدينتؾ العربية تُقدٍّـ قوائ
ومشروباتيا بالعربية؟ تـ عدُد الذيف يتبٍّمونَؾ بالبساف العربيٍّ حيف تنزُؿ مطارًا أو 
فُنُدقًا عربّييف؟ تـ عدد الناس الذيف تعرُفيـ يتتبوف بطاقات زيارتيـ بالعربية؟ تـ 
َبع والمنتويات الصناعية في ببدؾ العربيٍّ تحمُؿ أسماًء عربية أو ُتتَتُب  عدد السٍّ
ُمواصفاُتيا وطريقُة استعماليا بالعربية؟ تـ عدُد الطببة الُمتمرٍّييف مف اليامعات 
العربية يستطيعوف أف يتتبوا صفحة واحدة ببغة عربية سبيمة أو يتحدثوا إليؾ ربَع 
ساعة بعربية بسيطٍة لتْف مالية مف األمطاء النحوية والتعبيرية والترتيبية الفادحة؟ 
تـ عدُد البرامج اإلذاعية والتبفزية التي تستعمُؿ العربية الحديثة الفصيحة البسيطة 

؟ تـ عدد المتاير والشرتات والمصانع (وال نقصد ُفصحى المعبَّتقات)الُميسَّترة 
تالتيرباء والسٍّباتة والنٍّيارة )ومراِفِؽ الِمْدمات عندنار بما فييا الِمْدمات البسيطة 

يانة والتأـ باغػة والصٍّ ر فواتيَرىا بالبغة العربيةر أو  (...يفػوالِحدادة والصٍّ ُتَحرٍّ
تستعمؿ معيمًا عربيًا في تسمية أدواتيا البسيطة العادية؟  

َمف الذي أيبَر ىذا الحّداَد البسيط : تثيرًا ما طرحُت عبى نفسي ىذا السؤاؿ
أو ىذا اليّزار في حيٍّ شعبيٍّ مغمورر أو ىذا الَمّضار في ُزقاٍؽ ضيٍّؽ مف أِزقَّتتنا 
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الُمبتوية الُمظِبمة التي ال يدمُبيا أحٌد مف األيانبر أف يتُتب الفتَة ُدّتانو الصغيرر 
َبع البسيطة التي يبيُعيار بالبغة األينبية وىو ال يعرؼ منيا ػ أو  ر وصبًل بالسٍّ وُيحرٍّ
يتاُد ػ إال ِبضَع ُتَبيماٍت ُمحرَّتفٍة؟ بالتأتيد ليست ىنالؾ ُسبطٌة حتوميٌة ُتيِبُره عبى 

ف تاف الحياُد السَّتببّي ألييزة الدولة لو مسؤوليٌة تبيرٌة فيما يقع)ذلؾ  نما . (وا  وا 
ىنالؾ شعوٌب فَقدت معنى االنتماء لحضارتيا والتَمسُّهؾ بثوابِت ُىويتيا واالعتزاز 
ببغتيار وُأناٌس َتمبَّتَتُيـ ُحبُّه الظيور بغير مظيرىـ الطبيعير وحبُّه التقبيد والَيرُي 
. عبى العادة الضارَّتة التي أصبحت تنتقُؿ بيف الناس تالَعدَوى بدوف سَبب معروؼ
ر والمغبوُب يقبٍُّد الغاِلَبر وتؿُّه َمف ياَء  ر والضعيُؼ يقبٍّد القويَّت الفقيُر يقبٍُّد الغنيَّت

والفارُّه الياِرُب مف لغتو يتبُعو . بصيحة ردَّتَد َصيَحَتو اآلمروف ببل وعي وال ُسؤاؿٍ 
. عف َعدَوى وُمياراِةر َقطيٌع ومر مف الفاّريف الياربيف بدوف وعٍي وال ُسؤاٍؿ أيضاً 

 .الميُّـه أف ال يتمبَّتؼ أحٌد عف القطيع أو ينعِزَؿ عنو
عبى أنو مف الضروري أف ُننبٍّو إلى أف اليزَء األتبر مما يناؿ العربيَة مف 

أما . تيميٍش وتقصيٍر وتفريطر إنما يمصُّه الُفصحى دوف البييات المتفرٍّعة عنيا
النتييُة الطبيعية التي يمتف أف يؤدي إلييا ُطوُؿ التيميش والتقصيرر فيي زيادُة 

انتماِش الُفصحى وتقبُّهص مساحة استعماليا شيئًا فشيئًا إلى أف يأتي َأواُف امتفائيا 
.   فالبغُة تما نقوؿ دائمًار إنما يقتُبيا اإلىماُؿ وُيحيييا االستعماؿُ . وانقراضيا

أما األسباُب المؤّديُة إلى ىذا الوضع فيي تثيرٌةر ولتف يمتف ردُّهىا يميعيا 
يسُقُط أتثُرىا البغُة ": إلى ىذه التبمة المأثورة عف أحد أسبلفنا الُعبماء حيف قاؿ

لى تبؾ اليمبة الحتيمة التي ياءت عبى لساف باحث "بسقوط ِىمَّتة أىبيا ر وا 
ال ُتيَزـُ لغٌة إذا و: وأنا ُأضيؼَ . ()"ال تنتصر لغٌة إذا ُىِزـَ أىُبيا" :معاصر حيف قاؿ
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إف تانت ىنالؾ أزمٌة فيي في الُعمؽ أزمُة ميتَمع ال : ومف ىنا نقوؿ. انتصَر أىُبيا
. أزمُة لغة

 ما داـ أىُؿ لغتنا في َضعٍؼ وىواٍفر وىزيمة نفسية وسياسية وعستريةر 
وتمبُّهٍؼ اقتصادي وتبعّية ثقافية وعبمية ولغويةر وفي صراٍع وتناُزٍع ال ينتييافر فبل 

ىذه ُعصارُة القوؿ الذي . تنتظر مف لغتيـ أف تتوف في وضٍع أحسَف مما ىـ فيو
:  وامتصارًا لما َسبَؽ شرُحور أقوؿ.()سَبَؽ لي أف َبسطتو وشرحُتو في متاٍف ومر

تعود أىُّـه األسباب في نظري إلى الغزو البغوي الماريير والثُّهنائية البغويُة 
المفروضةر وتعييـ التعبيـ واإلدارة واالقتصاد وتِؿ المرافؽ األساسية في الميتمعر 
واالستبلب الثقافير وُعقدة األينبيٍّ الُمتغبٍّبر والتناُفس في ُمحاتاتو والسيَّتر عبى 

ؽ في يانب الحضارة  ُمطاُهر وُعقدة الشعور بالنقص أماـ ىذا األينبي المتفوٍّ
الماديةر وعقدة اليزيمة التامنة في الوعِي تؿٍّ أبناء األمة العربية اإلسبلمية التي 

ُصِدمت في ساَستيا وأحزابيا وزعمائيا وتؿ اإليديولوييات الفاشبة والشعارات 
الفارغة التي لـ تُنِتج سوى الُعقـ والضَّتعؼ واليواف والفقر والييؿ والحياة الُمزرية 

وسبسبٍة طويبة مف اليزائـ واالنتتاسات التي َحطَّتمت تؿَّت وماؿ الشعوب في 
إحساٍس بالِعزَّتة والشُّهموخر النيوض والرُّهقيٍّ واالنتصارر وقَتبت في نفوس أبنائيا تؿَّت 

ولـ ُتولٍّد سوى النُّهفور واالشمئزاز مف الواقع الُمرٍّ الذي يعيشونو في َأَلـٍ وَحسرٍة 
باإلضافة إلى أسباب أمرى تاريمية وثقافية عامًة واقتصادية . وانتظار ياِئسٍ 

وايتماعية انعتَست وثاُرىا عبى البغةر فأصبحت في ظؿ ىذه األوضاع لغًة قد 
ُفو أو َتبيُؽ بو أو ترفُع مقاَمو أو تضمُف لو عيشًا  ال ُيِحسُّه ُمستعمُبيا بأنيا ُتَشرٍّ

فيي لـ تعد لغَة قادرًة عبى المنافسة في ُسوؽ . تريمًا ومتانة ايتماعية محتَرمة
الشُّهغؿر ألنو حتى وىو دامَؿ ببدهر ُيطَبُب منو إيادُة البغة األينبية ػ وليس 
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ىذا فضبًل عف تمبٍّي الدولة عف . العربية ػ لبحصوؿ عبى الوظيفة الُمناِسبة
حمايتيا وترِؾ َحببيا عبى الغاِرب ليعَبُثوا بيا تما شاءوار وعدـ َبذؿ األمواؿ 

نمائيا  السَّتمية لنشرىا وتعبيميا ورعاية مراتز البحوث المتمصٍّصة في تطويرىا وا 
.  وتنفيذ المشروعات التثيرة التي مف شأنيا أف تُقوٍَّي مرتَزىا وتَُيسٍّر استعماليا

أما تيؼ نوايو ىذه الحالَة ونتغبَّتب عبييا؟ وتيؼ السبيُؿ إلى عودة أىؿ البغة 
إلى لغتيـ واحتضانيا واالعتزاز بيا؟ فذلؾ ما يحتاُج إلى بحث ماص وتبلـ طويٍؿ 

نما أقوُؿ إيمااًل بضرورة وضع ىذه المشتبة . ال يتَّتِسُع لو المياُؿ في ىذه الُعيالة وا 
ُنصَب َأعيننا دائمًا ونحف نفتٍُّر وُنمطٍُّط لبنُّهيوض بالعربية وُمعالية أحواليا والتفتير 

.  في ُمستقببيا
  :العربية والوضع االقتصادي والسياسي والثقافي: 2 ـ 5

ليس مف الَعَبث ػ في ضوء ما سَبَؽ ػ أف نيد أيضًا بيف المقاييس والمؤشٍّرات 
التي يستمدُميا عبماُء البسانيات االيتماعية في الُحتـ عبى وزف لغٍة ُمعيَّتنةر 

فيـ يريدوف أف يِزنوا البغة بقيمة . المقياَس االقتصادي والدمؿ العاـ القومي والفردي
فُتبَّتما ارتفُع ىذا المؤشٍُّر في ميتمٍع لغويٍّ ُمعيَّتٍف . ما يزُنو أىُبيا اقتصاديًا وايتماعياً 

. إال ودؿَّت ػ عندىـ ػ عبى ُقوة وضع البغة التي يستعمُبيا أو ينُشُرىا ذلؾ الُميتمع
إف أحد مصادر ُقوة اإلنيبيزية مثبًلر أنيا لغُة قوٍة اقتصادية . والَعتُس بالَعتس

وصناعية متقدٍّمةر ولو َسَقَط االقتصاُد األْنَيريتي لَسَقطت معو ُلغُتو الُمييِمنُة عبى 
فُقوُة العمبة األمريتية مف . ىنا يصحُّه بالفعؿ أف نشبٍّو لغَة ُأمٍة بُعمبتيا. عاَلـ اليوـ

ولو . قوة اقتصادىار وسوؼ تنياُر ىذه الُعمبة انييارًا مطيرًا يوـ ينياُر اقتصاُدىا
افترضنا أف االقتصاد الصينيَّت ىو الذي سيحؿَّت محؿَّت االقتصاد األمريتي أو الغربي 

بصفة عامةر وىو بالفعؿ ُمرشَّتٌح لذلؾر لحبَّتت البغُة الصينية محؿَّت اإلنيبيزية في 
ال فالصينية اليوـ )قوتيا ومتانتيار ليس مف حيُث االنتشار األُُفقي والَعددي  وا 
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ر ولتف (بمعيار االنتشار األفقي ىي في المرتبة األولى مف حيُث عدُد الناطقيف بيا
مف حيُث التأثير العميؽ الُمتغبِغؿ في تؿ الميتمعات الماضعة لسيطرة االقتصاد 

