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Abstract 

This research paper is a modest touching on a topic that comes down in the context of a 

scientific activity that aims to clarify the position of the Arabic language among the languages 

of the world, and to investigate the challenges that it faces in the light of linguistic 

globalization, and to search for the antidote to eliminate this deadly linguistic poison that has 

spread in the Arabic language as a result of globalization 

Accordingly, language is a basic element in the knowledge society, as the self, identity, and 

tool for making society. The culture of every nation is latent in its language. It spreads with 

the strength of its people, and recedes with their weakness, as it is the cultural arsenal that 

builds the nation and protects its entity. 

Accordingly, who did not possess his language did not possess the reasons for progress in a 

time when he who did not advance was late, and therefore the great powers compete in order 

to enable their languages in their countries, and spread them in the world, harnessing all 

their political, material, human and technical power to achieve this goal, taking as a slogan 

in that “If you teach your people their language, you possess them.” 

It has been proven realistically, that the Arabic language lives today in the midst of the jungles 

of linguistic globalization and is waging a war of legitimate survival despite the challenges it 

faces, meaning that it has become fraught with foreign languages, as it has come to look at 

the English language with a superior look, while looking at the language of the Dhad with an 

inferior look, which is dangerous. 

Based on this, the problem we seek to address is: 

- What are the ways to improve the language of Dhad, and to advance it in the light of linguistic 

globalization? 
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- Is the Arabic language able to keep pace with the developments of the times and withstand 

the hurricanes of globalization? 

To decipher this code, we relied on a plan that included an introduction and a conclusion, 

with three axes in the middle: 

- The website of the language of Al-Dhad globally. 

Linguistic globalization and its impact on the Arabic language. 

- Ways to advance the Arabic language to face linguistic globalization.. 

Key words: The Language of Dhad (Arabic), Linguistic Globalization, Impact, Challenges, 

Prospects. 
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غوية
ّ
 -تحديات وآفاق -لغة الضاد وسهام العولمة الل

 

 شميسة بن مداح

 جزائر ل، اجامعة تلمسان ، د 

ة شافع بلعيد  نصير

 جزائر ل، ا جامعة تلمسان ،د أ. 

 

 الملخص

ز لغات   ي سياق نشاط علمي يروم استجالء مكانة لغة الضاد بي 
ل فز زّ هذه الورقة البحثية هي مالمسة متواضعة لموضوع يتنز

غوي المميت  
ّ
ياق للقضاء عىل هذا الُسّم الل غوية، والبحث عن النر

ّ
ي ظّل العولمة الل

ي تواجهها فز
يات التر

ّ
العالم، وتقّصي التحد

ي ج سان العرب 
ّ
ي الل

ى فز  ّراء العولمة الذي استشر

ي مجتمع المعرفة، بوصفها الذات والهوية واألداة لصنع المجتمع، فثقافة كّل أمة 
 اللغة هي عنرص أساس فز

ّ
وِتبًعا لذلك، فإن

ي األمة، وتحمي كيانها
ي تبتز

سانة الثقافية التر ي لغتها، تنتشر بقوة أهلها، وتنحش بضعفهم، فهي النر
 .كامنة فز

ه من لم يمتلك لغ
ّ
ر، ولذلك تتنافس الدول العظم بغية  وعليه، فإن

ّ
ي زمن من لم يتقدم فيه تأخ

ته لم يملك أسباب التقدم فز

ية وتقنية لتحقيق هذا الهدف،   رة كّل ما أوتيت من قوة سياسية ومادية وبشر
ّ
ي العالم مسخ

ها فز ي بلدانها، ونشر
ز لغاتها فز تمكي 

مت شعبك لغته، فقد ملكته
ّ
ي ذلك شعارا »إذا عل

خذة فز
ّ
 .«مت

وع وق ي خضم متالطم من أحراش العولمة اللغوية وتخوض حرب البقاء المشر
غة العربية تعيش اليوم فز

ّ
 الل
ّ
د ثبت واقعًيا، بأن

ية بنظرة  ز حدي أي أنها باتت مشحونة باللغات األجنبية، إذ أصبح ينظر إىل اللغة اإلنجلن 
ّ
عىل الرغم مّما تواجه من صور الت

ز ينظر إىل لغة الضاد   ي حي 
 .بنظرة دونية، وهو أمر خطن  فوقية فز

ي 
ز
ي نسىع أن نعالجها تتمثل ف

 اإلشكالية التر
ّ
ا إىل ذلك، فإن

ً
 :واستناد

غوية؟ -
ّ
ي ظّل العولمة الل

 َما ُسبل االرتقاء بلغة الضاد، والنهوض بها فز

غة العربية قادرة عىل مواكبة مستجدات العرص والصمود أمام أعاصن  العولمة؟-
ّ
  وهل الل

 :رة، ارتكزنا عىل خطة اشتملت مقدمة وخاتمة تتوسطهما ثالثة محاور هي ولفك هذه الشف

 .موقع لغة الضاد عالمًيا -

ي اللغة العربية -
ها فز غوية وتأثن 

ّ
 .العولمة الل

غوية -
ّ
 . سبل النهوض باللغة العربية لمواجهة العولمة الل

غوية ،لغة الضاد )العربية(:  الكلمات المفتاحية
ّ
يات  ،تأثن   ،العولمة الل

ّ
 . قآفا ،تحد
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 : مقدمة

بًمنأى عن ذلك، فقد   تكن  العربّية لم  غة 
ّ
، والل البشر ز ذوي  التواصل بي   من أساسيات 

ً
 أساسيا

ً
غة مرتكزا

ّ
الل تعتن  

ها  لها عىل غن 
ّ
ي كّل العصور، وقد ارتضاها الباري لتكون وعاًء لكتابه العزيز وفض

، وتواصلت فز ي
احتفظت برصيدها التاريخز

غات، ووهبها الّسيادة والّريادة 
ّ
موها، وليتقنوا بها تالوة القرآن    من الل

ّ
ي مشارق األرض ومغارب  ها، وليتعل

اس فز
ّ
ليأوي إليها الن

ه. 
ّ
، وتحظز بالعناية والرعاية من شعوب العالم كل ز ز وغن  المسلمي   الكريم، فإذا بها تجذب لباحاتها الشاسعة المسلمي 

ي أمتعت أسماعنا 
غة الرقيقة الدقيقة، الفّياضة الفضفاضة التر

ّ
وسحرت عقولنا وأسعدت قلوبنا، اتحدت   هذه الل

ز لغات العالم.  ة وأزهاها بي 
ّ
 ألجلها األقالم وشفاه عربية وأعجمية، فظهرت بأبه ُحل

غة العربّية هي لغة تطبيع وتطوي    ع، وهي قادرة عىل استيعاب العلوم بألفاظ  
ّ
 الل

