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 الملخص:

التحديات التي تواجه اللغة العزبية في هذا العصفز   وذل  ن   يهدف البحث إلى الكشفف ن  ببز   

خالل تحليل نظاهز وبدوات العولنة اللغوية   وألجل الوصفففول إلى هذا الهدف  افففث البحث نلى 

ثالثفة نبفاحفثاا النبحفث األول ق و  فد جفاا بع وا  ل العولنفة ل ندفاهيث ودددت م و فد ت فففففن   

ا م وافففففلبيفاتهفا و ايجفابيفاتهفا م النبحفث الثفا ي ق و  د جاا تعزيف العولنفة م و شففففف تهفا م وب وانهف

بع وا  ل العولنة اللغوية ل نداهيث  و وآليات م و  د ت فن  اششفازإ إلى ندهوث العولنة اللغوية  

م و خصفاصصفها م وببعادها م النبحث الثالث ق و  د جاا بع وا  ل اللغة العزبية و العولنة اللغوية  

 د ت فن  اششفازإ إلى ااثاز إلى تزكتها العولنة اللغوية نلى اللغة العزبية  ل آثاز و نتطلبات م و  

 في نصز العولنة نلى الناتويي  الزاني و الشعبيم نع بيا  نتطلبات نواجهة هذه ااثاز ا

 

ABSTRACT: 

 The purpose of this research is to reveal the most 

prominent challenges that faces the Arabic language at this 

modern time through analyzing the aspects and the tools of the   

linguistic globalism, and to reach  to this purpose the research 

comes in three parts: the first part is titled "Globalism" the 

concepts and the designations, and it deals with the definition of 

Globalism, its origin, kinds, negativity and positivity, the second 

part is titled "the linguistic globalism" the concepts and the 

tools, and this part includes the indication to the linguistic 

globalism's concept and its tools, the third part is titled "the 

Arabic language and the linguistic globalism" the effects and the 

demands, and this part deals with the effects that the linguistic 

globalism has had on Arabic at the time of Globalism both at the 

formal and the informal levels, and how to cope with these 

effects     . 
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 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين ,و أشرف الصالة و أتم التسليم على سيد األولين و اآلخرين سيدنا و موالنا     
 محمد المصطفى األمين و على آله و صحبه أجمعين .

أما بعد :  فقد مرت الفصحى عبر تأريخها الطويل بعدة مراحل ما بين قوة و ضعف و تأثير        
,و عنايتهم بها , وحرصهم عليها , و تضعف بضعف أهلها و تقصيرهم    و تأثر , فهي تقوى بقوة أهلها 

 و إهمالهم لها. 

وقد تبوأت اللغة العربية الفصحى مكانة دينية راسخة , فهي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي     
الشريف , وال يستغني عنها المسلمون في مشارق األرض ومغاربها,ولقد شاركت هذه اللغة في إثراء 
الحضارة اإلسالمية, واحتلت مكانة تاريخية بارزة شكلت لنفسها بها موقعًا حضاريًا عالميًا مرموقًا  

 مستمدًا من عالمية اإلسالم الذي يدين به أكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم .

ى  لكن هذه اللغة الجميلة لم تبق صافية سليمة ,بل وجد ما يناقضها, ويزاحمها ويعيش عل          
حسابها سواء على األلسنة أو األقالم , فأصبح ذلك خطرًا جليًا ,وتحديًا واضحًا يحدق بالفصحى , 
ويهدد كيانها ,ويكاد  يطغى عليها في العصر الحاضر ,متخذًا من المجتمع العربي مجااًل خصبًا  

ولمة" ذات النتشاره من خالل األسرة ووسائل اإلعالم وحتى مؤسسات التعليم, ذلكم هو تحدي "الع
 الطابع الفوضوي . 

إذ إنَّ العولمة  تعد من أكثر الظواهر المعاصرة إثارة للجدل سواء على مستوى الدوائر العلمية       
 أم على مستوى المحافل السياسية و االقتصادية و غيرهما .

على مجرد   وترجع أهمية هذه الظاهرة إلى تباين أبعادها , وخطر آثارها إذ لم تقتصر نتائجها      
التأثير على واقع العالقات السياسية و االقتصادية فحسب ,و إنَّما جاوزت ذلك لتشمل التأثير على  
 األوضاع الداخلية في معظم دول العالم , تاركة وراءها آثارا واضحة على مختلف جوانب الحياة . 