.      الصيني الذي ُيعَمُؿ لو ألُؼ حسابٍ 
إذفر لف يتغيَّتر ميزاُف القوة لصالح العربية بالمعنى الِيذريٍّ والحقيقي لتبمة 

ر وتعود ليذه البغة متانُتيا العاَلمية القوية التي تانت ليا في يوـٍ مف األياـر (تغيُّهر)
إال حيف يحدُث في العاَلـ العربي صاِحِب البغة تغيُّهر ِيذريٌّ عبى المستوى 

ولتف ماداـ التثيروف في العاَلـ العربي . االقتصادي والثقافي والعبمي والتتنولويي
نفسو يعتقدوف أف الحداثة غربيٌة والتنمية االقتصادية والشموليُة أيضًا غربيٌةر ولف 

يتأتَّتى لبعرب شيٌء مف ذلؾ إال بالبغات الغربيةر فبف نطمع في تغيُّهر ِيذريٍّ وحقيقي 
ولف يتأتى ىذا ماداـ أمُر التعبيـ والبحث . عميٍؽ ألوضاع البغة العربية تما قبتُ 

العبمي ال َيتصدَّتراف أولويات العاَلـ العربي واإلسبلمي أيضًار وما داـ أحُد الشروط 
وأعني بذلؾ شرَط . األساسية لبتنمية الشمولية التي تُفضي إلى نيضة حقيقية ُمَغيَّتباً 

استعماِؿ البغة الوطنية في تعميـ المعرفة ونشر التعبيـ وتقويتو والرفع مف مستوى 
وىي أموٌر ال يمتف أف تحُصؿ عبى النحو المطبوب . الوعي وتوطيف المعرفة

اإلقبلُع الحقيقي يحتاُج : وىتذا تبدو األموُر متشابتًة ومترابطة. ()بالبغة األينبية
إلى تنمية شامبة وعميقة وُمتيذٍّرةر وىذا يتوقَّتؼ عبى نشر الوعي والتعبيـ واتتساب 

.  المعرفة وتوطينيار وتبؾ أموٌر ال تنيُض بيا إال البغُة الوطنيةُ 

: العربية بمعيار اإلنتاج العممي والفكري: 2 ـ 6
باإلضافة إلى توف اإلنتاج الفتري والثقافي المتتوب بالبغة العربية أضعَؼ 
بتثير مما عبيو الوضُع في البغات العالمية األتثر تقدُّهمًا تاإلنيبيزية أو الفرنسية 

                                                 

 .ر المغة الوطنية في التنمية وتحقيق األمن الثقافيدو:  الودغيري:  رايع في الموضوع..1
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ر نيد أف إنتاج العربية في المياؿ العبمي الدقيؽ والتتنولويي بصفة ()واإلسبانية
أمصُّه ىو أقؿُّه َضعفًا مف غيره مف ُصنوؼ اإلنتاج الفتري والثقافي بصفة عامةر 

ٍـّ فقط ولتف مف ناحية التيُؼ والنوع أيضًار وىو األىـ وىذا . ليس مف ناحية الَت
: الضعُؼ لو أسباٌب تثيرة أىمُّهيا

أػ عدـُ إعطاء األىمية الُمسَتحقَّتة لببحث العبمي عبى امتبلؼ فروعو 
وأىٍـّ مؤشٍّر عبى ذلؾ النسبُة اليزيبة يدًا مف اإلنفاؽ . ومياالتو في الببلد العربية

العربي عبى ىذا الَبحث العبمير رغـ تثرة التتابات والتقارير والمقاالت التي 
مصَّتصيا عدٌد مف العبماء والمفتريف العرب لبتحذير مف مطورة الوضعر وما قدَّتموه 
مف إحصاءاٍت وبيانات فاِضحة لوضعية البحث العبمي وَضآلة ما ُينَفُؽ عبيو في 

أضؼ إلى ىذا سوَء تدبيِر القطاع توزيِع المبالغ الممصَّتصة لور . ()العاَلـ العربي
وأغببيا في الحقيقة ال ُيصرؼ في الويوه التي ينبغي أف ُيصَرؼ فييار وأتثُر ما 

تُنِتُيو اليامعاُت غالبًا ما يتوف الغرُض منو الحصوَؿ عبى ترقيات عبمية 
و لبتنمية الحقيقية وال تستفيُد منو الميتمعاُت العربية .  وشيادات وال ُيويَّت

                                                 

 (2010) هل المغة العربية لغة معرفة وتكنولوجيا؟ : حسب ما يقولو يحيى اليحياوي في مقاؿ لو بعنواف..2
 البلتينيةر  في أمريتا42000 عنوافر مقابؿ 6500عدد اإلصدارات في تؿ العالـ العربي ال يتعدى أف 

 ػ تما يقوؿ ػ ال تزيد عف وبالتالير فنسبة اإلنتاج الفتري العربي.  في أمريتا الشمالية100000وأتثر مف 
  .مف اإلنتاج العالمي % 1

ىناؾ معبومات تثيرة وبيانات متعددة تُنشر بيف الحيف واآلمر حوؿ نسبة اإلنفاؽ العربي العاـ عبى   ..1

سرائيؿر ولتنيا تبُّهيا بيانات وتقديرات تقريبيةر  البحث العبمي ومقارنتو بما يحصؿ في أمريتا ودوؿ الغرب وا 

وأغبب البيانات المتوفرة لدينا لحد اآلف تتاد . ويمتف الريوع إلى تثير منيا عبى مواقع تثيرة في الشابتة

 مف الدمؿ % 0.2تتفؽ عبى أف نسبة ما ُيمصَّتص لببحث العبمي في ميموع الببداف العربية ال يزيد عف 

القومير وأف إسرائيؿ تقع في أعبى رتبة عالمية مف حيث نسبة اإلنفاؽ عبى البحث العبمي أتثر مف 

فيد العرابي .مقالة د: رايع عبى المصوص)الواليات المتحدة والصيف والياباف وغيرىا مف الدوؿ العظمى 

 .(أزمة البحث العممي والتنمية: الحارثي بعنواف
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ب ػ قبُة التقدير المادي والمعنوير الذي تحظى بو التفاءاُت العبمية العربية 
في أوطانيار مما يدفع التثير منيا إلى الييرة لبمارجر فتستفيد مف مبرتيا دوٌؿ 
نتاييا الصناعي  أينبيةر أغبُبيا غربيةر تستعمبيا في تطوير بحثيا العبمي وا 

ُؽ عبينا إف مأساة الدوؿ العربية أنيا تُنِفُؽ مبالَغ طائبًة . والتتنولويي الذي بو تتفوَّت
مف ميزانيتيا عبى تتويف أبنائيا في أرقى اليامعات والمدارس العبيا العاَلميةر ثـ 

شرتاُتيا : بعد حصوليـ عبى الشيادات المطبوبةر تمتطُفيـ الببداُف الغربية
رىـ لمدمتيا ػ وربما ضد المصالح  ويامعاُتيا ومراتُز بحوثيار وتحتضُنيـ وُتسمٍّ

: والنتيية. العبيا والبعيدة المدى لببدانيـ األصبية ػ دوف أف يتبٍّفوىا درىمًا واحداً 
. نحف نمسر وىي تربح. نحف نزرع وىي تحُصد. نحف ُننِفؽ وىي تستفيد

ج ػ انمفاُض النسبة العامة لبمتعبٍّميف وارتفاع نسبة األمية التي ما تزاُؿ 
ففي ميتمعاٍت يسوُد فييا الييُؿر وتُصوُؿ األميُة وتيوُؿر والمتعّبموف في . فاشية

.  أتثريتيـ أنصاُؼ متعبميفر ال يمتف أف تنتظر تراُتمًا مف اإلنتاج الفتري والعبمي
بعاُد العربيِة عف  تبقيف ىذه العبوـ وماصة في  ـُ العُبوـ والتٍّقنّيات وا  د ػ َتعيي

ففي التعبيـ العالي بتؿ الدوؿ العربية ػ باستثناء دولة أو دولتيف ػ . المراحؿ اليامعية
ـَ ىذه المواد وُتيمَّتُش العربيُة تيميشاً  تبؾ ُمطَّتٌة سار . تحتِتُر البغُة األينبيُة تعبي

ـُ في ببداننا منذ مرحبة االستعمار وظبت عبى ما ىي عبيو إلى يوـ  عبييا التعبي
. ونتييُة ذلؾ نتييتاف مطيرتاف. الناس ىذا

ِحرماُف العربية مف التَّتطوُّهر واتتساب المصطبحات وترويييا :  األولى
شاعة استعماليا وىناؾ ُمبّرراٌت تثيرة حوؿ أسباب ُعزوؼ الحتومات العربية . وا 

وتبُّهيا في الحقيقة أسباٌب واىيٌة يمتف التغبُّهُب عبييا إذا . عف تعريب ىذا المياؿ

                                                 

تالقوؿ بقصور العربية وضعفيار وانعداـ المصطبحات التافيةر وعدـ ويود المرايع العبمية بالعربيةر وعدـ قدرة  ..1
األساتذة عبى استعماؿ العربية في التدريسر والحايُة إلى متابعة مستيدات العبـو بالبغات األصبية ليذه 

  .الخ.. العبـو
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توفَّترت اإلرادُة والقراُر السياسي والرغبة الحقيقية في نقؿ العربية مف مستوى لغة 
أدبية ودينية إلى لغة عبمية وتقنية قادرة عبى ُمناَفسة تؿٍّ البغات األمرى في تؿ 

تيؼ تريد أف ترى إنتايًا عبميًا عربيًا في مياالت الطبٍّ والتيمياء . المياالت
والفيزياء والرياضيات والذَّترة والطاقة بأنواعيار والزراعة واليندسة بتؿ فروعيار إذا 
تانت لغُة التعبيـ والتبقيف واإلنتاج والتفتير ػ وىي العربيُة ػ ُمبعدًة إبعادًا عف قصد 

وساِبِؽ إصرار عف تؿ ىذه المياالت؟ وتيؼ تريد ليذه البغة أف تنمو وتزدىر 
وتتطوَّتر إذا لـ يتف ليا نصيٌب مف االستعماؿ في تؿ مياٍؿ مف ىذه المياالت 

الحيوية التي ىي أساس المستقبؿ؟ ُيبعدوف العربيَة عف مياالت اإلمصاب 
واإلنياب ويمنعوف عنيا تؿَّت ما ُيَسبٍُّب ذلؾ ويؤدي إليور ثـ يقولوف إنيا عقيـٌ ال 

.  !!.. َتِبٌدر ويامدٌة ال تتطوَّترُ 
إضعاُؼ التنمية الشمولية لبميتمعات العربيةر ألنو ال تنمية :  والنتييُة الثانية

حقيقية وعميقة وقوية بدوف رتائز عبمية وفترية صحيحةر وال يصُبُح ذلؾ إال 
بتوطيف المعرفة واستنباتيار وليس باالعتماد عبى ما ُييَبُب أو ُيقَتَرُض منيار وال 

.  يتوف التوطيُف واالستنباُت ببغة أينبيةر تما قبُت قبؿ قبيؿ
ىػ ػ ومف األسباب األمرى لَضعؼ اإلنتاج العبمي والفتري العربي بصفة 
عامةر قبُة ما ُينَشُر في العاَلـ العربي مف التُتب والدَّتوريات المتمصٍّصة وسوُء 