ّ
 عىل ما سبق ذكره، فإن

ً
وتأسيسا

ي بجينات   فظ األجنت 
ّ
 لذلك،  عربية بعد تطعيم الل

ً
ألسنية عربية، ثّم يتّم التوّصل إليها بأسلوب علمي قائم عىل القياس، وتبعا

غة العربّية هي حاضنة تجارب األّمة الثقافية والحضارية والمدنية، بل هي ذاكرة األّمة وخّزان تراثها ومفاهيمها وقيمها،  
ّ
 الل
ّ
فإن

ي تطّور األّمة، وتحديد كيانها المعاص 
من خالل استفادتها من تجارب األمم األخرى، وإقامتها جسور    وهي وسيلة مهّمة فز

ة.   ز ّ  التواصل مع الحضارات من دون التفريط بشخصيتها الممن 

ي  
ي ذلك شأن اللغات الحية القوية التر

 لغة الضاد قد سلكت نهج األخذ والعطاء، شأنها فز
ّ
وال مناص من القول، إن

ساعا، إذ هي لغة   تمتلك قابلية البقاء ومن ثّم استطاعت أن تحمل
ّ
ها ات الوعاء الحضاري باعتبارها أغتز لغات العالم، وأكنر

ز الناس من دون   جامعة مانعة غنية عّما عداها، فلها من أصولها وقواعدها ومعجمها ما يتيح لها أن تكون أداة للتواصل بي 

 أن تفتقر إىل أصل أو قاعدة من لغة أخرى. 

ي تفّردت بها اللغة
ها من اللغات جعلتها هدفا لسهام أعدائها، فدّبرت لها المكائد    ولعّل الخصائص التر العربية عن غن 

ي هذا الزمن  
داخل أوطانها وخارجها. وإذا ما رصدنا واقع اللغة العربية، يتضح أنها لم تعرف عن  تاريخها الطويل، ما تعرفه فز

ي  المتسارع العجول، الذي تحولت فيه الكرة األرضية كلها إىل قرية عالمية
وبز ، تهيمن عليها العولمة القائمة عىل العقل االلكنر

اللغة،   ي سوق 
تفكن  اإلنسان، فخلق حالة من االحتكار األحادي فز ق 

الذي اخنر العالمي  النظام  المعلوماتية، هذا  والثورة 

ي صنع حضارت
ها  وذلك من خالل بسط نفوذ لغة كونية واحدة مهيمنة سيطرت عىل فكر الشعوب المستضعفة، وأثرت فز

 .  بحكم الفعل السياسي والثقل العالمي

 : موقع لغة الضاد عالمًيا -1

ي  
غة تتكّون نتيجة لوجود رغبة اإلنسان كمخلوق اجتماعي فز

ّ
 الل

ّ
قضاء حاجاته لالتصال،  ما ال يختلف فيه اثنان أن

 عىل  
ّ
ي نقل المعتز والثقافة تعد

ي ذلك، وهي كأداة اتصال فز
ها هي الوسيلة الرئيسية فز

ّ
غة ألن

ّ
 عن طريق الل

ّ
فالتخاطب ال يتّم إال

ز شعب وشعب،   غة، فهي وسيلة اتصال بي 
ّ
ي الل

ء مثلما تنعكس فز ي
ي سر
األرجح أكنر الوسائل أهمية، وال تنعكس الحضارة فز

 اختلف
ْ
 ت رموزها من هذا إىل ذاك. وإن

ية إىل مجموعة ثقافية  حّول األفراد من جماعة بشر
ُ
غة حاجة إنسانية، ت

ّ
 الل

ّ
ي ضوء هذه الحقيقة االتصالية، فإن

وفز

ثبت بوجودها، وتفتقر بافتقارها. 
ُ
 عن شخصية األمة، فهي ت

ً
يا  تعبن 

ً
ابطة لكونها وعاء الفكر وأداة التواصل، وعنوانا  منر

 ال
ّ
ز علمية ومنهجية  وعليه، فإن ها ذات مضامي 

ّ
ز بأن ّ ما تتمن 

ّ
غة العربّية لم تقترص عىل كونها وسيلة تعبن  فقط، وإن

ّ
ل

ع عىل عرش العلوم والحياة جميعها.  ب  ّ  وموضوعية وحضارية. لذلك، فقد ملكت ِزمام النر
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غا
ّ
ها من الل  لِسهام أعدائها هو امتيازها عن غن 

ً
غة العربّية هدفا

ّ
ت بخصائص تفّردت بها، وقد ولعّل الذي جعل الل

فوا بقدرتها عىل مواكبة التقنيات الحديثة وسائر العلوم،   غويون العرب وغن  العرب عىل عبقريتها، وأهميتها، فاعنر
ّ
د الل

ّ
أك

غة العربّية يعتن  
ّ
 انتشار الل

ّ
ي ذلك يقول "رينان": »إن

ي بناء الحضارة اإلنسانية، وفز
ر انتشارها فز

ّ
من    والمعارف العالمية، وأث

ي البدء،  
غة غن  معروفة فز

ّ
ها، فقد كانت هذه الل

ّ
ي استعص حل

، كما يعتن  من أصعب األمور التر ي تاري    خ البشر
أغرب ما وقع فز

ى من   العربّية، وال جدال، قد عّمت أجزاء كن   
ّ
، وإن أّي غتز َسِلَسة غاية السالسة، غنية  الكمال  فبدأت فجأة عىل غاية 

،  العالم«.  ي
 ( 126، صفحة 2006)زينابر

اته، ومرونتها   العربّية بخصائصها قادرة عىل أن تستوعب حركة العالم بكّل تطّوراته، ومتغن 
ّ
 إىل ذلك، فإن

ً
واستنادا

غات األخرى، وهذا هو 
ّ
ي الل

 ما توجد فز
ً
ي التاري    خ تتسم بسمات نادرا

ساع لكّل جديد، فهي لغة ضاربة الجذور فز
ّ
قادرة عىل االت

ي نذكر منها: رّس ع
اتها المتفّردة بها والتر ز ي من 

 بقريتها الذي يتجىل فز

ذم والتفكك، فضمن لها   - سة رّبانية، وساعد عىل حفظها من التشر
ّ
غة العربّية بالقرآن الكريم، جعلها مقد

ّ
ارتباط الل

و 
ُ
َحاِفظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ل ا 
َّ
َوِإن َر 

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ن ْحُن 

َ
ن ا 
َّ
﴾الخلود والبقاء، لقوله تعاىل: ﴿ِإن

َ
حد فيها ماضيها [ 9]الحجر:  ن

ّ
، وقّل ما نجد لغة يت

ي 
ي كتابه المجيد، وفز

ى فز ي هي عند العرب معجزة هللا الكن 
ي العربّية التر

ها القريب كما هو الحال فز  بحاصز
ً
 وداللة

ً
البعيد لفظا

 العربّية
ّ
 العربّية نزل بها أفضل الكتب عىل أفضل العرب، واعتقد أن

ّ
": »إن ي غات«.   ذلك يقول "الثعالت 

ّ
،    خن  الل ي )الثعالت 

 ( 192، صفحة 1938

 ليس كمثله وزن عند بقية األمم، فُبعدها الروحي أسبغ 
ً
غة العربّية عند أهلها وزنا

ّ
لل  
ّ
والذي نريد التأكيد عليه، أن

من   عليها هالة من القداسة، كيف ال، وهي لغة القرآن الكريم الكتاب المقدس، الحامل لرسالة الخالق إىل من استخلف