الكبرى التي تبنت مشروع   ونظرا ألهمية اللغة في حياة األمم و الشعوب واألفراد ,حرصت القوى      
العولمة منذ زمن بعيد على أن تجعل للغاتها السبق و التميز على غيرها من اللغات ,فاللغة تقوم  
بدور جد خطير في قضية العولمة ؛ألنها األداة التي يتحقق بها االمتزاج المتنوع الذي تهدف إليه 

 العولمة . 
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صر مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة األجنبية فالتحدي الذي يواجه اللغة العربية في هذا الع
الناتج غالبًا عن االنبهار بكل ما هو أجنبي ,و الظن الزائف بأنَّ التقدم ال يأتي إالَّ من خالل إتقان  
هذه اللغة األجنبية للجميع ,فالولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير من الناس إلى ترك اللفظ العربي الميسر  

 ظ الغريب . إلى اللف

يبدو التحدي سافرًا للغة العربية بفعل العولمة , عندما تجاهر كثير من المؤسسات و           و 
الشركات الخاصة و التجارية بكتابة الفتاتها باللغة األجنبية , حتى إنَّ الدوائر الخدمية باتت تفضل  

غوية في المجتمع ال في التعليم  في مجال التوظيف المتقن للغة اإلنكليزية ، وظهرت االزدواجية الل
فحسب ,وقد نتج عن كل هذا وغيره شيوع كثير من الظواهر الغربية سواء من الناحية الملبس أو  
ء على اللغة العربية في المستقبل , فلذا   المأكل أو السلع االستهالكية , وهذا ما سيكون له األثر السي ِّ

ر التي تركتها العولمة اللغوية على لغتنا العربية و  جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على  هذه اآلثا
 تعالجها معالجة موضوعية مثبتة قدرة العربية  على مواجهة هذه اآلثار والتحديات .

ويهدف بحثنا هذا إلى الكشف عن أبرز اآلثار أو التحديات التي تواجه اللغة العربية في هذا      
لعولمة اللغوية، وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسم  العصر، وذلك من خالل تحليل مظاهر وأدوات ا

 البحث على ثالثة مباحث: 

تعريف:  األولالمبحث      تضمن  ودالالت,وقد  "العولمة"مفاهيم  بعنوان  جاء    وقد 
 لعولمة,ونشأتها,وأنواعها,وسلبياتها وايجابياتها. ا

قد تضمن اإلشارة إلى مفهوم    و قد جاء بعنوان "العولمة اللغوية "مفاهيم و آليات,و المبحث الثاني:   
 العولمة اللغوية,و آلياتها.

و قد جاء بعنوان "اللغة العربية و العولمة اللغوية "آثار و متطلبات ,و قد تضمن   المبحث الثالث :   
اإلشارة إلى اآلثار إلى تركتها العولمة اللغوية على اللغة العربية في عصر العولمة على المستويين  

 ي ,مع بيان متطلبات مواجهة هذه اآلثار .الرسمي و الشعب

ونرجو أْن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقه وأْن يفيد منها الباحثون مثلما أفاد البحث    
 من غيره. 
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 األول  لمبحثا

 العولمة 

 مفاهيم ودالالت 

 المطلب االول: مفهوم العولمة:

 المعنى اللغوي للعولمة: -أ

والبحوث إلى أنَّ مصيييييطلح العولمة بمفهومة المتداول اليوم، لم يكن له وجود يذكر تشيييييير الدراسيييييات 
قبل منتصييف عقد الثمانينيات من القرن الماضييي، وأنَّ قاموس أكسييفورد للكلمات اإلنكليزية الجديدة، 

زت م(، واصييييييفًا إيَّاه بأنَّه من الكلمات الجديدة التي بر 1991أشييييييار وألول مرة لمفهوم العولمة سيييييينة  
 .(1 في خالل تسعينيات القرن الماضي

ويؤكد هذا الرأي ما ذهبت إليه "سييييييلويا اوسيييييتي" من خالل عرضيييييها لكتاب "روبرت جيلين" المعنون  
"تحديات الرأسيييييييمالية العالمية" إلى أنَّ كلمة "عولمة" ظهرت ألول مرة في خالل النصيييييييف الثاني من  