فإذا تاف اإلنتاُج المتتوب باإلنيبيزية أو الفرنسية . ()توزيع ما ُينَشُر منيا عبى قبَّتتو
يغزو العاَلـ وُتوزَّتُع منو مبلييُف النُّهسخ أحيانًا ووالُؼ النسخ في الغالب األعـر وُمعدَّتُؿ 

َنفاده مف األسواؽ ال تزيُد عف سنتيفر فإف ُمعّدؿ ما ُيطَبُع مف التتاب الناِيح في 
الببلد العربية ال يزيد عف ألؼ وممس مئة إلى ألفي نسمةر وُمعّدؿ نفاده ال يقؿُّه 

                                                 

إلى   واقع البحث العممي في الجامعات العربية،:يذىب الدتتور عبد العزيز المقالح في مقالة لو منشورة بعنواف ..1
أف مشتؿ اإلنتاج العبمي في العالـ العربي ليس تامنًا في قبتو أو يودتور لتف في عدـ االىتماـ بنشره وتعميمو 

ال فإف عدد اليامعات العربية ُتعدُّه بالمئاتر وما تُنتيو مف بحوث وأطاريح في تؿ المياالتر . واالستفادة منو وا 
ماذا ُيفَعؿ بيذا التٍـّ اليائؿ مف البحوث التي : بما فييا المياالت العبمية والتقنيةر تعد باآلالؼر لتف الُمشتؿ ىو

   ال تُنشر وال ُيستفاد منيا؟
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وحتى ىذا العدد الضئيؿ ال ُيوزَّتع إال في عدد قبيؿ يدًا مف . عف ممس سنوات
. أما ُحظوُظ وصولو إلى سوٍؽ مارَج الببلد العربية فنادرٌة يداً . الببداف العربية

وال شؾ في أف . فيناؾ أزمٌة تبيرٌة في تصدير التتاب العربي وتوزيعو عربيًا ودولياً 
مف ُمثَبٍّطات اإلنتاج الفتري عامًة قبَة اإلقباؿ عبيو والترويج لور وىو ما يفتُّه في 

عُضد الباحثيف والمؤلفيف والعبماء والُتتّاب اُلمعرَّتبيف بصفة عامةر وفي عُضد 
ىذا مع قبة المراتز العبمية والَبحثية والييئات الحتومية . الناشريف والموزٍّعيف أيضاً 

أو األىبية التي ُتمصٍّص يزءًا مف ميزانيتيا لنشر التُتب والمقاالت والبحوث 
ولذلؾ نرى التثيريف مف عبمائنا وباحثينا ػ رغـ معرفتيـ بالعربية وُقدرتيـ . الييدة

بوف تيريَب إنتاييـ العبمي وتسويَقو ببغاٍت  عبى تتابة بحوثيـ بيا بشتؿ ييد ػ يفضٍّ
تعدُّهُد  (1: ر لما ُيحقٍّقو ليـ ذلؾ مف مزايا عديدة منيا(والسيما باإلنيبيزية)أمرى 

ارتفاُع نسبة ُقرائو  (3. َتَيسُّهر وسائبو (2. مصادر النشر بتبؾ البغات األينبية
الُمتافآت المادية التي يمتف أف  (4. وُسرعة انتشاره واّتساع فضاءات توزيعو

السُّهمعة والشُّهيرة التي يمتف أف يحصؿ  (5. يحصؿ عبييا الباحُث والناشُر معا
عات وتؿُّه . عبييما التاتُب أو المؤلٍُّؼ في أقؿ وقٍت ممتف فإذا تانت تؿُّه ىذه الُمَشيٍّ

ىذه الفرص تُتاُح لبتاتب أو الباحث في حاؿ النشر ببغة أينبيةر فإف تؿ ما قد 
حباطات وسبسبة  ـُ لبعربية ىو عبارٌة عف ُمثبٍّطات وا  يحُصُؿ عبيو نظيُره المستمِد
مف اإلمفاقات التي ال يد لبتاتب أو الباحث فييار إنما ذلؾ مما َيَنتو عبيُو لغُتو 

ومف المفارقات التثيرة التي تحصؿ عادة في ىذا البابر أنؾ . العربية وتمسُّهُتو بيا
تثيرًا ما تيد إنتاَج الباِحث والعاِلـ واألديب الُمعَّتربر أتثَر ُعمقًا وقيمةر ولتف َقبَّتت 
ُسمعُتو وانحصرت ُشيرُتو بسبب لغتور واآلمر تيده أقؿَّت ُعمقًا وفائدًة لتف رفعتو 

ـَ إلييا .  إلى سماوات الشُّهيرة لغُتو التي تَتَب بيا أو ُترِي
 

: وضُع  العربية بميزان الترجمة: 2 ـ 7 

لييار تعطي تبؾ البغةر قيمًة  إف التريمة الُمتبادلة بصفة عامةر مف لغٍة وا 
إضافيًة وتزيُدىا قوة وثراًءر وُتطوٍُّعيار وتمنُحيا مف التراتيب واألساليب واالصطبلحات 
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 عبى الحفاظ أيؿ مف األمد طويؿَ  استثماًرا"اليديدة ما ُينمٍّييا وُيطوٍُّرىار وييعؿ منيا 

 يمتف اعتبارُ  فإنو إلييار قيمةً  ُتضيؼ لغة إلى تؿ تريمة إف وحيث. زيادتيا أو قيمتيا

ـُ إلى ُميمؿِ  حرتُة  تتشؼُ  ذلؾر عف وفضبل. قيمتيا عبى ومر مؤشًٍّرا ما لغة ما ُيترَي
 ليذا أف يمصٍّصو تمعلمي يمتف الذي النوعي العمؿ مقدار مار عف لغة إلى التريمة

البغة "فبورياف ُتولماس في تتابو ىذا ما يقولو ."...(ِمَيف التريمة)الِمَيف  مف النوع
 فترة ففي. أعطى مثااًل مف البغة اليابانية وما حقَّتقتو في ىذا المياؿر وقد "واالقتصاد

 مف أتثر اليابانية إلى ُترِيـ (1988 وحتى 1984 مف بدًءا)أعواـ  ثبلثة مف بقبيؿ أتثر

ر ()التتبر أي بمعدؿ سبعة أالؼ عنواف تؿ عاـ تقريباً  مف عناويف عنواف  ألؼ22
 مف وَيسَتنتج .وغيرىا العبمية الدوريات في ىائؿ مف المقاالت المنشورة حيـ إضافة إلى

 ييعبوا أف أيؿ مف تبيرة نفقات عبى تمصيص تاف ليـ عزـٌ وقدرة اليابانّييف أف تؿ ذلؾ

 في  ُمتاحةً راألمرى البغات في مرة ألوؿ األدبية المنشورة واألعماؿ العبمية األفتار

 ثـ يضيؼ .حداثةً  الوظيفية الُمَتطبَّتبات ألتثر لغَتيـ الطريقة طوَّتعوا وبيذه .لغتيـ
 طريؽ عف مار قيود لبغة دوف مف المتبادلة التريمة قاببية ضماف"إف : تولماس قائبلً 

 َيعتمد الذي القومي لبلقتصاد أتبر فائدة ُيحقٍّؽ لبمصطبحاتر المستمر واالبتتار التوحيد

. ر أي أف التريمة يمتف أف ُتصبح بدورىا استثمارًا ييدًا ُيدرُّه أموااًل عبى الدولة"عبييا
ءُ  ال التي البغة: ثـ يمتـ بالقوؿ تطوًرا لف  األعبى البغات مف لبتريمة بسيولة نفَسيا تييٍّ

. ()"لبصرؼ القاببة غير الُعمبلت مثؿ مثبيا ضئيٍؿر بتقدير إال تحظى

                                                 

 عنوافر 100.000عدد ما ُيَترَيـ سنويًا مف التتب عبر أنحاء العاَلـ حسب بعض المصادرر يصؿ إلى  ..1
ـُ حوالي   .(204 ص Benrabah: انظر) مبيوف صفحة سنوياً 30ولتف الياباف وحدىا تترِي

لتف في مقابؿ ىذا يبلحظ الُمتتبعوف لحرتة التريمة في . 96 ص المغة واالقتصاد: فبورياف تولماس ..2
ـُ إلييا إال ـُ منيا تثيرًا وال ُيترَي . القليُل العالـر أف البغات األتثر تفوقًا وىيمنًة تاإلنيبيزية والفرنسيةر ُيترَي

بناء عبى المبلحظة السابقةر وىو أف سوؽ البغات يتوف ومف المفارقات في ىذا الباب ما يستنتيو  تالفي 
ألف عدد ىذه البغات القوية . أغنى وأتثر تنوعًا عند قارئ البغات اليامشية منو عند قارئ البغات األقوى

المييمنة قبيٌؿ وأصحاُبيا ال يطَّتبعوف عبى ما في البغات التثيرة األمرى التي ال ُيترَيـ منيا إلى البغات 
فالقارئ الُمستعِمؿ لئلنيبيزية مثبل . فالتنوُّهع ىنا لصالح قراء البغات األضعؼ. المرتزية التبرى شيء تثير
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مف أيؿ ذلؾ يعتبر تثيٌر مف الباحثيفر موضوع التريمةر مف أىـ معايير 
ومف ىؤالء . الُحتـ عبى متانة لغٍة مف البغات ووزنيا وُقوة وضعيا في ىذا العصر

أف  ذات المؤشٍّرات الميمةر ومنيا ()يوىاف ىيبْبُروف الذي قدـ بعَض اإلحصاءات
 مف التتب التي تُترَيـ في العاَلـ ىي مف اإلنيبيزيةر وأف ثبلثة أرباع ما % 40

اإلنيبيزيةر الفرنسيةر األلمانيةر )ُيترَيـ في العالـ ىو مف أربع لغات أوروبية فقط 
ر ثـ تأتي بعدىا اإليطالية فاإلسبانية فالدانمرتية فالسويدية فالبولونية ثـ ()(الروسية
. ()التشيتية

 (ُيترَيـ إلييا) أما عف وضع العربية فيو يمتبؼ بيف تونيا لغة الَيَدؼ 
ولو صدَّتقنا ما ياء في تقرير برنامج األمـ . (ُيترَيـُ منيا)وتونيا لغة األصؿ 

ـ ػ وال نتاد نصدٍُّقو ػ عف الحالة األولى لتاف 2003المتحدة لبتنمية اإلنسانية لعاـ 
ُيَقدَّتُر اإليماليُّه  ":فقد ياء في التقرير حرفياً . في ذلؾ صدمٌة عنيفة يصعُب تحمُّهُبيا

 حتى اآلف بحوالي [ـ9العباسي ؽ]التراُتمي لبُتُتب المترَيمة منذ عصر المأموف 
وحسب إحصائية . " تتابر وىو يوازي ما تُتريُمو إسبانيا في عاـ واحد10.000

لبيونستو عف عدد العناويف المتريمة إلى الممسيف لغًة األولى في العاَلـ ما بيف 
ر نيد أف العربية أيًضا ال تحتؿ رتبة متقدمةر فيي في المرتبة 2004 و1979

                                                                                                                        

ال يحصؿ إال عبى عدد قبيؿ أو محدود مف المعبومات الثقافية والنظرية مقارنة مع قارئ سويدي أو 
 .136: ر صسوق المغاتتالفير . ياباني

ـر إال أنيا تبقى 1978رغـ توف ىذه اإلحصاءات التي أوردىا ىيببروف قديمة نسبيًا تعود إلى سنة  ..1
:  ورايع في الموضوع.صالحة لتعطينا مؤشرًا عبى أىمية التريمة في تقوية متانة لغة مف البغات