غات، إذ يقول "أبو السعود": »فالقرآن نزل عىل قوم  
ّ
لها عىل سائر الل

ّ
، ورمزيتها اإلسالمية فض مخلوقاته، فطابعها القدسي

غات«.  ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
ّ
ف األقوام وبأفضل الل  (32)العمادي، د.ت، صفحة أرسر

ي   -
َرُجَها الصوبر

ْ
، فَمد

ً
غات اإلنسانية مخارجا

ّ
ها أوسع الل

ّ
ي مجال األصوات، إن

ز إىل الحنجرة، بينما ينحرص وفز  من الشفتي 
ّ
يمتد

األصوات   محاكاة  إىل  فتعود  بمعانيها،  العربّية  األصوات  عالقة  وأّما  أقّل،  مساحة  ي 
فز غات 

ّ
الل معظم  ي 

فز ي 
الصوبر المدرج 

تقسيماتها  بالمخارج الصوتية عىل  لغة تستنفذ حروفها من خالل وفائها  الطبيعية وإىل قواعد صفية واشتقاقية، فهي 

ما ترتكز عىل تقسيم الحروف حسب موقعها من  
ّ
غة العربّية، وإن

ّ
ي واحد ينقص الل

الموسيقية، فليس هناك مخرج صوبر

ز حرف الباء   ي تمين 
ية فز ز أجهزة النطق وال تحتاج إىل تقسيمها، باختالف الضغط عىل المخرج الواحد، كما يحدث مع اإلنجلن 

ث
ّ
ي بمقاييس    الخفيفة والباء الثقيلة بثالث نقاط، وقد تحد "العقاد" عن هذه الخاصّية قائال: »فإذا قيس اللسان العرب 

ي ألفاظها وقواعدها«. 
غة فز

ّ
وط الل ي ألفاظها بشر

وط اللغة فز ي اللغات أوفز منه بشر
، 1990)الحاج،    علم األلسنة، فليس فز

 ( 270صفحة 

ة ترادفها، وهذا االتساع جعلها تتفّوق عىل أخواتها ال - ي هذا السياق، يقول "ابن  اتساع مفرداتها وكنر
. وفز

ً
ساميات جميعا

ي لغات أخرى«
ي ال توجد فز

ها ِلما فيها من التوّسعات التر غة العربّية مزّية عىل غن 
ّ
 لل
ّ
": »إن ، د.ت، صفحة  األثن  )ابن األثن 

غة،  (39
ّ
ز بهذه الِخصيصة إذ يقول "رينان": »من أغرب المدهشات أن تثبت تلك الل قي  ف بعض المستشر وتصل  . واعنر

ة معانيها، وُحسن نظام  
ّ
ة مفرداتها ودق غة فاقت أخواتها بكنر

ّ
إىل درجة الكمال وسط الّصحاري عند أّمة من الّرحل، تلك الل

 ( 40، صفحة ھ 1407)كعروف،  مبانيها«. 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

235  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

غة غن  العربّية خمسمائة  ولرّبما  
ّ
ي الل

 ما نجد لألسد فز
ً
 قليال

ً
ي لغة من لغات العالم، فمثال

يندر وجود ِمثل هذه الظاهرة فز

ي استخراج  
ز اسما، وللداهية أربعمائة اسم وهكذا، كما يساعد نظام االشتقاق فز اسم، وللسيف ألف اسم، وللعسل ثماني 

 
ً
ز كلمة من الجذر الواحد.   عدد كبن  من المفردات للمادة الواحدة، فمثال  من سبعي 

)موس و آخرون،    يمكننا اشتقاق أكنر

 ( 162، صفحة 2009

غات األخرى،  -
ّ
غات السامية أو الل

ّ
ي الل

 ال مثيل له فز
ً
ي مبلغا قة قواعد النحو العرب 

ّ
قواعد النحو وظاهرة اإلعراب: فقد بلغت د

ة )الحركات( تلحق أ ي أصوات من قصن 
ي الجملة  وتتمثل ظاهرة اإلعراب فز

واخر أغلب الكلمات لتدل عىل وظيفة الكلمة فز

ن المبدعون من  
ّ
غة العربّية بطاقات إبداعية جميلة جدا، وتمك

ّ
وعالقتها بعناصها األخرى. فقد شحنت ظاهرة اإلعراب الل

ي ذلك يقول "فتخي جمعة": »اإلعراب
ة لالهتمام، وفز ي بصورة الفتة لألنظار ومثن 

ي كالمه البالعز
الذي احتفظت   توظيفها فز

غات بكّل مظاهره حتر اليوم، والذين يعرفون العربّية ويحسنون ذوقها، هم الذين يعلمون  
ّ
به العربية وحدها دون سائر الل

 حركات تؤازره  
ّ
 عىل تنوي    ع كالمه، وترصيف جهاته، ألن

ً
غة طاقة هائلة

ّ
 ظاهرة اإلعراب تمنح المتكلم بهذه الل

ّ
ز أن علم اليقي 

عينه، فهو يقدم
ُ
َماُء﴾«.  وت

َ
ُعل
ْ
َ ِمْن ِعَباِدِه ال

ه
 اَّلل

شرَ
ْ
َما َيخ

َّ
ي سورة فاطر: ﴿ِإن

 عىل ذلك اآلية الكريمة فز
ً
  ويؤخر دون خوف. مثاال

 ( 143، صفحة 2000)جمعة، 

ية مثال ال تعرف اإلعراب  ز ، فاإلنجلن  ي ي الكالم األجنت 
غة العربّية ال نجدها فز

ّ
ي الل

وعليه، فظاهرة اإلعراب هي صفة أصيلة فز

 العربّية هي  
ّ
غات إىل االعتقاد أن

ّ
ي الل

ي األسماء واألفعال، وهذا االحتفاظ بظاهرة اإلعراب دفع ببعض مؤرحز
وال الحركات فز

 ( 122، صفحة 1986)الصالح،  أصل الجزريات. 