 .(2 في لغة العالقات الدولية الثمانينيات، واآلن أصبحت هي الكلمة المحورية 

وإذا تتبعنييا المصييييييييييييييطلح في اللغيية اإلنكليزييية نجييد أنَّ العولميية كلفظيية تعود في جييذورهييا إلى الكلميية 
(، التي تعني: عالمي، أو دولي أو كروي. وترتبط أحيانًا بالقرية، ويصييبح معنى  Globalاإلنكليزية  

 العالم عبارة عن قرية كونية واحدة. "، أي:Village Globalالمصطلح "القرية العالمية" "

"، فترجم إلى الكوكبة الكونية أو العولمة، ويتصييييييل بها  Global  Zationأمَّا المصييييييطلح االنكليزي: "
 .(3 فعل "َعْوَلْم" على صيغة "َفْوَعْل" وكانت الغلبة لكلمة العولمة لشيوع استعمالها 

وأمَّا داللة مصييييطلح العولمة في اللغة العربية، فهو مصييييدر مشييييتق من الفعل الرباعي المجرد "َعْوَلم  
لميزان الصييرفي الوزن الاياسييي "َفْعَلل"، مثل: َبْعَثر، وَدْحَرَج، وَزْلَزَل، التي  ُيَعولُِّم"، الذي يقابله في ا  -

، وهي: "تعني جعل الشيييء على مسييتوى عالمي، أي: نقله من  (4 مصييادرها: َبْعَثرَة، وَدْحَرجة، وَزْلَزلة
 .(5 المحدود إلى الال محدود الذي ينأى عن ُكل  مراقبة" 
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 ة:المعنى االصطالحي للعولم -ب

إنَّ صيياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسيألة شياقة نظرًا لتعدد تعريفاتها التي تتأثر أسياسيًا بانحيازات  
 الباحثين 

االيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العولمة قبواًل أو رفضيييييييييًا، ويؤكد هذا القول ما رآه "جيمس روزيناو" عالم  
ل وجاهز للعولمة يالئم التنوع الضييييييييخم  السييييييييياسيييييييية األمريكي، بأنَّه: "من المبكر وضييييييييع تعريف كام

لظواهر العولمة، فمثاًل أنَّ مفهوم العولمة يايم عالقة بين مسييييييييييييتويات متعددة للتحليل: االقتصيييييييييييياد،  
والسيييييياسييييية، والثقافة، وااليديولوجيا، وتشيييييمل إعادة تنظيم اإلنتاج، وتداخل الصيييييناعات عبر الحدود، 

تهلكة لمختلف الدول، ونتائج الصيييراع بين المجموعات  وانتشيييار أسيييواق التمويل، وتماثل السيييلع المسييي
المهياجرة والمجموعيات المايمية"، ويعقيب قيائاًل: "في ظيل ذليك ُكلي ِّه، فيإنَّ مهمية إيجياد صيييييييييييييييغية منفردة  
َر هذا المفهوم، فمن المشيييكوك فيه أنَّ   تصيييف ُكلَّ هذه النشيييادات تبدو عملية صيييعبة، وحتى لو ُدو ِّ

 .(6" اسع، لذلك تعددت تعاريف العولمةُيْقبل وُيْسَتْعَمل بشكل و 

ومن أقيدم تعياريف العولمية، تعريف "رونياليد روبرتسييييييييييييييون" اليذي يؤكيد بيأنَّ "العولمية هي اتجياه تيأريخي  
نحو انكماش العالم، وزيادة وعي األفراد والمجتمعات بهذا االنكماش، ولهذا التعريف شييييييييقان مهمان:  

عالم بما يعني ذلك من تقارب المسيييافات والثقافات وترابط  أولهما: تركيزه الشيييديد على فكرة انكماش ال
 . (7 الدول والمجتمعات. وثانيها: الوعي بهذا االنكماش، وهو ما حدث فعاًل" 

ويعرف الدكتور إسيييييييييييماعيل صيييييييييييبري عبد د العولمة بأنَّها: "التداخل الواضيييييييييييح ألمور االقتصييييييييييياد  
حدود السيياسيية للدول ذات السييادة أو انتماء إلى واالجتماع والسيياسية والسيلوك، دون اعتداد يذكر بال

 . (8 ودن محدد أو إلى دولة معينة" 