. (بالفرنسية) 153 ص سوق المغات: تالفي
 %.  12 و10 نسبة ما يتريـ مف تؿ واحدة مف ىذه البغات الثبلث األميرة يتراوح ما بيف ..2
 %.  3 و1 وعدد ما يتريـ مف تؿ واحدة منيا  يتراوح ما بيف ..3
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لتف إذا عتسنا اآليًة ونظرنا إلى وضع العربية باعتبارىا لغة األصؿ  .()الثبلثيف
فحسب إحصائية اليونستو . في التريمةر لويدنا نوعًا مف االمتبلؼ الُمريح قبيبلً 

عف الفترة نفسيار نيد أف العربية أصبحت تحتؿ المرتبة السابعة عشرة بيف 
ومع ذلؾر سواٌء نظرنا إلى المسألة مف ىذا الويو . الممسيف لغة األولى في العالـ

أو ذاؾر تبقى حرتة التريمة في العاَلـ العربي نقطًة مف نقط الّضعؼ التي تحتاج 
إلى ُمبادرات يّدية لتي يتوف ليذا اليانب دوُره اإلييابي في النيوض بالبغة 

 . العربية
:  جانب آخر من الضَّعف: 2 ـ 7

قياُس مدى ُحضور البغة عبى صفحات الشبتة العنتبوتيةر تما ذترنا سابقًار 
مف المِؤشرات التي أصبحت معتَمدة في الُحتـ عبى قيمة ىذه البغة أو تبؾر وتقويـ 

ورغـ ما سَبَؽ إيراُده . وضعيا ومتانتيا وحيويتيا وتتيُّهفيا مع المستيّدات العصرية
تبة الييدة التي أصبحت العربيُة تحتبُّهيا بيف ُتبريات  مف أرقاـٍ ومعبوماٍت تشيُد بالرُّه

لغات العالـ في مياؿ الُحضور عبى المواقع اإللتترونية الممتبفة والسيما ما 
حصَؿ في السنوات القبيبة األميرةر بقيت ىنالؾ أشواٌط أمرى تبيرة في ىذا المياؿ 
لـ تستطع لغتُنا بعُد أف تقَطعيار والسيما أف تاريخ دموليا إلى ىذه المياالت تاريخ 

فما تزاُؿ العربيُة تفتقُر إلى قواعد معبوماتية وقواميس وذميرة . حديٌث يداً 
إلتترونيةر وَرقمنة تؿ النصوص أو األىـ منيا ػ عبى األقؿ ػ مما يحتايو الباحثوف 

والمستعِمبوف لبشابتة التي أصبحت مف ضروريات العصر والمصدَر األوؿ 
ُّـه بيا الناُس عبى  والسريع لبحصوؿ عبى المعبومات في ممتبؼ المياالت التي ييت

                                                 

 .Benrabah , p:205:  انظر..4

 234:  ص Benrabah , p:205:  انظر..1
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ثـ إف الميـ ليس ىو ُحضوُر . تنوُّهع مشاربيـ وأذواقيـ ومستوياتيـ وتمصُّهصاتيـ
نما األىُّـه حضوُرىا مف ناحية التيؼ والنوعية ليس الميـ . العربية مف حيث الَتـر وا 

بؿ ... عدُد مستعمبي العربية عبى الشابتة مف ُمَتَصفٍّحيف وقراء وُمعبٍّقيف وزّوارٍ 
األىُّـه عدُد المواقع ومحتوياىا وما تقدٍّمو لبقراء مف معبومات ُيعتمُد عبييا في 

وليس الميُّـه تذلؾ أف يستعمؿ الناُس العربية بأيٍّ شتٍؿ . البحث وتعميـ المعرفة
تافر ولتفر األىـ أف يستعمبوىا استعمااًل صحيحًا وسبيمًا في احتراـٍ تاٍـّ لقواعدىا 

فتؿُّه مف ُيتابُع ما ُينَشر بالعربية . األساسية اإلمبلئية والنحوية والصوتية والمعيمية
عبى ممتبؼ المواقعر ُيصاُب بصدمة عنيفة بسبب المستوى الُمتدنٍّي لما ُيتَتُب 

والسيما أف غالبيتو بالعاميات والّدوارجر وأف حصًة غيَر قبيبٍة منو ُتتَتُب . وُينَشرُ 
مع ما يتتنُؼ ذلؾ ُتبَّتو مف رتاتة وييؿ وأمطاء فوؽ . بالحروؼ البلتينية

ولو استمرَّت الوضُع عبى ىذه الطريقةر ألصبحت الشابتة والمواقُع . االحتماؿ
التواُصبية اإللتترونية عامًة ػ بما فييا اليواِتُؼ المحمولُة ػ مف أمطر العوامؿ التي 
ـُ العربية وُتَشوٍُّىيا وتمسُميا مسمًا فظيعًا وتسيُر بيار بسرعة الرياح العاتيةر  ُتحطٍّ

.    في اتياه مييوؿ ومصيٍر غاِمضٍ 

ُمطواُت لغتنا في ىذه المياالت ما تزاُؿ في بداياتيا األولى ػ تما ذترُت ػ 
وإلحداث قفزٍة نوعية ػ أو امتراٍؽ ذي أىمية تما يقولوف ػ يحتاُج األمر إلى بذؿ 

أمواؿ سِمية تقدٍّميا الدوُؿ والمؤسسات العبمية لتمويؿ مشاريع ضممة تتولَّتى تطويَع 
حداث بنوؾ لبمعطيات  مضاَعيا لبمياؿ التتنولويي والَمعبوِمّياتير وا  العربية وا 

تما تحتاج إلى ييود مضاعفة مف ِقبؿ . والبيانات قادرٍة عبى تببية تؿ الطببات
العبماء والباحثيف المتطوٍّعيف واالستفادة مف األدمغة الميايرة ذات المبرة في 

  (ويتيبيديا الُحرة)الميدافر مف أيؿ التعاوف عبى تتويف موسوعات مف نوع 
  .   ونحوىا
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هل األزمة داخمية أم خارجية ؟  

تثيٌر مف الناسر حيف يقفوف موِقَؼ العاِرِض لبتحدٍّيات التي ُتوايُو العربيَةر 
وف الطَّترؼ عف تؿ ىذه المشاتؿ والقضايا التي أتينا عبى ذتر نماذَج منيار  يغضُّه

وُيطيبوف الوقوَؼ بصفة . وَيحصروف تؿَّت مشاتبيا وُيَبمٍّصونيا في قضاياىا الدامبية
ماصة عند ُحدود ما يعتبرونو صعوبًة في نحوىا وتعقيًدا في قواعدىا الصرفية 

ر ومشاتَؿ ()(...تصيغ التأنيث والتذتير والمثنى واليمعر ونوف النٍّسوةر ونحو ذلؾ)
إعرابيا الذي يدعو التثيروف إلى التمبُّهص منور فضبًل عف مشاتؿ المعيـ تتثرة 

ثـ . المترادفات والُمتضادات وقبة ألفاظ العصر وتراتيبو ومصطبحات العبوـ
يمتموف بمناىج تعبيـ العربية وعيوبيار وتأف العربية ىي التي تمتار َمف ُيعبٍُّميا 

وقد ُيغاُلوف في تبلميـر ويمضوف في نحو ىذا التبلـر حتى . وطريقَة تعبيميا
قًة وُمَشوَّتىًةر وتؿُّه ُعيوبيا  لُيميَّتؿ إليَؾ وتأف ىذه البغَة حيف مَبَقيا اهلُلر مَبَقيا ُمعوَّت

وقد يعترفوف بأف ليا تاريمًا طويبًل مف . ِمْبِقيٌة لصيقٌة بيار ُتبلِزُميا وال تُفارُقيا
االزدىار والُقوةر وأنيا تانت طيبة قروف لغَة العبوـ تبٍّيا والثقافة بأنواعيا والحضارة 

بممتبؼ تيّبياتيار وأنيا تانت لغًة عالمية بامتياز ال تستغني عنيا األمـُ في 
ولتنيـ ُيعقٍّبوفر وىـ ُيشيروف بالسَّتّبابة إلى الُفصحى عبى . تعامبيا التياري والدولي

أما اليوـ فالعربيُة في . زمٌف الشباب والُفُتوَّتة والقوة. ذلؾ زمٌف مضى: ويو التحديد
وىنا . مراحِؿ شيمومتيا وعيزىا وضعفيار وربما ىي اآلف عبى مشارؼ َقبرىا

يبتقوف مع تثير مف المستشرقيف القدامى في ُحتميـ الظاِلـ بأف العربية ػ ويقصدوف 
الُفصحى عبى ويو الُمصوص ػ لغٌة صعبٌة ومتمبٍّفٌة وعقيمة وغيَر قادرة عبى 

                                                 

لتحيا المغة العربية، : شوباشي في تتابو المثير لبيدؿاؿ انظر عبى سبيؿ المثاؿ ال الحصرر ما قالو شريؼ ..1
َرىايسقط سيبويه،  . عف مشاتؿ العربية التي تعوُؽ تحديَثيا وتطوُّه
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ف الُنوا وتساىُبوار قالوا في ِنفاٍؽ وُمداَىنةٍ . ُمساَيرة العصر وُمياراة الحداثة ىي : وا 
صبلحيا وتيسير قواعدىا "عزيزٌة عبينا"لغٌة   لتف استعماليا يتوقَّتُؼ عبى تييئتيا وا 

عادة تأىيبيا  ر وفي انتظار ذلؾ ييب (المطالبة باإلصبلح قبؿ االستعماؿ)وا 
يستعيبوف . استعماُؿ البغات األينبية حتى ال تتمبَّتُؼ األمُة عف الرَّتتب الحضاري

وُيقنعوف الناَس بأف البغة ما ىي إال أداٌة لبلتصاؿ . الرَّتتَب وال َيُيمُّهُيـ الَمرتوبُ 
رات التثيرة التي . ونقؿ المعبوماتر أيَّتيا استعمبَت فقد أحَسنتَ  وىذه واحدة مف الُمبرٍّ

ولقد انتظرنار وانتظرنار أف يفعبوا . يبيَأ إلييا ػ عادًة ػ ُدعاة تيميد التعريب أو توقيفو
عدادىا وتطويرىا تما يرغبوفر واالنتقاؿ مف  شيئًا إلصبلح العربية وتييئتيا وا 

مرحبة استعماِؿ البغات األينبية في انتظار إصبلح )المرحبة االستثنائية المؤقَّتتة 
ر ولتف االستثناَء أصبَح قاعدًةر والمؤقَّتَت أصبح َرسمًيار والظَّترفيَّت (العربية فيما َزَعموا

 .   الذي تاف لزمٍف وفترٍةر صار يمبُل الزماَف والمتاَف تبييما مف غير نياية وال حدّ 
. ال أحد يمتف أف يدَّتعي بأف لغَتو تامبُة األوصاؼ ال عيَب فييا وال َنقص
ونحف تذلؾ ال ندَّتعي التماَؿ لبغتنار بؿ نعترؼ بأف فييا ػ شأف يميع البغات ػ 

لبمناقشة والبحث مف ذوي االمتصاص  يوانَب تثيرة مف النقص والُقصور القاببة
يياد الُحبوؿ ليار وماصة ما يتعبَّتؽ ببغتيا الواصفَةر وُطُرؽ  المؤىَّتبيف لبنظر فييا وا 

غنائور وُطُرؽ تنميَّتتيا وتطويرىا ىناؾ . تدريسيا وتعبيميار وتحديث معيميا وا 
يوانُب تحتاج إلى إصبلح ومعالية وتييئة وصيانة مستمرةر شأنيا في ذلؾ شأف 