ي غن  معناها األصىلي ألغراض بالغية -
اكيب فز غة العربّية استعمال األلفاظ والنر

ّ
ي الل

، كخدمة المعتز  البالغة والبيان: يكنر فز

ب القرآن بسهم   ، وقد صز
ً
 جذابا

ً
 جميال

ً
فظ، أو بغية عرضه عرضا

ّ
ي أقّل قدر من الل

ي إبانته أو إخراجه فز
 فز
ً
 أو مبالغة

ً
توضيحا

غة العربّية حالوة وطالوة، وزادتها بالغة وسالسة، وكان للمجاز أثر عظيم  
ّ
ي هذا المجال، فالصور البيانية أكسبت الل

واسع فز

ي اتساع ا
ي ذلك يقول الّرسول  فز

 ِمَن الِشْعِر  ملسو هيلع هللا ىلصلعربّية للعلوم والفنون وللحضارة والمدنية، وفز
َّ
 وإن

ً
ِسْحرا

َ
 ِمَن الَبَياِن ل

َّ
: }إن

حكمة{. 
َ
 ( 594؛ مسلم، صفحة 29؛ البخاري، صفحة 610)ابن أنس، صفحة  ل

ضح -
ّ
غة العربّية ويت

ّ
ي الل

ي أصوات العلل، -بخاّصة -اإليجاز: وهو مظهر ملموس فز
ة حجم   فز

ّ
غات األجنبية تأخذ العل

ّ
ي الل

ففز

ه يحّل فيه 
ّ
 ألن

ً
ورة، وفوق الحرف أو تحته، ويعتن  اإلدغام إيجازا  عند الرصز

ّ
غة العربّية ال تستخدم إال

ّ
ي الل

الحرف، بينما فز

ز الفعل )و ، وكذلك اإلضافة، وقد تتكّون الجملة من حرف واحد كقولنا: ِق؛ وهي جملة أمرية ميز ز (،  حرف مكان حرفي  فر

جمة العربّية   غات األوروبية كانت النر
ّ
 بإحدى الل

ً
 مكتوبا

ً
ي هذا الصدد يقول "يعقوب بكر": »إذا ترجمنا إىل العربّية كالما

وفز

 .»  (12، صفحة 1966)بكر،  أقّل من األصل بنحو الخمس أو أكنر

ي أّية لغة أخرى من لغات ال -
ي اجتمعت فيها ستة أحرف لم تجتمع فز

غة التر
ّ
ها الل

ّ
عالم )ث، خ، ذ، ض، ظ، غ(، وبذلك  إن

كتزّ بلغة الضاد. 
ُ
 أصبحت ت

غات تخرج من   -
ّ
ي الل

ي تخرج من الجزء األيمن وبافر
غة الوحيدة التر

ّ
غة العربّية هي الل

ّ
ي أخرجت  الل

ها األّم التر
ّ
الجانب األيش، وكأن

غات. 
ّ
 من رحمها كّل الل

غة   -
ّ
 الل

ّ
، والعجيب أن

ً
غة رسيعا

ّ
ه إذا ُوجد حرفا )ق( و)ج( متجاورين، فهذا دليل عىل اندثار هذه الل

ّ
غة أن

ّ
اكتشف علماء الل

 العربّية ال يوجد بها كلمة واحدة يتجاور فيها هذا الحرفان. 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

236  

 

www.rimakjournal.com 

 

اتس  - والمعّرب:  خيل 
ّ
والشعر  الد الكريم  القرآن  ي 

فز هذا  ُوجد  وقد  والمعّربة،  خيلة 
ّ
الد األلفاظ  من  لعدد كبن   العربّية  اع 

غات، حيث يقول أحد  
ّ
ها من الل ي حياة العربّية لمرونتها وشساعتها عندما تحتك بغن 

، وأصبح سنة ال تختلف فز الجاهىلي

استط العربّية  غة 
ّ
الل  

ّ
»إن السائح":  الرحيم  "عبد  األزهر  بأبعد  أساتذة  لتهبط  تتسع  أن  اإلسالم  عالمية  رحاب  ي 

فز اعت 

،  انطالقات الفكر، وقد زادتها مرونتها القدرة عىل التفّوق«.   ( 15، صفحة 2001)العلمي

والجمال   والرونق  الخلود  فأكسبتها  غات، 
ّ
الل ي 

بافر العربّية عن  غة 
ّ
الل ت  ز ّ من  الخصائص هي غيض من فيض  وهذه 

ي ذلك يرّصح "رينان
 والكمال، وفز

ّ
ي كّل أطوار حياتها طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأنها إال

": »ولم ُيعرف لها فز

رج، وبقيت حافظة 
ّ
ز كاملة من غن  تد ي ظهرت للباحثي 

غة التر
ّ
ي ال تبارى، وال نعرف شبيها بهذه الل

فتوحاتها، وانتصاراتها التر

 ( 40، صفحة ھ 1407)كعروف،  لكيانها من كّل شائبة«. 

نا  
ّ
ب  ع عىل عرش  ولعل لتها أن تمتلك زمام النر

ّ
غة العربية أه

ّ
ي تفردت بها الل

ات التر ز  هذه المن 
ّ
ي القول بأن

ال نشتط فز

 العلوم والحياة، وجعلتها تواكب التقنيات الحديثة والمعارف العالمية. 

ي اللغة العربية:  -2
 
ها ف غوية وتأثير

ّ
 العولمة الل

 
ّ
 واصطالًحا. إن

ً
غوية يتطلب تحديد مفهوم العولمة لغة

ّ
 الحديث عن العولمة الل

: -أ
ً
 تعريف العولمة لغة

ي الخلق، والجمع العوالم بكش الالم، والعالمون أصناف الخلق. 
ي اللغة مأخوذة من العالم، والعالم تعتز

العولمة فز

ي 
ي تحويل الشر

ي تعتز
ٍة التر

َ
ْوَعل

َ
ي كانت عليها. ووردت كلمة "عولمة" عىل وزن ف

)الرازي،    ء إىل وضعية أخرى غن  الوضعية التر

 ( 189، صفحة 1995

  " الجديد "ويبسنر العالمي  المعجم  ي 
العولمة    (Wibster)وجاء فز  

ّ
ء طابع    (Globization)أن ي

هي اكتساب الشر

ء وتطبيقه عالمًيا.  ي
 ( 6)الرقب، د.ت، صفحة  العالم، أي جعل نطاق الشر

ي المعجم الوسيط 
ًما«.   وجاء فز

َ
 َعال

ً
ء، معناه: أعطاه طابعا ي

 »كلمة "عولمة" مصدر وعولم الشر
ّ
)المعجم الوسيط،    بأن

2004 ) 

ة، وقد أجاز مجمع اللغة العربية  
َ
ْوَعل

َ
َم عىل صيغة ف

َ
 العولمة مشتقة من الفعل َعْول

ّ
" أن ي

ي الدجابز
ويرى "أحمد صدفر

 .
ً
ء عالما ي

 ( 6ب، د.ت، صفحة )الرق بالقاهرة استعمال العولمة بمعتز جعل الشر

ض   ا من كلمة عالم، ونفنر
ً
ي تعريف العولمة: »فأّما العولمة مصدًرا، فقد جاءت توليد

" فز ز ويقول "عبد الصبور شاهي 

ما تستعم
ّ
ي منها العولمة، فإن

ي تأبر
ة التر

َ
ل
َ
ْعل
َ
، أّما صيغة الف َمة بطريقة التوليد القياسي

َ
َم ُيَعْوِلُم َعْول

َ
 هو َعْول

ً
  ل للتعبن  لها فعال

ي هذه الوظيفة لصيغة التفعيل«. 
، د.ت، صفحة  عن مفهوم األحداث وهي مماثلة فز ز  (48)شاهي 