ا "انتوني جييدنز" فقيد عرف "العولمية": بيأنَّهيا مرحلية جيدييدة من مراحيل الحيداثية وتطورهيا، تتكياثف   أميَّ
ن  فيهيا العالقيات االجتمياعيية على الصييييييييييييييعييد العيالمي، وحيدوث تالحم بين اليداخيل الخيارج، وربط بي 
  ، المحلي  والعالمي  بروابط اقتصييادية وسييياسييية وثقافية وإنسييانية، وال يعني هذا إلغاء المحلي  والداخلي 
ولكن أْن يصيييييييبح العالم الخارجي له حضيييييييور العالم الداخلي نفسيييييييه في تأثيره في سيييييييلوكيات األفراد 

 . (9 وقناعاتهم وأفكارهم، والنتيجة هي بروز العامل الداخلي وتقويته" 
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ونخلص من كل هذه التعريفات إلى أنَّ "العولمة": "ظاهرة حديثة نسييبيًا، تشييير إلى محاوالت تصييغير  
العالم ودمجه، من خالل التقليل من أهمية الحدود الجغرافية والسييييييييياسييييييييية، وتتيح امكانية االتصييييييييال  

سييييييياسييييييية  والتواصييييييل بين األفراد والجماعات، نشييييييأت في مجال االقتصيييييياد، وتعدته إلى المجاالت ال
والثقافية واالجتماعية، وسييياعد على انتشيييارها ثورة تكنولوجية واجتماعية، ورابة سيييياسيييية، وتمثل في 

هيمنة للايم الغربية بصييييييفة عامة، واألمريكية بصييييييفة    -في الوقت الراهن على األقل  -أحد جوانبها  
 .(10" خاصة

على الرغم أنَّه عالمي األهداف  ويمكن القول كذلك: بأنَّ العولمة مشيييييييييييييروع غربي المركز والمنشيييييييييييييأ 
والغايات، تعمل على تهديد الهوية السيييييييييياسيييييييييية واالقتصيييييييييادية والثقافية ألي ِّ بلد  أو ُأمَّة  ما بالفناء أو  

 .(11 التذويب حتى تعيد تشكيلها أو تطويرها لتتكيف مع الحاضر 

 المطلب الثاني: نشأة العولمة:

أة العولمة، فهناك من يقول: إنَّ العولمة بدأت منذ  اختلف الدارسييييييييييون حول تحديد تأري  معين لنشيييييييييي
بيدايية الخليقية، وان التفياعيل والحراك في تيأري  اإلنسييييييييييييييانيية هو احيد أنواع العولمية؛ ألنَّ فييه رابية في 
السيطرة والهيمنة وإثبات الذات وتحقيق الغايات. في حين فريق آخر من المفكرين أنَّ العولمة ظاهرة  

العصيييييير الحديث. ويرى درف ثالث أنَّ تأري  اكتشيييييياف القارة األمريكية هو    حديثة بدأت مع بدايات 
نقطة البداية لنشييييوء العولمة؛ وذلك الن العالم كله أصييييبح في دائرة التفاعل والنشييييال اإلنسيييياني، ولم  

 .(12 يعد هناك مكان خارج دائرة الحراك اإلنساني 

الحييديييث والمعيياصيييييييييييييير، فيمكن القول: إنَّ    ولكن إذا أردنييا ذكر مراحييل تطور العولميية في التيياريخين
 :(13 قد مرت بخمس مراحل وهي  -حسب نموذج رونالد روبرنسون –العولمة 

المرحلة األولى: المرحلة الجنينية: اسيييييييتمرت في أوربا منذ بواكير القرن الخامس حتى أواسيييييييط القرن  
الخاصة بالفرد واإلنسانية،  الثامن عشر، التي شهدت النمو األول للجماعات القومية، وتعمق األفكار  

 ونظرية مركزية الشمس بالنسبة إلى العالم، ونشأة الجغرافية الحديثة، وانتشار التقويم الغريغوري.
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  1870المرحلة الثانية: مرحلة النشييييييييوء وكانت في أوربا منذ أواسييييييييط القرن الثامن عشيييييييير حتى عام  
انسيييييية الواحدة، وتبلور مفاهيم عن العالقات ومابعده، وتتسييييييم بالتحول الجذري نحو فكرة الدولة المتج

الدولية، ووضيييع مقاييس لافراد كموادنين، ونشيييأة تصيييور أوضيييح عن اإلنسيييان، والزيادة الهائلة في 
عدد المؤسييييسييييات والهيتات المختصيييية بالنظم واالتصييييال الدولي وعبر القومي، وظهور مشييييكلة قبول 