إال أف . أية ولٍة تتوف في حالِة اشتغاؿر فأحرى إذا تانت في حالة إىماؿ وتعطيؿ
ال َنعدُّهىا عائقًا : فنحفر مف يية أولى. ىذه األمورر رغـ تونيا ضرورية وُمِبّحةٌ 

تبيرًا َيُحوؿ دوف استعماليا في تؿ المياالت بما فييا العبوـ الدقيقة والتقنيات 
فتؿُّه البغات البشرية ليا مشاتُبيا . المتطّورةر والتيارة واالقتصاد واإلدارة وغيرىا

عبما بأف مسألة الصعوبة في تعبُّهـ لغة مف البغات ىي مسألة )وُصُعوباُتيا الماصة 
.  ر تما ليا ُطُرُقيا وأساليُبيا في التطور والتغيُّهر والنموّ (نسبية تريع ألسباب تثيرة
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نعتبر أف تؿ ما يأتي مف ىذه النواحي الدامبية يمتُف : ومف يية ثانية
والسيما أف ىناؾ ييودًا . إصبلُحُو والتغبُّهُب عبيور إذا توفَّترت اإلرادُة وحُسنت النَّتوايا

تبيرة ُبِذلت وتُبَذُؿ في تؿ النواحي المتعبقة بالمشاتؿ الدامبية لبعربية وُطُرؽ 
.  تدريسيا وتنمية معيميا وتقوية رصيدىا مف المصطبحات العبمية

إف البغة ال تتطور وتتيدَّتد وتنمو وتتقدـ إال وىي في : ومف يية ثالثةر نقوؿ
رنا القوَؿ في مناسبات تثيرة ىماؿ تما ترَّت . حالة استعماؿ ال في حالة تيميش وا 

وتعطيُؿ البغة عف االشتغاؿ في انتظار أف تتطور أو يتحسَّتف وضُعيار مطأٌّ يسيـٌ 
في التفتير والتشميصر والغاِلُب أنو ميرُد مغالطة مف المغالطات التي َيشغبوف 

ُيصبُح المرُء َحّدادًا حيف : "إف الَمثَؿ الفرنسّي يقوؿ. بيا الناَس وُيمفوف بيا الحقائؽَ 
ومعناُه في حالتنا ىذهر أف إدماَؿ البغة إلى مياؿ الُمماَرسة ىو . "يشتغُؿ بالِحدادة

فحيف ُنَشغٍُّبيا في مياؿ العبوـ ُتصبُح لغًة عبميةر وحيف . الذي ُيطوٍُّرىا وُيَنّمييا
وحيف نتمبى عنيا وَنرُتُنيا يانبًا فإنيا . ُندمُبيا إلى مياؿ التٍّقنيات تصبح لغًة تقنيةً 

تتآتُؿ وتصدُأ إلى أف َتيوي وتموتر أو إلى أف يأتي مف ُيحيي ِعظاَميا وَيتُسوىا 
َلحمًا وُييري في ُعروقيا َدمًار تما فعُؿ العبرّيوف ببغتيـ التي ظبت راقدًة في تيوؼ 
الموت والنٍّسياف قرونًار لتف حيف اتمذت دولُة إسرائيَؿ قرارًا سياسيًا وسياديًار بيعَبيا 

لزاميِة استعماِليا في تؿ المياالتر انبعَثت فييا الحياُة مف يديد  لغًة رسميًة وا 
واالقتصاد والشارع والمعمؿ والمدرسة وأصبحت لغَة العبوـ والتقنيات والتيارة 

واليامعة واإلدارة وتؿ اليوانب األمرىر مع أنيا لـ تتف تذلؾ مف قبؿر ولـ 
تمرَّت بيذه المرحبة في تاريميا القديـر ولـ تتف تمتبؾ التيربَة الطويبة التي 

أما نحف فقد افتقدنا الشياعَة . تَوفَّترت لبعربية في عصور ازدىارىا المعروفة
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 (قبعٍة بابؿ)التافية التماذ مثؿ ذلؾ القرار المصيري الذي حوَّتؿ إسرائيَؿ مف 
دة ()وَشتاٍت مف البغات التي ياء بيا الييوُد مف تؿٍّ َفجٍّ عميؽٍ  ر إلى دولة موحَّت

انَمَدعنا أو َمَدَعنا أنُفَسنا بتبلـ نظريٍّ تاِفٍو ال ينطبُؽ . التياف والبساف والُيوّية
مف معرفة حقيقية بطبيعة البغات تيؼ تحيى وتموُتر وىو أف العربيَة ػ 

والمقصوُد ىنا ىو الُفصحى ػ أصبحت أداًة قديمة باليٌة غير صالحة لعصر 
الحداثةر وعايزًة عف أداء الوظائؼ التي تؤدييا البغاُت الغربيُةر وقاصرة عف 
التعبير عف ُمستيّدات العبـو والتتنولوييار فترتناىا يانبًار وانصرفنا عنيا 

. انصرافًا شبَو ُتّبيٍّ لنتنافس في اصطناع لغاِت غيِرنار وتأف ليس لنا لغٌة أصبلً 
َقَطعنا ألسَنَتنار وتأنما أصابتيا عاىٌة ُمستديمٌةر واسَتَعرنا ألسَنة اآلمريفر 

ولـ . () مف أمواؿ ُشعوبناوانشغبنا بيار وأنفقنا عبى إتقانيا ونشرىا ثرواٍت طائبةً 
مع ما لنا . نبذؿ ىذا الييَد ُتبَّتو ولـ نصرؼ الوقَت ُتبَّتو أو ُيبَّتو في االىتماـ ببغتنا

لقد . لتف تنُقُصنا اإلرادٌة والُقدرُة عبى اتماذ القرار. مف ماؿ وُقدرة ووسائؿ وطاقات
انطَبت عبينا الحيبُة التي انطبت عبى التاير الُمَغفَّتؿ الذي تآمر عبيو ُحّساُدُه مف 

                                                 

الفرنسية في ( لوموند)أدلى بو لمراسؿ صحيفة  (إسحاؽ فانوف)  ياء في تصريح لرئيس إسرائيؿ السابؽ..1
 81 ببدا ويتتبموف 102 ياؤوا مف 3.300.000 ر أف عدد الييود في ذلؾ الوقت وىو 23/02/1983

 سنة سيصبح اإلسرائيبيوف يميعًا منصيريف في ُبوَتقٍة واحدة 40 و30لغةر وأنو بعد مدة تتراوح بيف 
 نقد التوظيف العرقي لخدمة األجندة الفرنكفونية في: يإدريس يندار: رايع)وينسوف لغاتيـ التي أتوا بيا 

 .(الصهيونية
 تعبيـ البغات األينبية واستعماُليا في تبقيف العبـو والمواد الدراسية األمرىر يزٌء أساسي مف برامج التعبيـ  ..2

فضبًل عما تُنفُقو . في ببداننا العربية واإلسبلميةر وتؿُّه ذلؾ ُينَفُؽ عبيو مف الميزانيات الرسمية ليذه الدوؿ
تقانيا .  اأُلَسُر عبى أبنائيا لتعبُّهـ ىذه البغات وا 
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التُّهّيار الُحّذاؽر َفَبَمُسوا قيمَة بضاعتو ليزىَد فييا ويترتيا ويتعبَّتؽ قبُبو بما لدييـ مف 
.    وبعد أف تاف بائعًا أصبح ُمشترياً . بضائع أمرى

إف أمطر المشاتؿ وأعَمقيا وأتَبر الَعَقبات والتحدٍّيات التي توايُو العربية في 
ر ىي اآلتيُة في نظري  حاضرىا ومستقببيا وأَشدَّتىا صعوبًة واستعصاًء عبى الَحؿٍّ

أي ليست نابعًة مف طبيعة ىذه البغة أو بنيتيا )مف مارج البغة ال مف دامبيا 
والماريُة عنيا ىي بدورىا إما نابعٌة مف دامؿ الميتمعر . (ونظاميا الماص

تتفريط أىؿ البغة في لغتيـر وتقصيرىـ في تعبُّهميا وتعبيميار وَضعؼ مستوى 
ُؿ منيا  بسبب ضعؼ التعبيـ عمومًا أو ضعؼ الِحصص )تحصيبيا أو ما ُيحصَّت

الممصَّتصة ليا في برامج التعبيـر أو ضعؼ تتويف مدرّسييار أو ضعؼ مناىج 
ر (أو لغير ذلؾ مف األسباب التي يطوؿ شرُحيا... تدريسيا وُطُرقيا ووسائُبيا

والتقصيِر في بذؿ األمواؿ العامة والماصة في سبيؿ ذلؾ وغيِره مف الويوه التي 
تعود بالنَّتفع عبى العربيةر تاإلنفاؽ عبى البحوث العبمية النظرية والتطبيقية التي 

وىناؾ مف األسباب الماريية ما . تمُدُميا وُتطوٍُّرىا وتُيسٍّر ُطُرَؽ تدريسيا واستعماليا
ىو مفروٌض عبييا وعبى الميتمع الُمستعِمؿ ليار تالغزو البغوي والثقافير 
وتحديات العولمةر والظروؼ االقتصادية والسياسية العالمية التي ليست في 

ـُ أصحاُبيا في اقتصاد العاَلـ  صاِلحيا بقدر ما ىي في صاِلح البغات التي يتحتَّت
.  وسياستو وفي التتنولوييا واإلعبلـ ووسائؿ االتصاؿ

: األزمُة ذاُت وجهين

أزمة العربية بيذا االعتبارر إذفر وباعتبار ما ذترناه في فقرة سابقةر ىي ذاُت 
: ويييف
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ر في ُميمبيا وأساسيا وُعمقيار أزمٌة ماريية فهي من وجهها األول: -1 
بمعنى أنيا وتيٌة مف عناصر وعوامؿ ماريٍة عنيا وليس عف . وليست دامبية

عوامؿ رايعة إلى طبيعتيا الماصة أو نَسقيا الصوتي أو الترتيب أو الصرفي أو 
.  المعيمي
بمعنى أف أزمة . ر أزمُة ميتمع وليست أزمَة لغةوهي من وجه آخر- 2 

البغة إنما تعتُس وضعيَة ميتمع مأزوـ ميزوـ ُمنتِسر حضاريًا وسياسيار ميروح 
في ترامتور ُمصاٍب في ىويتور يعاني مف ُعقد نفسية تثيرةر ومف الييؿ والتمبؼ 
االقتصادي وااليتماعي والعبمي والتقني والصناعير ويعيش في مرحبة ضعٍؼ 

ٍؿ مطيرة ما يزاؿ مبلليا تائيًا  وتَبعية مف يوانب ممتبفةر و يمرُّه ببحظة تحوُّه
 . يبحُث عف ذاتو
: ُثالثيُّ الموت

يمااًل لما سَبَؽ الموُض فيو مف المشاتؿ ونواحي الضَّتعؼ التي تعاني منيا  وا 
إف أشدَّت األمطار َفتتًا بالبغة العربيةر : العربية في المرحبة الراىنةر يمتف القوؿ

وأَشدَّت ما ُيمشى منو عبى مصيرىا ومستقببيار إذا ظؿ الوضُع عبى ما ىو عبيور 
التعددية  (1: ر وأعنيبُثالثيِّ الموتىو المتمثٍّؿ في الثُّهبلثيٍّ الذي يمتف أف تسمٍّيو 

. المسانية المفروضة وآفاتها

. االزدواجية المسانية وخطر العاميات  مل الُفصحل (2 

بناه في . تفريُط أهل المغة في لغتهم (3  حناه وفصَّت وذلؾ عبى النحو الذي وضَّت
  .العناويف السابقة