 اصطالًحا: -ب

ية   ز اإلنجلن  للكلمة  العربية  جمة 
النر فهي  االصطالح،  ي 

فز من كلمة    (Globization)أّما  حيث    (Globe)المشتقة 

جمها البعض ب "الكونية" والبعض ب  "الكوكبية" ز مصطلح العولمة،  ُينر ي العرص الحديث فقد اشتهر مختلف الباحثي 
. وأّما فز

ز دوائر سياسية واقتصادية وِاعالمية.  جمات ذيوًعا وشيوًعا بي 
النر أكنر  ،  2006)العبد،    حيث أصبح هذا المصطلح من 

 (85صفحة 
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ي تناولها الباحثون والمفكرون با 
لبحث والدراسة نظرا التساع  ويعتن  مصطلح العولمة من المصطلحات الحديثة التر

ي جميع النواحي واألصعدة، إذ ال يوجد تعريف شامل دقيق لهذا المصطلح، وذلك لغموض مفهومه،  
رقعتها، وتغلغلها فز

ي   1960وتباين اآلراء وتشعب الدراسات، حيث تّم استخدام مصطلح العولمة ألّول مرة عن 
من ِقبل الكاتب "ماكلوهان" فز

ي ذلك يقول    مؤلفه "الحرب والسالم
ي فيتنام، وفز

ي سن  الحرب فز
ي القرية العالمية" حينما تحدث عن تأثن  التلفزيون فز

فز

للتبادل غن    عالمي  نظام  سيادة  ي ظّل 
فز لإلنسانية جمعاء  العميق  الرأسماىلي  التحول  العظم: »هي حقبة  "صادق جالل 

 .» ئ  ( 34، صفحة 1997)العظم،  المتكافز

ي نحو انكماش العالم وزيادة وعي   (Roland Parson)ويعّرفها "روالند بارسون"  
: »العولمة هي اتجاه تاريخز

ً
قائال

،  األفراد والمجتمعات بهذا االنكماش«.   (26، صفحة 2009)تومي

ي أصلها إىل أّما الدكتور "عىلي أسعد وطفة" فيعّرف العولمة بقوله: »العولمة  
ي اللغة العربية وتعود فز

كلمة حديثة فز

 .» ي
ي مستواه الكوبز

ز الخصوصية إىل مجال العمومية فز ّ ء ليصبح عالميا، أو نقله من حن  ي
ي تعميم الشر

)وطفة    كلمة عالم وتعتز

 ( 101، صفحة 2002و عبد الغفور، 

ز نصار": »العولمة هي  ي تحديد مفهوم المصطلح ذاته، يقول الدكتور "حسي 
ز أقطار العالم    وفز إزالة الفواصل بي 

 ( 2018)أبو الفتوح،  لتصن  الكرة األرضية كلها قرية عالمية«. 

غوي. 
ّ
قها بالجانب الل

ّ
غوية من حيث تعل

ّ
ة للعولمة ولكن الذي ُيعنينا هنا العولمة الل  وهناك تعريفات كثن 

غوية:  -ج
ّ
 مفهوم العولمة الل

قوية اقتصادًيا وإنتاجًيا ومعرفًيا عىل اللغات الضعيفة ومنها اللغة العربية،   هي نوع من أنواع العولمة، وهي هيمنة لغة

ي  
ي الغزو الثقافز

ي تعتز
ي هذا المفهوم تندرج العولمة الثقافية التر

وهي تأخذ كذلك مصطلح اللغة العالمية أو اللغة الكونية، وفز

ي بعده العام. 
 فز

ي تعريف العولمة اللغ
ز فز وية، وتحديدها بدقة وإتقان لكي يتستز لهم فهم العولمة  وقد اختلف الكثن  من الباحثي 

ي كثن  من مناحي الحياة عىل  
ي فز
اللغوية. حيث يرى البعض أنها تغليب أو مشاركة استخدام لغة ما خارج نطاقها الجغرافز

ي شتر مجاالت حياتهم المعيشية والفكرية و 
ي كان يعن  بها عنها فز

الثقافية والدينية اللغة األم ألمة من األمم األخرى والتر

 واالقتصادية. 

، أي      ي الجانب اللغوي، وهو أمر خطن 
غوية هي نوع من أنواع السيطرة عىل اآلخر فز

ّ
وعليه يتضح لنا أن العولمة الل

 . ي
ي وممكن أن يتمادى إىل الجانب الديتز

، األخالفر ، السلوكي ي
، الثقافز ي

 السيطرة عىل الجانب المعرفز

ي آن واحد. وذلك ألن اللغة  ونصل إىل أن العولمة اللغوي  
ي اليش فز

ي التعقيد وغاية فز
ة مسألة ذات حدين، غاية فز

، وال عن شعب عما سواه أو أمة دون أمة أخرى، أي خن    ز أداة إلنتاج المعرفة، والمعرفة ليست حكرا عىل شخص معي 

ي تت
 وزع عىل لغات العالم. مقترصة عىل لغة معينة، بل بكون التعارف والتآلف خن  من أجل تبادل المعرفة التر

ي  
التر ذاكرة الشعب  ي هي 

باللغة األم والتر از  ز بل يجب االعنر المرفوض،  اللغوي  التعصب  ولهذا يجب االبتعاد عن 

ي الوقت الحاىلي  
وري معرفة لغة اآلخر فز اث، والتاري    خ، والمعارف، وغن  ذلك والحق يقال أضخ من الرصز

ن فيها النر ز يخنر

. من أجل التطور العلمي والتكنول ي  وح 
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ي والمعن  عنه  
ي واحدا منها، وكانت اللغة محور البعد الثقافز

لما كانت العولمة ذات أبعاد متعددة، وكان البعد الثقافز

ي جانبيه المادي والمعنوي، كانت األمم والشعوب قد  
ز الناس  فز ورة الوحدة اللغوية بي  ي عصور التاري    خ صز

أدركت من قبُل فز

كة اصطنعتها عدة شعوب حينا من الدهر ثم بادت أو اندثرت.  ي لغة مشنر
ي كل عرص تاريخز

 فكان أن نشأت فز

ية، إذ  ز   ومن سمات اللغة العالمية أيضا انتشارها عىل مستوى جميع قارات العالم، كما هي عليه حال اللغة اإلنجلن 

ز لغات العالم   ي واحدا منها،   .)الحداد، د.ت(تحتل المرتبة األوىل بي 
ولما كانت العولمة ذات أبعاد متعددة، وكان البعد الثقافز

ي 
ي جانبيه المادي والمعنوي، كانت األمم والشعوب قد أدركت من قبُل فز

ي والمعن  عنه فز
وكانت اللغة محور البعد الثقافز

ورة الوحدة   كة اصطنعتها عدة شعوب  عصور التاري    خ صز ي لغة مشنر
ي كل عرص تاريخز

ز الناس،فكان أن نشأت فز اللغوية بي 

ي 
ي سادت فز

حوض دجلة والفرات قد انتظمت   حينا من الدهر ثم بادت أو اندثرت، فاللغة األكادية أو لغة بابل وآشور التر