 قضية النزعتين القومية والدولية. المجتمعات غير األوربية في المجتمع الدولي، ودرح

المرحلة الثالثة: مرحلة االنطالق، اسييييييتمرت من سييييييبعينيات القرن الثامن عشيييييير حتى أواسييييييط القرن  
العشييييييرين، وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عن "الصييييييورة المثلى" لمجتمع دولي "مقبول" ضييييييم بع   

الصيييييغة الدولية ومحاولة تطبيق أفكار عن  المجتمعات غير األوربية إلى "المجتمع الدولي"، وظهور  
اإلنسييييييانية، وزيادة هائلة في عدد أنمال االتصييييييال العالمي وسييييييرعتها، ونمو صييييييور التنافس العالمي  
"األلعيياب االولمبييية، وجييائزة نوبييل"، وتطبيق الوقييت العييالمي، واالنتشييييييييييييييييار شييييييييييييييبييه العييالمي للتقويم  

 ة األمم.الغريغوري، والحرب العالمية األولى، وتأسيس عصب

المرحلة الرابعة: مرحلة الصيييييراع، شيييييهدت صيييييراعًا على الهيمنة العالمية، واسيييييتمرت من عشيييييرينيات  
القرن العشييرين حتى أواسييط السييتينات منه، ومن مالمحها، نشييوب الجدل حول المصييطلحات الهشيية 
 لعملية العولمة، التي ظهرت في أواخر مرحلة االنطالق، ونشييييييييوب صييييييييراعات دولية حول أسيييييييياليب 
 الحياة، والجدل حول دبيعة اإلنسانية ومستقبلها، بعد ظهور القنبلة الذرية، وتأسيس اأُلمم المتحدة.

المرحلة الخامسيييية: مرحلة عدم اليقين، وبدأت في سييييتينيات القرن الماضييييي، واتجهت نحو التأزم في 
الوعي الكوني،    أوائل تسييييييعينياته، ومن سييييييماتها إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتصيييييياعد 

والهبول على سييييييييطح القمر، وتعمقت قيم مابعد المادية، ونهاية الحرب الباردة، وانتشييييييييار األسييييييييلحة  
النووية، وتزايد عدد المؤسييييييسييييييات والحركات الدولية إلى حد كبير وتزايد تعقيد مفاهيم الفردية بسييييييبب  

لنظام الدولي، ونهاية القطبية  االعتبارات النوعية والعرقية والعنصييييييييييييرية، وسيييييييييييييولة الحقوق المدنية وا
الثنائية، واالهتمام بالمجتمع المدني العالمي والموادنة العالمية، وتزايد االهتمام باإلنسييييييييانية كجماعة  

 نوعية، واندماج النظام اإلعالمي العالمي.

الهيمنة    وأيًا كان بدء تأري  مفهوم العولمة، فإن  الحراك اإلنسيياني والتفاعل الدائم بين البشيير ومحاولة
والسيييطرة والتفاعل وتبادل المصييالح واختالف األهداف والغايات التي يسييعى البشيير إلى تحايقها هي  
كلها أنواع من العولمة، لذلك لعلَّ بدء الرابة عند اإلنسيان في السييطرة هو تأري  نشيوء هذا المفهوم،  
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لتغير والتطور الحاصييييل ولكن بصييييورة تختلف من عصيييير إلى آخر، وما يحدد تعريفها وأركانها هو ا
في األحداث والعالقات الدولية واإلنسيييييييانية، فعولمة اليوم ليسيييييييت كعولمة األمس، ولن تكون كعولمة 

 .(14 المستقبل 

 المطلب الثالث : أنواع العولمة :

، فليسيييييييييت هناك عولمة واحدة، بل  (15 تتعدد أنواع ومجاالت العولمة، ومجال كل شييييييييييء هو ميدانه  
 عديدة، فهناك عولمة اقتصادية، وعولمة سياسية، وعولمة ثقافية.َثمَّة عولمات 

 العولمة االقتصادية: -1

هي عملية سييادة نظام اقتصيادي واحد، ينضيوي تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشيابكة من  
العالقات االقتصيييييييييادية، تقوم على أسييييييييياس تبادل الخدمات والسيييييييييلع والمنتجات واألسيييييييييواق، ور وس  