أما العولمةر فيي رغـ ما فييا مف َسببيات ووفاٍتر ُيصاحُبيا تثيٌر مف اليوانب 
وفي مقدمة ذلؾ تتنولويية . اإلييابية التي ينبغي االستفادُة منيا في مدمة العربية
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المعبوميات واالتصاالتر وتؿ المياالت اإلعبلمية اليديدة والمتطوٍّرة يمتف 
لبعربية أف تنساَب مف مبلليا وتنتشر وتتوسَّتع ليتحسَّتف وضُعيا ومياالُت 

ح )ىذه التتنولويية الحديثة ": (2009)تقوؿ تاتريف ميبر. استمداميا مصحٍّ
قد أصبح ليا مف الفعالية ما يفوؽ دور تؿ  (ميتروسوفت عبى سبيؿ المثاؿ

.  "االتاديميات البغوية
: مستقبل العربية في أيدي أصحابها

مف مبلؿ ما سَبؽر يتبمَّتص أف العربية بصفة ُميَمبةر ومف الناحية التمٍّية 
عبى األقؿر ومذٌة في التوسُّهٍع ال في التراُيعر عتَس ما يعتقُد التثيروفر لتف 

توسَّتَعيا ىذا يحمؿ في طياتو عددًا مف المماطر والتحدٍّيات التي قد يتوف فييا 
ُثيا وانقساُميا إذا لـ ُيباِدر أىُبيا لتداُرؾ الموقؼ قبؿ فوات  ىبلُتيا وتفتُّهُتيا وتبوُّه

فالتوسُّهع الذي تشيدُه العربيُة تطغى فيو البيياُت عبى الُفصحى مف ييةر . األواف
وتتدَمُؿ فيو البغاُت األينبيُة القويُة التأثير فتتغبَّتُب عبييا وُتمِضُعيا لتأثيراتيا 

السَّتببية مف يية ثانيةر وتؿُّه ذلؾ ييري بطريقة عشوائية مف غير ما تمطيط أو 
. تدبيٍر أو اىتماـٍ تستحقُّهو مف أىبيا وأصحابيا

وميما يتفر فإف تؿُّه ما ذترناه عف اليوانب السَّتببية والتحدٍّيات التبرى التي 
سطوُة البغات األينبيةر )تواِيُييا العربية واألمطاِر التي َتحيُؽ بيا مف تؿ يانب 

أمطار االزدواييةر مطر البييات عبى الفصحىر اآلثار السببية لبعولمةر ضعؼ 
اإلنتايية العبمية بالعربيةر ضعؼ العربية عبى مستوى تتنولويية المعبومياتر 
االنعتاس السببي لبوضع االقتصادي والسياسي العربي عبى البغةر المشاتؿ 

ر إنما ذترناه (...الدامبية لبعربية وتدنٍّي مستوى استعماليا وتعبيميا وتحصيبيا
ليتوف حافزًا لبعمؿ عبى تمطيط مستقبؿ ىذه البغةر ويتوف العامبوف لمصبحة 

العربية عبى وعي تاـ بمشاتبيا وتحدياتيا الحقيقيةر عارفيف بمواطف المَبؿ العميؽ 
منيا والسَّتطحير لمعاليتيا بالحبوؿ المناسبة لتؿ داءر وليس لَنفض األيدي مف 
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رُت القوَؿر . فذلؾ ىو المطُر بعينو. ىذه البغة وترتيا لحاليا ومشاتبيا ولطالما ترَّت
في ىذا البحث وغيرهر بأف البغة تموُت إذا ُأىِمبت وتحيا إذا اسُتعِمَبتر وويدت َمف 

وقد . ينيُض بيا ويقوٍّي ُعوَدىا ويسقي ُترَبتيا ويتَعيُدىا بالرعاية واالىتماـ باستمرار
ُتصِبُح البغُة في حالة احتضار حقيقّير لتنيا إذا ويدت َمف َيرعاىا ويسير عبى 

وأحسُف ما ُيقاُؿ عف . عبلييار عادت ليا الحياَة وصارت أقوى وأصحَّت مما تانت
وليس المقصود بأىؿ . مستقبؿ العربيةر ىو أنو موضوع بيف أيدي أىبيا وأصحابيا

البغة الدوؿ والحتومات وحدىار بؿ إف أىبيا أيضًا ػ وباألساس ػ ىـ َمف يستعمبونيا 
ويغاروف عبييا ويمافوف مف ضياعيا أو تراُيعيار ويبذلوف تؿَّت ما يستطيعوف 

وىـ أيضًا العبماُء والمثقفوف والُتتاُب . لبقائيا واستمرارىا ونمّوىا وتطورىا وازدىارىا
وَحمبُة األقبلـ والمتمصٍّصوف في تؿ عبـ وففٍّ ممف عبييـ أف يعمبوا عبى تطويعيا 

واستمداميا في تؿ مياالت تمصُّهصيـ لتصبح لغَة العبوـ والتقنيات والُفنوف 
وأىُبيا أيضًا ىـ عبماُء البساف . وتتتسب ما تحتاُج إليو مف مصطبحات وأساليب

والتربية وُطُرؽ التدريس الذيف عبييـ يميعًا أف ييتيدوا ُمتتاِثفيف في إيياد الحبوؿ 
وأىُبيا ىـ رياُؿ الميامع . لتعبيـ العربية وتيسير ُطُرؽ تدريسيا ونشرىا

وىـ رياُؿ اإلعبلـ والصحافة . واألتاديميات العبمية والبغوية ومراتز البحوث
المتتوبة والمرئية والمسموعة الذيف عبييـ أف يتنافسوا في َدفع العربية دفعًة قويًة 
ـَ تؿ الُعيوف سماع صوتيا لتؿ اآلذاف ووضعيا أما ببلغيا إلى أقاصي العاَلـ وا  . وا 
وىـ الفّنانوف والُمبدعوف واألدباُء ورياُؿ المسرح والسينما الذيف ُيعَتبروف في تؿ 

نتاياُتيـ وثائَؽ وُحَييًا  زماف شواىَد انتصار ىذه البغة أو تبؾر وتُتَّتَمُذ ُنصوُصيـ وا 
. عبى تطور أساليب التعبير والترتيب والمعيـ

وحيف نقوؿ إف مستقبؿ العربية بيد أىبيار وأف أىَبيا ىـ ىذه الفئُة الواسعة 
ممف يعنيُيـ األمُر مباشرةر فبل نعتقد أف الشيَء الذي نأُمُبو وننتظره سوؼ يتحرُؾ 
مف تبقاء نفسور وأف تؿ واحد مف ىذه الفئات ستقـو بدورىا عبى الويو األتمؿر 

لف يحدث شيٌء مف ىذا إال بإرادة . وأف تؿ العراقيؿ والَعقبات بعد ذلؾ ستزوؿ
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وتبؾ مسؤوليُة اليميعر . وتمطيط وتدبير وَبرَمية ورعاية ومواظبة وُمراقبة
فيي التي ُتحرٍُّؾ وتدفُع إلى . والحتومات والمؤسسات التابعة ليا بالدرية األولى

التمطيط والبرمية وتسير عبى التنفيذ وتنسيؽ العمؿ وتوزيعور وىي التي عبييا أف 
. ُتراِقب وتحاِسب وُتذلٍّؿ الصعوبات وتوفٍّر اإلمتانيات

ومف العبلمات والمؤشٍّرات التي قد تبعُث فينا نوعًا مف الطمأنينة عبى 
: مستقبؿ العربية عامةر ومستقبؿ الُفصحى عبى المصوص

أف مقارنة واقع العربية اليوـر وضمَنو واقع الُفصحىر بواقعيا قبؿ قرف أو - 
قرنيفر ييعبنا نبمُس بوضوح أف لغتنار رغـ تؿ ما قيؿ وُيقاُؿ عنيار قد قطعت 

ال ُيقدٍُّرىا حؽَّت قدرىا إال َمف َعتَؼ عبى مقارنة أشواطًا ييدة عبى تافة المستويات 
. عربية ىذه المرحبة التي نستعمبيا اليوـ بعربية ما قبؿ بداية النيضة المشار إلييا

وذلؾ رغـ تؿ ضروب الحصار المضروب عبييار وتؿٍّ الُمعاناة التي عاشتيار وتؿ 
ر وتؿ محاوالت التَّتقزيـ  األعداء الذيف وقفوا في ويييا بشراسة وَبطٍش غير عاديٍّ
والتيميش والتَّتعطيؿ التي ُوِضعت في طريَقيار ورغـ تؿ ما قيؿ وُيقاؿ عف تمبُّهفيا 

ويتيّبى ىذا التطوُر والنموُّه عبى ويو المصوص في التحديث العمّبيٍّ . وتأمُّهرىا
وفي تنويع تراتيبيا  (ولـ تستوِعب القواميُس إال ُيزءًا منو)الذي عرَفو معيُميا 

ضافة والؼ المصطبحات العبمية والفّنية في تؿ المياالتر  وتيديد أساليبيا وا 
وتمبٍّييا عف قدر غير يسير مف األلفاظ والتراتيب القديمة والبالية التي سَقَطت مف 

 .  االستعماؿ

ـّ ليست المعياَر الوحيَد لقياس قوة البغة ووزنيار -  رغـ أف مسألة العدد والَت
ومف ىذه الناحية عبى األقؿر ويدنا . فإنيا مع ذلؾ ُمؤشٌٍّر لو أىميَّتُتو وداللُتو

فقد . العربية في حرتة ودينامية باستمرارر وليست في يمود ورتود تما قد ُيقاؿُ 
عرفت العربية بصفة عامة والُفصحى عبى ويو المصوصر مبلؿ الفترة الُمَتحدَّتث 

ر قدرًا واسعًا مف االنتشار اليغرافي (مف فير النيضة الحديثة إلى اليوـ)عنيا 
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واتساعًا ميمًا في مياالت االستعماؿ باستفادتيا مما حدث في العاَلـ العربي مف 
تطور عبى مستوى نشر التعبيـ ومحو األمية وانتشار التتاب والمدرسة واليامعة 
ونشأة العدد الوفير مف الييئات واليمعيات العبمية والثقافية والُمنَتديات األدبية 

والفترية والمراتز البحثية التابعة لبدولة أو المنبثقة عف الميتمع المدنير فضبًل عف 
التطور الحاصؿ في مياؿ المواصبلت وفؾٍّ الُعزلة عف المناطؽ النائيةر وتطور 
الحياة في الباديةر والييرة الُمتثَّتفة نحو المدف والحواضر التي تحتضُف المراتز 

أضؼ إلى ذلؾ تبو عامَؿ االتصاالت . التبرى لبتعبيـ واإلشعاع العبمي والثقافي
السَّتمعية الَبَصرية ودور عشرات الَمحطات اإلذاعية والفضائيات المرئية التي تبثُّه 

فُتوِصُؿ العربية إلى تؿ األسماع والِبقاعر بالعربية عبى مدار اليـو والساعةر 
وعامَؿ الصحافة المتتوبة التي تانت سبَّتاقة إلى تطوير أساليب الُفصحى وتيديد 

أما عصر العولمة فقد أضاؼ لبعربية مياالٍت أمرى تثيرة .معيميا وتراتيبيا
لبلنتشار واالستمداـر فأصبح ليا متاُنيا الفسيُح في الحواسيب التي أدمَبت 
الطباعَة السريعَة إلى تؿ بيٍتر وَحبَّتت ُمعضبَة الشَّتتؿر وزوَّتدت الُمستعِمؿ 

ح وليٍّ إمبلئيٍّ وبإمتانية التريمة الَفورية تما أصبحت ليا متانُتيا في . بُمصحٍّ
. شبتة المعبومات العالمية والمواقع التواصبية االيتماعية والبوَّتابات الُممتبفة