ي العصور الحديثة الفرنسية   العالم القديم مدة من الزمن، ثم جاءت بعدها اآلرامية واإلغريقية والالتينية
ا فز ثم العربية، وأخن 

ية. وكل لغة من هذه اللغات حاولت ما وسعتها المحاولة أن يمن وتصبح لغة الناس كافة ز  .واإلنجلن 

بيد أن اللغات تتصارع وتتغالب كما تتصارع الشعوب، فيغلب القوي منها الضعيف، وها هي ذي كثن  من لغات  

ي عرص التوسع االستعماري، بعد  إفريقيا وآسيا وأمريكا ال
التينية قد تعرضت لالجتياح أمام قوة اللغات األوربية الغازية فز

ية   ز ز اإلنجلن  ي اللغتي 
تغالية واأللمانية بصورة عامة، وفز ية واإلسبانية والن  ز ي اللغات الفرنسية واإلنجلن 

الثورة الصناعية ممثلة فز

سقطت االجتياح  هذا  وأمام  خاصة.  بصورة  والثقافة    والفرنسية  والعلوم  بية  للنر الدولية  المنظمة  را 
َّ
قد ة  لغات كثن 

من   إىل    300»اليونسكو«بأكنر  يؤدي  الذي قد  الضعف  من  مزيدا  لها  وتتوقع  أركان،  أخرى، وتصدعت  لغة، وضعفت 

ي مصاف هذه الطائف
ة  السقوط، إذا ساعد أبناء هذه اللغات أنفسهم عىل تحقيق الهدف، وقد وضعت اللغة العربية فز

ي حال مساعدة أبناء اللغة أنفسهم عىل تحقيقه
ي يتوقع أن يتحقق من خالله الهدف، أي فز

ة، بعد أن قدر لها مدى زمتز   األخن 

مثل العالمي  الصعيد  عىل  مكانة  تتبوأ  عالمية  لغات  ثمة  المعاص  عالمنا  ي 
واإلسبانية  وفز والفرنسية  ية  ز اإلنجلن 

ي شؤون  واليابانية والصينية واأللمانية. ومن سما
ي عدد من الدول فتعتمدها فز

ت اللغة العالمية أن تؤدي وظائف رسمية فز

ي قارة  
ي قارة واحدة )أوروبا(، والصينية فز

ي ال تؤدي وظيفتها إال داخل الوطن األم )اليابان(، واأللمانية فز
حياتها، كاليابانية التر

 .واحدة )آسيا(

ية، إذ  ميع قارات العالم، كماومن سمات اللغة العالمية أيضا انتشارها عىل مستوى ج ز هي عليه حال اللغة اإلنجلن 

ز لغات العالم من حيث  ي تستخدم لغة   تحتل المرتبة األوىل بي 
ز جميع اللغات العالمية التر انتشارها، فهي اللغة الوحيدة بي 

ي 
ية لغة رسمية رسمية فز ز ي تستخدم اللغة اإلنجلن 

ز دولة، وهو    تسعا  قارات العالم كافة، حيث بلغ عدد الدول التر وخمسي 

اللغة  تستخدم  ي 
التر الدول  عدد  ضعف  من  عددها   أكنر  يبلغ  إذ  الفرنسية،  وهي  الثانية  ين    28العالمية  وعشر ثمانيا 

نت«، إذ إن.دولة ي مجال الشابكة »اإلننر
ية لغة اتصاالت دولية فز ز ٪ من صفحات المواقع المتوفرة عىل  80وتسود اإلنجلن 

ية، كما تسود  ز ي   »الويب« باإلنجلن 
ي الوقت الذي تحتل فيه اللغات العالمية األخرى مراتب   فز

مجاالت اإلدارة والتسويق، فز

ي داخل المنظمات الدولية...الخ.  
ي لغة الدبلوماسية الحديثة وفز

، وتسود أيضا فز ية وبفارق كبن  ز )الحداد، تالية للغة اإلنجلن 

 د.ت( 
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ية  ز ي الوقت نفسه، وها هي ذي األمر تؤثر    تمن عىل مفردات اللغات ومن المالحظ أن اللغة اإلنجلن 
األصغر واألكن  فز

ية   ز ى إىل اإلحساس بخطر هيمنة اللغة اإلنجلن  ، وهذا ما دعا بعض الدول الكن  ي
ي أي محيط ثقافز

ي أسلوب الحياة، وذلك فز
فز

ي لغتها األم
 .وتأثن  هذه الهيمنة فز

ية عىل الصعيد الع ز ي العقد األخن  تضاعف انتشار اللغة اإلنجلن 
الهيمنة االقتصادية واإلعالمية األمريكية،  المي معوفز

ية تعن   ز نت"، وأدى ذلك إىل اتساع نطاق استخدام كلمات وعبارات إنجلن  عن الثقافة   وبسبب تزايد استخدام الشبكة "اإلننر

األمم بعض  وقيم  تتناسب هي  ال  قد  ي 
التر االستهالكية  والقيم  األلمان األمريكية  مثل  عريقة  نفسها  تعد  ي 

ز   التر والصينيي 

ز   ( 168، صفحة 2006)هارمان،  .والفرنسيي 

ي بالدهم من خالل األفالم 
ية فز ز ز ثمة قلق من انتشار اللغة اإلنجلن  ي الصي 

ي يحرص الشباب عىل   وفز
األمريكية، التر

الصينية.  الصينية إىل إصدار أول قانون للغة بغية الوقوف أمام الخطر الذي يتهدد اللغة متابعتها، وهذا ما دفع الحكومة

)يناير( عام   ي
وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة    2001ويلزم القانون الذي بدأ العمل به اعتبارا من مطلع شهر كانون الثابز

ام األسس ز ورة النر ، بعيدا عن الكتابة برصز ز ي الصي 
المعقدة المتبعة   المتعارفة باللغة الصينية المعتمدة عىل الكتابة المبسطة فز

الن   المستعمرة  ي 
السابقة "هونغ كونغ« فز ز فما حال   يطانية  ي دول متقدمة كفرنسا وألمانيا والصي 

وإذا كان هذا يحدث فز

 )الحداد، د.ت( .تجاه لغتهم العربية؟ العرب

غوية:  -3
ّ
 سبل النهوض باللغة العربية لمواجهة العولمة الل

  
ّ
العولمة واقع ال يجدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ باالقتصاد وامتد إىل السياسة والثقافة واللغة وأصبح إن

 ناجحا،  
ً
ز ثقافتنا وأي ثقافة أخرى وافدة سيكون حال واقعا نعيش فيه، وال نرى أن تضييق الخناق عىل قنوات التواصل بي 

ي  فلم يعد ثمة مجال لالنعزال والتقوقع، وال يصح  
بالمقابل إطالق العنان لكل ما هو وارد بعجزه وبجره بدعوى االنفتاح. وفز

ضوء ذلك كان البد من اتخاذ عدد من اإلجراءات لمواجهة اآلثار السلبية للعولمة، واختيار الجوانب المضيئة منها بما يالءم  

 مناخنا وأرضنا وتربتنا ويحافظ عىل هويتنا. 