، والعولمة االقتصييييادية هي أيضييييًا االقتصييييادات العالمية المفتوحة بعضييييها على بع ، وهي  األموال
 .(16 التي تدعو إلى تعميم االقتصاد والتبادل الحر نموذجًا مرجعيًا، وإلى قيم المنافسة واإلنتاجية 

لها هذه  وترتبط العولمة االقتصييييييييادية بعمليات اإلنتاج والتوزيع واالسييييييييتهالك والقوانين التي تخضييييييييع  
العمليات، ومردود ذلك على مسيييييييييتوى المعيشييييييييية لافراد والمجتمعات، والعولمة في األسييييييييياس مفهوم  
اقتصييييادي قبل أْن تكون مفهومًا علميًا أو سييييياسيييييًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا،كما أنَّ أكثر ما يتبادر إلى 

 .(17 الذهن عند الحديث عن العولمة هو العولمة االقتصادية 

االرتبال العميق والعضيييييوي بين العولمة من ناحية والعولمة االقتصيييييادية من ناحية أخرى   ويعود هذا
إلى أنَّ المظاهر والتجليات االقتصيييييييييييادية للعولمة هي األكثر وضيييييييييييوحًا في هذه المرحلة من مراحل  
بروز وتطور العولمة، فكل المؤشييييييرات الموضييييييوعية تشييييييير إلى أنَّ العولمة االقتصييييييادية هي األكثر  

مااًل، واألكثر تحققًا على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السيياسيية، ومن هنا جاء التالزم بين  اكت
العولمة والعولمة االقتصييادية، ومن هنا أيضييًا هيمن الفهم االقتصييادي على ظاهرة العولمة التي هي  

حظة تاريخية  حتمًا ليسيييييت بالظاهرة االقتصيييييادية، وليسيييييت مقتصيييييرة على االقتصييييياد، فالعولمة هي ل
تتضيييييمن كل األبعاد الحياتية بما في ذلك االقتصييييياد والسيييييياسييييية والثقافة واإلعالم، والتي تتداخل مع  

 .(18 بعضها لتشكل عالمًا بال حدود اقتصادية أو ثقافية أو سياسية
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ومِّمَّا زاد العولمة االقتصيييييييادية، وسييييييياعد أدرافًا دولية في السييييييييطرة على أدراف أخرى، بروز ظاهرة  
شركات المتعددة الجنسية، وتحرير رأس المال والتجارة الدولية، وإزالة الحواجز والقيود، سواء أكانت  ال

قيودًا مالية كالحدود، أو معنوية من خالل صييغ قوانين تسيهل عملية تبادل السيلع والبضيائع، وتسيمح  
اع االقتصييييادية  بمرورها وانسيييييابها بسييييهولة، فضيييياًل عن ذلك إنشيييياء مؤسييييسييييات مالية ُتْعَنى باألوضيييي

العالمية، وقد تتدخل في اقتصيييييياديات الدول وتحاول أْن توجهها وتوظفها بما يخدم مصييييييالحها، ومن  
أمثلة هذه المؤسييسييات الكبرى: صييندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، يضيياف  

ره هو عولمة اقتصيييييييادية هدفها إلى ذلك بروز التكتالت االقتصيييييييادية الدولية واإلقليمية، كلغ ذلك وغي
 .(19 تحويل العالم إلى سوق اقتصادية يهيمن فيها القوي ويذوب فيها الضعيف 

 العولمة السياسية: -2

ما جاءت العولمة االقتصيييييادية إالَّ لتكون دريقًا لعولمة سيييييياسيييييية، يكون الهدف منها هو التدخل في 
الهيمنة عليها، والتدخل في شييييؤونها السييييياسييييية على أرضييييها الشييييؤون الداخلية للدول ومحاولة فرض  

ومقدراتها. فاالقتصيييييييييييياد والهيمنة عليه وعولمته هو الطريق الممهد السييييييييييييالك للسيييييييييييييطرة على اآلخر  
الضييييييييييعيف، وسييييييييييلبه حريته وقدرته على اتخاذ القرار، بل التدخل في نظام الحكم القائم فيه، وإمالء 