واستفادت العربيُة مف ذلؾ أيضًا في ظيور نوع يديد مف الصحافة المتتوبة 
ف ما  وىي الصحافة اإللتترونية التي أتاحت الفرصة لتؿ شمص أف يتتب وُيدوٍّ
يشاء وقَتما يشاءر وأف يقوؿ تبمَتو في تؿ موضوع ويعبٍّر عف مواطره وأفتاره 

ىذا . وىذا تبو أعطى لبعربية فضاًء يديدًا واِسعًا لـ تتف تتوقَّتعو. في تؿ لحظة
فضبًل عف استعماليا في البريد اإللتتروني والياتؼ النَّتقاؿ وتتابة الرسائؿ 

القصيرةر وغيرىا مف األدوات والروابط التواصبية التي أصبحت فييا مساحاٌت 
تما أتاحت . تزداُد اتساعًا يومًا بعد ومر لصالح العربية وغيرىا مف لغات العاَلـ

ـَ الراغِب في تعبُّهـ العربية  الشاِبتُة ووسائؿ االتصاؿ اإللتترونية ُفرصًا يديدًا أما
. عف ُبعد وبوسائؿ وِتقنياٍت حديثة



 241 

أف العربيةر نتيية تؿٍّ ما سَبَؽر أصبحت ػ تما رأينا في القسـ األوؿ مف - 
البحث ػ  تحتؿُّه مرتبًة عالمية متقدٍّمة بيف ُتبريات البغات العالمية في عدد 

وىذه الرتبة إف لـ تتقدـ في السنوات أو العقود الممسة القادمة فبف . مستعمبييا
بؿ إف التقديرات المستقببية تشيُر بتؿ تأتيد إلى . يحدث العتُس مبلفًا لما قد ُيَظفَّت 

ـُ تّميًا وليس تيفيًا تما )أنيا ُمقِببٌة عبى تقدُّهـ وليس عبى تراُيع  ف تاف ىذا التقّد وا 
رنا القوؿَ  فحسب تقديرات لؤلمـ المتحدة حوؿ توقُّهعات عدد الستاف في عاـ . (ترَّت

 أف الميموعة العربية ستتوف ضمف قائمة الدوؿ التي سيزداد عدُد ـ ُيبلَحظُ 2050
ر وبالتالي ستتوف لغُتيا ضمف البغات التي ( مبيوف نسمة448حوالي )ستانيا 

وس واأللماف  تعرؼ زيادًة في عدد متتّبمييار بينما سيترايع عدُد الستاف الرُّه
أما وضُع البغات الثبلث اإلنيبيزية .واليابافر مما يعني ترايع وضع لغاتيا

. ()واإلسبانية والفرنسية فسيعرؼ عدُد ستاف الدوؿ الناطقة بيا زيادًة بنسب طفيفة
والمبلصُة مف تبؾ التوقُّهعات أف العربية ستتوف مف بيف البغات الثماني المتوقَّتع 

الصينية واإلنيبيزية واليندية واإلسبانية والعربية : زيادُة عدُد متتبٍّمييا وىي
والبرتغالية والماليزية والفرنسيةر بينما ستتوف الروسية واأللمانية واليابانية مف بيف 

. ()البغات الماِسرة
                                                 

ـ ػ أي عبى 2050ـ و2010 نسبة زيادة الستاف الناطقيف بالفرنسية لف تزيد حسب ىذه التقديرات ما بيف ..1
عبمًا بأف ليس تؿُّه ستاف الدوؿ . (%2.5 إلى 1.9أي باالنتقاؿ مف ) % 0.6 مدى أربعيف عامًا ػ عف

ونسبة تقدـ . المحسوبة ضمف الميموعة الفرنتفونية يستعمبوف الفرنسية تما أشرنا لذلؾ في متاف ومر
وحتى اإلنيبيزية نفُسيا لف تتقدـ .  عبى طوؿ فترة األربعيف عامًا القادمة% 0.2اإلسبانية لف تزيد عبى 

وىذا تبو يدؿ عبى أف اإلنيبيزية والفرنسية واإلسبانية لف يبقى ليا ذلؾ . في المدة نفسيا% 0.5بأتثر مف 
. (141 ػ 140 ص 2002تالفي : رايع)النفوُذ القويُّه الذي ُيميُؼ في الفترة الحالية 

ـ ػ أي عبى 2050ـ و2010 نسبة زيادة الستاف الناطقيف بالفرنسية لف تزيد حسب ىذه التقديرات ما بيف  ..2
عبمًا بأف ليس تؿُّه ستاف الدوؿ . (%2.5 إلى 1.9أي باالنتقاؿ مف ) %0.6عف مدى أربعيف عامًا ػ 

ونسبة تقدـ . المحسوبة ضمف الميموعة الفرنتفونية يستعمبوف الفرنسية تما أشرنا لذلؾ في متاف ومر
وحتى اإلنيبيزية نفُسيا لف تتقدـ .   عبى طوؿ فترة األربعيف عامًا القادمة% 0.2اإلسبانية لف تزيد عبى 

وىذا تبو يدؿ عبى أف اإلنيبيزية والفرنسية واإلسبانية لف يبقى ليا ذلؾ .  في المدة نفسيا%0.5بأتثر مف 
. (144 ص 2002تالفي : رايع)النفوُذ القويُّه الذي ُيميُؼ في الفترة الحالية 
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عف مستقبؿ البغات العالمية التبرى وضمَنو  (2010)أما توقعاُت لوي تالفي 
العربيةر باستعماؿ عدد مف المعايير التي أتى بيار وليس معيار عدد المتتبميف 

ـ الرتبة السابعة بيف البغات العشر 2025وحدهر فيي تؤتُد أف العربية ستحتؿ عاـ 
فإف  (منيج االرتداد المطٍّي)أما باستعماؿ معيار ماص سماه .األوائؿ في العالـ

 في الرتبة 2050ـ في الرتبة المامسةر وفي عاـ 2025مرتز العربية سيتوف عاـ 
ثـ وَضَع ثبلثة توقُّهعات أمرى عف مستقبؿ البغات التبرى في عاـ . الرابعة عالمياً 

ـر أحُدىا يتنبأ بأف العربية سوؼ تتقدـ أتثَر فتنتقؿ مف الرتبة المامسة إلى 2025
.      الرتبة الثالثة عالميًا وتترايع الفرنسية لتصطؼَّت مبفيا في الرتبة الرابعة

ومف المبلصات المرتَّتزة التي انتيى إلييا ىذا الباحث بعد استحضار ما لديو 
: مف إحصاءات وتوقُّهعات

. ليست ىناؾ لغة يمتف أف تفرض نفسيا في المستقبؿ لغًة عالمية وحيدةأف  ( أ
أف الييمنة البغوية لف تدوـ عبى حاليا لئلنيبيزيةر فيناؾ لغاٌت أمرى مرشَّتحة  (ب

.  الخ..لتحؿ محبيا تالصينية أو اإلسبانية

وىناؾ أيضًا مف الباحثيف الغربييف مف ىو أتثُر تفاؤاًل بمستقبؿ العربيةر مثؿ 
ـَ في حدود  َح ػ مثؿ تالفي ػ أف ىناؾ ثبلَث لغاٍت ستقتسـ العال ياف دانييؿ الذي ريَّت

ومثؿ التاتُب اإلسباني تاميبو . ()الصينية واإلنيبيزية والعربية:  ىي2020عاـ 
لف يبقى مف البغات ":ُموسيو الحائز عبى يائزة نوبؿ في اآلدابر فيو يقوؿ

: البشرية إال أربٌع قادرٌة عبى الُحضور العاَلمي وعبى التداوؿ اإلنسانير وىي
. ()"اإلنيبيزية واإلسبانية والعربية والصينية

                                                 

  .المغة العربية بين الخطر الخارجي والتهميش الداخمي: محمد عبد الحي ..1

 26:  عبد السبلـ المسدير مريع مذتورر ص..2
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يتيا لبعربيةر  أما الباحثة الفرنسية تاتريف ميبرر فيي رغـ االتيامات التي ويَّت
ميما ": (2009)ولبُفصحى بصفة ماصةر ال تمبؾ إال أف تقوؿ في نياية دراستيا 

تتف التقديراُتر فإف العربية تبقى لغًة مف بيف ُتبريات البغات في العالـ المعاصرر 
بعدد الناطقيف بيار وباعتبارىا لغة رسمية لعدد مف الدوؿر ولغة دوليةر ولغة الثقافة 

. "والديف اإلسبلمي

وحسب توقُّهعات الدراسة التي أنيزىا يراُدوؿ لفائدة الميبس 
ر نيد أف العربيُة ستحتؿ عاـ 1997سنة  (British Council)البريطاني

ـ الصؼَّت األوؿ بيف ممس لغات عالمية تبرى تقع يميُعيا في أعبى درية 2050
بَّتـ الَيَرمي وىي عبى التوالي األوردية ػ اإلنيبيزية ػ اإلسبانية ػ /الصينية ػ اليندية: السُّه

البغات )وفي الدرية الثانية مف السُّهبَّتـ تأتي ميموعُة البغات التي يسمييا . العربية
العربية ثـ : ونيد في مقدمتيا (اإلقبيمية أو لغات الُتتؿ االقتصادية التبرى

ومف ىذا .()اإلنيبيزيةر ثـ الصينيةر ثـ الماليزيةر ثـ الروسيةر ثـ اإلسبانية أميراً 
يتبيَّتف أف المستقبؿ لف يتوف لئلنيبيزية وحدىار بؿ ىناؾ لغاٌت أمرى ػ منيا العربية 
ػ ُيتنبَّتُأ ليا بمستقبؿ ييٍّد في ضوء تحوالت اقتصادية وثقافية عميقة مف المتوقع أف 

ومف يتأمَّتؿ تاريخ البغات التبرى سييد أف شأنػيا . يشيدىا القرُف الواحد والعشروف
فبعػد اليونػانية التي . ال يمتبُؼ عػف شػأف الحضارات والثقافات في وتعاُقبيا وتداُوليا

ر ياء دوُر البلتينيةر والعربيةر (franca lingua)قامت بدور البغة الوسيطة 
ـُ . وىا نحُف نعيُش مرحبة اإلنيبيزية. والفرنسية وىي أيضًا ليست َقَدرًا محتومًار ودوا

فتغيًُّر البغات ماضٌع بالضرورة لتغيُّهر القوى االقتصادية . الحاؿ مف الُمحاؿ
وىذا التغيُّهر ماٍض في التشتُّهؿ باستمرارر وتؿُّه يوـ يأتي إال . والسياسية والثقافية

ويحمُؿ معو مؤشٍّرًا يديدًا عبى مدى التحوالت التي تظير عبلماُتيا البارزة في تؿ 

                                                 

.  Benrabah, pp 87 - 148:. رايع..1
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وفي ضوء ذلؾ يتوقَّتُع . األحداث الضممة التي شيدىا العاَلـ مبلؿ الفترة األميرة
إف : يقوؿ أحد الباحثيف. التثيروف نيايَة دولة اإلنيبيزيةر وحبوؿ لغاٍت أمرى محبَّتيا

اإلنيبيزية في نياية المطاؼ ستضطر أف ُتسبٍّـ الراية لعدد قبيؿ مف البغات التي 
ـُ فيما بينيا النُّهفوَذ العاَلمي وىذا ما سبؽ أف توقَّتعو صمويؿ ىنتنغتوف . ()سوؼ تقتِس