العربية للغة  االنتصار  مفتاح   
ّ
وذخائر    وإن من كنوز  العربية  تمتلكه  بما  القول  تكرار  ي 

فز ليس  العولمة  معركة  ي 
فز

جمة والتعريب، وأنها أيقونة اللغات ِلما تتفرد به من خصائص دينية ولسانية، بل هناك جملة من   واستيعاب عملية النر

ي من خاللها يمكننا النهوض بلغتنا بغية تحدي العولمة اللغو 
 تحديات العولمة  الطروحات والعمليات التر

ّ
ية الماحقة، وإن

ي المستقبل، 
وع النهضوي فز ي أصيل، بل كّل ناطق بها إىل بيان صلته ببناء المشر ي تواجهها العربية اليوم تضع كّل عرب 

التر

، والتغين  يبدأ من طريق تفعيل اللغة العربية لمواكبة مستجدات العرص والصمود  ي مرتبط بأداة التغين   المستقبل العرب 
ّ
  وإن

 أمام أعاصن  العولمة، ومن هذه الطروحات: 

ي ضوئها عىل الصعيدين   .1
حسم موضوع التعريب بإصدار القرار السياسي الملزم، ووضع سياسة لغوية وتخطيط لغوي فز

 . ي
 القومي والوطتز

)التكنولوجيا(،   .2 العلوم والتقانة  المعرفة والسيما ميادين  ي جميع ميادين 
العربية فز اللغة  جمة إىل  النر ذلك ألن  تفعيل 

ي  
جمة العلمية وتعريب التعليم يعدان من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقنية للقوى العاملة، ولهذه اللغة األم دور فز النر

ي عىل المعرفة. 
ز مردود القوى العاملة، ويتنام دورها مع التوجه نحو االقتصاد المبتز  تحسي 
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ي أوساط المسلم .3
ز من غن  العرب، إذ باستطاعة العرب تقديم مواد وبرامج  السىعي إىل إحداث عولمة للغة العربية فز ي 

عية مكتوبة أو مسموعة، وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة والسليمة، وآخذة بالحسبان العالقة  علمية وفكرية وقرآنية ورسر

 اللغة العربية والدين اإلسالمي من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إىل تقليل شأن ا
ز للهجات المحلية الوثيقة بي 

 لمصلحة الفصيحة. 

4.  . ي
ي اإلعالم المقروء والمسموع والمربئ

ي القنوات الفضائية وفز
جمة السليمة فز  إيالء اإلعالم األهمية واعتماد النر

ي   .5
جمة، وتخصيص الجوائز ألفضل المواقع التر ي عىل الشابكة عن طريق النر السىعي الحثيث إلثراء المحتوى الرقمي العرب 

 فصيحة. تعتمد العربية ال

جمة.  .6  السىعي إىل إتقان اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة األم »العربية الفصيحة«، وهذا من شأنه إغناء عملية النر

ها لغة معطاء، 
ّ
ي دمشق والقاهرة وبغداد وعمان والجزائر، أن

غة العربّية عن طريق مجامعها العربّية فز
ّ
كما أثبتت الل

الم معاجم  من  عدد كبن   عنها  أساتذة  صدر  من  الكثن   إسهامات  وكذا  العرصية،  العلوم  مختلف  ي 
فز العلمية  صطلحات 

 العربّية عاجزة،  
ّ
عوا أن

ّ
ي التخّصصات العلمية الحديثة، ولم يد

ة فز  كثن 
ً
فوا كتبا

ّ
ي هذا الجانب، حيث أل

الجامعات العربّية فز

غات العالمية اليوم
ّ
ها لغة فاعلة لغة علم عالمية كسائر الل

ّ
دوا أن

ّ
 . بل أك

ية، فقد فرضت وجودها، وأثبتت  غة العربّية كانت وال تزال لغة حضارية وصالحة للبشر
ّ
 الل

ّ
ضح أن

ّ
ه يت

ّ
ومن هذا كل

  ،
ً
باهرا  

ً
ونيات والحواسب، وحققت نجاحا دة، ودخلت اإللكنر

ّ
المتعد العلوم  بها  جدارتها وصالحيتها ومرونتها، فدّرست 

  ،
ً
 وحديثا

ً
 من صوغ اآلالف المؤلفة من المصطلحات وترجمت إليها الكتب العلمية قديما

ً
غوية جهدا

ّ
خر المجامع الل

ّ
د
َ
وال ت

غات األخرى ثراء علمي وانفتاح عىل الحضارات. 
ّ
منا لل

ّ
ي تعل

عات وألفاظ الحضارة، والشك فز  وأسماء المخنر

غة، وع
ّ
غة، بل هي الل

ّ
 عن طريق الل

ّ
ي إال

 الحضارة ال تأبر
ّ
نا ال نجانب الصواب إذا قلنا بأن

ّ
غة يكون  ولعل

ّ
ن طريق الل

ي هذا السياق  
غة العربّية هي أكن  رصيد حضاري الذي ال حدود له. وفز

ّ
ز العقول واألفكار، فالل التفكن  والتفاهم والتفاعل بي 

والغد«.  واليوم  األمس  حضارة  فهي  حضارة مستمرة،  العرب هي  وحضارة  حّية  لغة  العربّية  غة 
ّ
الل  

ّ
»إن "أريري":    يقول 

، د.ت، صف  ( 162حة )الشافىعي

غة من أهّم األركان  
ّ
ي حضاري، وعىل هذا األساس تعتن  الل

غة العربّية مسؤولية إنسانية، ورفر
ّ
ز الل  تمكي 

ّ
، فإن

ً
وعموما

ي تشكيل هوّية األمة، حيث يقول "عبد السالم المسدي":  
ي تساهم فز

ي ترتكز عليها الحضارات، ومن أهّم العوامل التر
التر

ية، وال هوّية بدون إنتاج فكري، وال فكر بدون مؤسسات علمية متينة، وال علم بدون حرية  »... ال ثقافة بدون هوّية حضار 

ورات  ي التاري    خ، وتشارف بشموخ حاجة العرص، وصز
ب بجذورها فز معرفية، وال تواصل، وال تأثن  بدون لغة قومية ترصز

 ( 349، صفحة 2014)المسدي،  المستقبل«. 

غة العربّية، قوّ 
ّ
ة التأثن  فجذبت العقول، وسحرت القلوب، حترّ صارت تحتّل المكانة الالئقة بها  وهكذا، فقد كان لل

َهل وتتهاوى أمام قّوة عبقرية  
ْ
ي كانت تنافسها عىل الّريادة إّما أن تتَهل

غات األخرى التر
ّ
كلغة متّوجة للحضارة، وبذلك صارت الل

ي 
غة العربّية، وإّما أن تغور وتموت أمام منجزات الحضارة التر

ّ
ز    الل ي بي 

للتواصل الثقافز  
ً
أكسبتها قاعدة قّوية جعلتها جشا

 الحضارات. 
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 خاتمة: 

ام اللغات األخرى، وقد سلكت نهج األخذ والعطاء، شأنها   ا مع احنر
ً
 لغة الضاد ال تتعارض مطلق

ّ
وصفوة القول، إن

ي تمتلك قابلية البقاء. 
ي ذلك شأن اللغات الحية القوية التر

 فز

العربيّ  غة 
ّ
الل  

ّ
فإن ة  وعليه،  ز الّركن  ، هي  وتأثن  نفشي وتربوية،  اجتماعية  معنوي، ووظيفة  من مخزون  تمتلك  ِبما  ة 

ي بكّل أجناسها وأساليبها، فهي وعاء الفكر ووسيلة التواصل مع اآلخر،  
ي التعارف والتفاهم، والتواصل اإلنسابز

األساس فز

م
ّ
ي التبادل التجاري، وكل

ي البالد، يكون هذا التبادل  وتبادل المعلومات واألفكار، إذ هي كالعملة فز
ا كانت العملة قّوية وموّحدة فز

 .
ً
 أيش وأكنر نشاطا

ي نقلت الثقافة العربّية عن  القرون، وبواسطتها تواصلت األجيال العربّية، 
غة العربّية هي األداة التر

ّ
 الل
ّ
وعىل العموم، إن

ي    وهي الحاملة لإلسالم، وما انبثق عنه من حضارات وثقافات، وب  ها توّحد 
، وب  ها يتوحدون اليوم، ويؤلفون فز

ً
العرب قديما

ي لغة واحدة عىل الّرغم من اختالف  
هذا العالم رفعة من األرض تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها فز

د الدول. 
ّ
 األقطار وتعد

غة العربّية بال منازع هي أداة االتصال والتواصل
ّ
 الل
ّ
ز العرب وشعوب  وبناًء عىل ما سبق ذكره، فإن ، ونقطة االلتقاء بي 

الكثن  من مفاهيمهم، وأفكارهم   ي 
كت معهم فز ثقافتهم، واشنر  من 

ً
ا  كبن 

ً
العرب جزءا المعمورة، أخذت عن  ي هذه 

ة فز كثن 

 
ّ
ي تربيتها الفكرية والخلقية، فأصالة الل

 فز
ً
 جوهريا

ً
 من ثقافتها، وعنرصا

ً
 أساسا

ً
ز ركنا ي المبي  غة  وعاداتهم وجعلت الكتاب العرب 

لتها لحمل رسالة الحضارة، والتنمية الثقافية. 
ّ
ي أه

 العربّية هي التر

ز حاصز األمة وتراثها الغابر وماضيها المجيد.  ة الحّية بي 
ّ
 لغة الضاد هي الصل

ّ
 إذن، فإن

 ما أبدعها وأ
ً
ها لغة َعَرِبَية، ُرب  َّ

ْ
ل
َ
ها ل

ّ
ي قوله: »وإن

 إىل ما خلص إليه "عبد المالك مرتاض" فز
ً
ا حالها، وأوسعها  ونخلص أخن 

ي  
فز اللغات  ز  بي   

َ
ْرتِئذ

َ
وت وتتباه،  به   

ْ
ُحِبيت ِبما  تتفاخر  أن   

ّ
إال للعربية  فليس  وأغناها..  وأسهلها  وأرقاها،  وأكملها  وأعالها، 

عربية س!المقامات، وال تخشاها، فواها ِللعربية ثّم َواها
ْ
ل
َ
ها، ل

ّ
واٍر وما جال

َ
ِجل، وما حواها، وعذارى د

ْ
ّيدة  ، فَو حّق دارة ُجل

ا«. 
َ
لة وَجاه زّ غات منز

ّ
 (5، صفحة 2012)مرتاض،  الل

ز يقوون أو يضعفون، وهي  غة العربّية من حياة أهلها، وهي تقوى وتضعف حي 
ّ
ي الحضارة،  وهكذا، فحياة الل

فاعل فز

  
ّ
وامتد واغتنت  غة، 

ّ
الل ازدهرت  وأثمرت،  شجرتها  وأينعت  فرعها،  َما 

َ
ون حضارة،  قامت  ما 

ّ
فكل النهضة،  ي 

فز ر 
ّ
مؤث وعامل 

 .  إشعاعها، وانتشر
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 التوزي    ع. الجزائر: دار البصائر للنشر و   نظرية الل

.  اللغة الباسلة. (. 2000فتخي جمعة. )  مرص: دار النرص للتوزي    ع والنشر

ي بكر بن عبد القادر الرازي. )  (. )تحقيق: محمود خاطر(. مكتبة لبنان. 1)ج مختار الصحاح (. 1995محمد بن أب 

. )د.ت(.  ق للكتاب الرسالة. محمد بن إدريس الشافىعي  . )تحقيق: أحمد محمد شاكر(. دمشق: المشر

ي السعود إرشاد العقل إىل مزايا القرآن الكريممحمد بن محمد العمادي. )د.ت(.  وت: دار المصحف. 5)ج تفسن  أب   (. بن 

غة العربّية المعاصة(. (.  1990محمد مصطفز الحاج. )
ّ
غة العربّية )من قضايا الل

ّ
)د.ط(. تونس: المنظمة العربّية   عالمية الل

بية والثقافة والعلوم، إدارة   الثقافة.  للنر

وت: دار النفائس للنشر والتوزي    ع. 2)ط خصائص العربّية وطرائق تدريسها. (. ھ 1407نائف كعروف. )  (. بن 

 القدس: جامعة القدس المفتوحة.  علم الرصف. (. 2009نهاد موس، و آخرون. )

(. تاري    خ  (.  2006هار ألد هارمان. ) )ترجمة: سامي شمعون(. )مراجعة: محمد حربفرزات(.   اللغات ومستقبلها )عالم بابىلي

اث.  ي للثقافة والفنون والنر
 الدوحة: ألس الوطتز

 القاهرة: نشر األمانة العامة لجامعة الدول العربّية.  العربّية لغة عالمية. (. 1966يعقوب بكر. )
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 المجالت: 

بية بجامعة سوهاج(. اللغة العربية وتحديات العولمة.  2018حلمي عمار أبو الفتوح. ) بوية لكلية النر .)المجلد المجلة النر

 (. 54)العدد  . (54

وت: 1997صادق جالل العظم. )  . 4مجلة الطريق.  العدد(. ما هي العولمة؟ بن 

. )د.ت(. العولمة جريمة تذويب األصالة. السع ز ، العدد   مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة التعليمودية:  عبد الصبور شاهي 

48 . 

عدد    مجلة إتحاد الجامعات العربية. (. الثقافة العربية اإلسالمية وفرصها.  2002عىلي أسعد وطفة ومحمد عبد الغفور. )

41 . 

. )المجلد اللغة العربية  مجلة مجمعهيثم بن جواد الحداد. )د.ت(. العولمة اللغوية: البيان، ملف العولمة مقاومة وتفاعل.  

  www.albayan.magazine.com/Filles/global.t/zmعىل الموقع:  (. 4(، )جزء75
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