 .ولوي تالفي وومروف ممف ذترناىـ أو أعرضنا عف ذترىـ

ػ أف العربية ػ تما أشرنا مف قبؿ ػ تنفرد بميزة ال تتوفَّتر لغيرىا مف البغات 
الحيةر وىي أنيا تستمدُّه يزءًا مف ُقوتيا واستمرارىار مف استنادىا إلى الُعنُصر 

ذا تاف ىناؾ مف الناس َمف يعتبر ىذا العنصر مصدرًا لضعفيا ويمودىا . الديني وا 
باعتبار أنو ال يسمح ليا بالتطور والتحديثر فعندي أف ىذا التبلـ ميرد افتراٍء 
مستَمدٍّ أساسًا مف التراىية التي ُيِتنُّهيا بعُض أعداء ىذه البغة بسبب تميُّهزىا بيذه 
الصفة بالذاتر وأف توَنيا لغًة ذاَت وظيفٍة دينيةر وأف القروف التريـ حيف نَزَؿ بيا 
َأمدَّتىا بقوة ماصة ويعَؿ ليا متانة متميٍّزة في قبوب المسبميف تقُرُب مف القداسة 

في نظر البعضر فإف ذلؾ ال يحوؿ دوف تطورىا وُنمّوىا وتحديثيا ومضوعيا لُسَنف 
والدليُؿ أنيا في عصرىا . ()التطور البغوي الذي تمضُع لو سائر البغات البشرية

الذىبير حيف توفَّترت ليا عوامُؿ وظروٌؼ مبلئمٌةر لـ تتمبَّتؼ عف التطور ولـ تعرؼ 
ـُ بو اليوـ .  اليمود الذي تُتَّتَي

                                                 

1..  . وما بعدىاBenrabah, pp 85 : رايع 

 سبؽ لي أف بيَّتنُت في بحث ومرر أف ال تناُقَض بيف توف العربية لغًة نزَؿ بيا القروُف التريـ وبيف تونيا ..2
فالُمقدَّتس ىو َنصُّه القروف التريـ المحصور بيف دفَّتتي . لغة بشرية قاببًة تغيرىا مف البغات لبتطور والنمو

.  ولو أسبغنا القداسَة عبييا تبَّتيا لحتمنا عبييا بالُيمود.  التتاب العزيزر وليس تؿ البغة العربية
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وارتباطًا بما سَبَؽر ييب أال ُنسقط مف الحساب دوَر العاَلـ اإلسبلمي ودولو 
فيذه الطاقاُت التبيرةر . وشعوبو التي ترتبُط روحيًا بالعربيةر وتتحيَّتف الُفرص لتعبُّهميا

ـُ اإلسبلمير وىذه المساحات اليغرافية الشاسعة المتدَّتسة  التي يتوفَّتر عبييا العاَل
بمبلييف البشر الطامحيف في التعبيـر مياٌؿ استراتييي ييب أمُذه بعيف االعتبارر 

دماُيو في االىتماـ بمستقبؿ العربية والمساعدة عبى نشرىا وتعبيميا  شراُتو وا  وا 
. وتطويرىا

ػ أنو بقدر ما ىنالؾ مف عوامؿ التموُّهؼ عبى ُمستقَبؿ الُفصحى ومطر 
نةر بقدر ما ىنالؾ عوامُؿ أمرى  العامّيات عبييا والسيما العاميات الُمَبّوَثة والُمييَّت
يمتف أف تتوف في صالحيا والسيما إذا بادرت الدوُؿ العربية إلى وضع تمطيط 
لمحاصرة البييات وتقريب مسافتيا مف الُفصحى ويعبت ذلؾ ضمف ُمططيا 

فمحو اأُلمية وزيادُة نسبة . االستراتييية العامة في مياؿ الثقافة والتنمية الشمولية
التعبيـ والتَّتَمدرسر وتطوير ُطُرؽ تدريس العربيةر وزيادُة انتشار الوسائؿ اإلعبلمية 
والتواصبية الُمستعِمبة لبُفصحىر والرفع مف مستوى التأليؼ بالعربية ونشر الُتُتب 
.   وتعميـ القراءةر تبُّهيا عوامُؿ إذا ُأِحَسَف استغبلُليا سيتوف ليا مردوٌد إييابيٌّ تبيرٌ 

ىناؾ طاقاٌت مالية تبيرٌة يتوفَّتر عبييا العاَلـ العربير يمتُف تسميُر يزٍء - 
منيا لتمويؿ المشروعات الَبحِثيَّتة الياّدة التي تعود بالنفع عبى العربيةر وىنالؾ 

أيضًا طاقاٌت بشرية وتفاءات عبمية في تؿ المياالتر يمتف تشغيُبيا واالستفادُة 
متانياتيا الفترية وتشييعيا عبى االنمراط في ىذه المشاريع والعمؿ  مف مبراتيا وا 

. عبى إنياحيا
إف استمرار العربية في العيش والويودر فأحرى االنتعاش : وأميرًا نقوؿ- 

واالزدىار والصعودر متعبٌٍّؽ بمدى قدرة أصحاب البغة عبى الحفاظ عبييا وتنميتيا 
وتطويرىار واستعماليا في تؿ المياالتر واالعتزاز بيار وتوريثيا ألبنائيـ ولؤليياؿ 

. القادمة
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التعليقات والمناقشات 

جامعة اليرموك / فواز  بد الحق. د. أ- 

قاؿ إف العربية ما زالت بمير فيي البغة التي تتفَّتؿ اهلل بحفظيا في تتابو 
المييد إال أف ما ورد في ورقة الدتتور الودغيري ىو مدار بحٍث وتمطيط وتدبير 

ر وُتطرح "لغاٌت وتبة لبغات البشر"ومغامرة؛ فيناؾ حديٌث عف ظاىرة تسمى 
. اإلنيبيزية تأوؿ بديؿر تما أف ىناؾ ما يعرؼ باالنتحار البغوي

وأضاؼ أف األزمة ىي أزمة ميتمع ال أزمة لغة؛ فالعربية متيفة وبيا مف 
المصائص ما يتفؿ ليا العيش العمر تّبور والقروف التريـ لـ ينزؿ بالعربية عبثًار 
نما لمصائص ميزتيا عف بقية البغاتر فالتنمية والتمطيط ييب أف يتونا ألىؿ  وا 

. البغة ال لبغة

جامعة اإلسراء / حامد صادق قنيبي. د- 

قاؿ إف الدتتور الودغيري رّتز في ورقتو عبى اليانب التمٍّي ألزمة البغة 
وأشار إشارة عابرة إلى إمتانات البغة العربية الذاتيةر وتمنَّتى لو توازى اليانباف في 

. الورقةر اإلحصاء التمي وقدرات البغة الذاتية

جامعة العموم اإلسالمية /  ودة أبو  ودة. د. أ- 

تساءؿ عف مدى شيوع البغة العربية الفصيحة في وسائؿ اإلعبلـ المغربية 
. (المسموعة والمرئية والمقروءة)

جامعة آل البيت / زيد القرالة. د- 
مدى : قاؿ إفَّت ىناؾ مشتبة توايو البغة العربية ومؤشراتيا تثيرة يذتر منيا

اىتماـ الميتمعر القرار السياسير مدى اىتماـ المسؤوؿر المؤسسات والدعـر واقع 
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المتمصص بالبغة العربيةر وسائؿ اإلعبلـر تناقص أعداد مف يدرسوف البغة 
. إلخ...العربية

فبل بد مف االعتراؼ بويود مشتبة في ظؿ تقّبص واضح ليميور ىذه 
المؤتمرات حتى أعضاء الميمع ال يحضروف ورؤساء أقساـ البغة العربية وطببة 

ىذه األقساـ والمتمصصيف بالعربية أنفسيـ ال يحضروف مؤتمرًا يقاـ مرة واحدة في 
السنةر إلى يانب غياب الدعـ المالي لمثؿ ىذه المؤتمرات الداعمة لبغة العربية 

. مف المؤسسات األىبية والرسمية
تما أف الواقع المالي لؤلتاديمي سيٌء يدًا فبل يتاد راتب األستاذ اليامعي 

يصؿ إلى ثبلثة والؼ دينارر وتذلؾ أظيرت الثورات العربية سببية األتاديمي؛ فقد 
ـٌ أصبًل مف صاحب القرار وفاقد الشيء ال  غاب دوره بشتؿ سببي واضح؛ ألنو مقزَّت

. يعطيو
الجامعة األردنية / منل محيالن. د- 

قالت إف اليامعات أحيانًا تسيـ في تيميش البغة العربية وذلؾ مف واقع تيربة 
ماصة حيث إف اليامعة األردنية تانت تدرس مواد لغة عربية ضمف متطببات 

تعتبر مادة  (99)ر ومادة (102 و 101 و 100 و99)إيبارية تحمؿ األرقاـ 
ر وبناًء (101)بعدما تانت ىذه المادة ىي مادة  (نايح وراسب)استدراتية وتقيَّتـ بػ

عبى استطبلع أيرتو لطببة ىذه المادَّتة حوؿ مدى اىتماميـ بيا ومحبتيـ 
وتحضيرىـ واستعدادىـ ليا ويدت أف الطببة أيمعوا عبى عدـ أىمية ىذه المادة 

أما . في حياتيـر بؿ رأوا أنيا مضيعة لبوقت وذلؾ بناًء عبى احتساب عبلمتيا
الطببة الذيف تحتسب عبلمتيـ في ىذه المادة تيزء مف معدليـ الفصبير فأيمعوا 

. عبى أىميتيا في حياتيـ اليومية ومطتيـ الدراسية
ومف ىنا رأت أف اليامعة ىي التي ترَّتست ىذا المفيوـ عند الطببة؛ ألنيا 

أنزلتيا مف تونيا مادة معتبرة ليا قيمتيا ويماليتيا إلى مادة ال تحتسب عبلمتيا؛ 
. لذا نبحظ زيادة في غياب الطببة وعدـ االىتماـ والبلمباالة بيذه المواد
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 بد العمي الودغيري . د. أ. رد- 

رّد الدتتور الودغيري بأف أىمية البحث تمثَّتبت في بياف مدى األزمة التي تمر 
. بيا البغة العربيةر وليست توضيح قدرات البغة العربية وتفايتيا

وأتد أف مصوـ البغة العربية تثيرًا ما يرتزوف عبى المشاتؿ البسيطة مف نحو 
مبلء وتيسير طرؽ التعبيـ بينما تتطور البغة باالستعماؿ ال باإلىماؿ وتحؿُّه ىذه  وا 

. المشاتؿ باإلعماؿر فتؿ شيء ُيترؾ يانبًا ال ُبّد يعبوه الغبار والصدأ

تيؼ تيمٍّش البغة وتنحييا يانبًا وتحرميا الولوج في المياالت : وتساءؿ
وتيعبيا  (وغيرىا... العبمية والثقافية واإلعبلمية والمقاوالت والمعامبلت)الحيوية 

!! حترًا عبى البغة األينبيَّتةر ثـ تعيب عبييا بأنيا قاصرة ونحوىا وصرفيا معقداف؟
نما العيب في الميتمع الذي يعاني مف عقدة نقص ونظرٍة دونية لبغة؛ فالبغة  وا 

. حيف ُتعطى االعتبار وتُفرد في الميتمع سترقى وينصبح حاليا

نما مثبتـ مثؿ مف يقوؿ :  وا 

 ألقاه في اليٍـّ متتوفاً 
 

 وقاؿ إياؾ إياَؾ أف تبتؿَّت بالماءِ 
 

وعبى ىذار يرى أف األزمة الحقيقية التي تعاني منيا البغة ىي عدـ اىتماـ 
. الميتمع بيار وعدـ إحبلليا المتانة التي تبيؽ بيا
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