 فيها اآلخر القوي. وجهات النظر والقرارات التي يرغب 

ومييا يحييدث اليوم في المنطقيية العربييية وبقيياع مختلفيية من العييالم، من دعوات لنشيييييييييييييير الييديمقرادييية،  
وممارسيييييييية الضييييييييغول على الدول الحترام حقوق اإلنسييييييييان، وتغيير القوانين واألنظمة السييييييييائدة فيها،  

على أنَّ العولمة السيياسيية    وتقوي  أنظمة الحكم غير الموالية للنظام العالمي الجديد، هو خير دليل
 .(20 هي فرض الهيمنة ونشر المفاهيم بعيدًا عن احترام خصوصيات اأُلمم والشعوب 

بالتأثير المتبادل بين القرارات السييييييياسييييييية واألحداث التي   -نظريًا    -إذًا فالعولمة السييييييياسييييييية تتحقق  
ك أْن ال تنفرد دولة باتخاذ قرار تأخذ الطابع السيييييياسيييييي في دولة ما على باية دول العالم، ومعنى ذل

سيييياسيييي معين، بل أنَّها، أي: العولمة السيييياسيييية تعني من جملة ما تعنيه إلغاء الدولة القومية، وقيام  
، وسيييادة نظام القطبية اأُلحادية  (21 حكومة عالمية واحدة تحكم العالم شييرقه وغربه، وشييماله وجنوبه  

 .(22 م( بعد انهيار االتحاد السوفيتي 1991نذ عام  الذي تقوده الواليات المتحدة عالميًا م
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 العولمة الثقافية :  -3

يرى الدكتور عبد الخالق عبد د أنَّ العولمة الثقافية "ظاهرة جديدة تمر بمراحلها التأسييييسيييية األولى،  
 .(23 ولم تبرز كحايقة إالَّ في خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي"

ليية مييا تعميم نموذجهيييا الثقيييافي على الييدول والمجتمعيييات األخرى، من خالل وهي تعني محييياوليية دو 
التأثير في المفاهيم الحضيييييييارية والايم الثقافية، واألنمال السيييييييلوكية ألفراد هذه المجتمعات، بوسيييييييائل  
سيييييييياسيييييييية واقتصيييييييادية وثقافية وتقنية متعددة، وذلك من خالل االختراق الثقافي واسيييييييتعمار العقول، 

 .(24 برات، وربط المثقفين بدائرة محدودة تدور في فلك الدولة التي تهيمن ثقافياً واحتواء الخ

والعولميية الثقييافييية أو عولميية الثقييافيية ال تهييدد الثقييافييات بييالفنيياء، لكنهييا تهييدد بيياالجتييياح، أي: اجتييياح  
دتها  األمريكي التي تريد أْن تخضيييع العالم إلرا  -الثقافة الغربية خاصييية في شيييقها األنجلو سيييكسيييوني  

في المجاالت كافة، وفي أسيييييييييلوب الحياة والتذوق واألدب، وإنَّ هناك ُدَواًل كثيرة عبرت عن رفضيييييييييها  
لهذا االتجاه بصيورة أو أخرى، ليس العالم الثالث فقط بل إنَّ فرنسيا عبرت عن رفضيها لهيمنة الثقافة  

 .(25 ة هذه الموجة األمريكية، واتخذت قرارات واجراءات للحفاظ على لغتها وثقافتها في مواجه

وإذا العولمة الثقافية تعني حرية التبادل الثقافي بين المجتمعات والشعوب، فإنَّ ذلك ال يعني أْن نقبل  
كيل ميا يرد إلينيا من الثقيافيات األخرى، بيل ننظر إلى ميا يرد إلينيا بمنظور نقيدي، فنيأخيذ ميا يفييدنيا ونرد 

هيا فهو أحق بهيا، ويقول المهياتميا غيانيدي بهيذا ميا هو عكس ذليك، فيالحكمية ضييييييييييييييالية المؤمن َأن ى وجيد 
الصيييييييييييييييدد:"يجيب أنَّ افتح نوافيذي على الريياح القيادمية من كيل الثقيافيات بشييييييييييييييرل أْن ال تقتلعني من  

 .(26 جذوري"

والعولمية في المجيال الثقيافي لم يكن هو هيدف محياوالت عولمية العيالم في البيدايية، ولكنيه أخطر هيذه 
رآة المجتمع، ونمط حياته وأسيييييييييييييلوب تفكيره وبالتالي فإنَّ ظاهرة العولمة المجاالت؛ ألنَّ الثقافة هي م

بمعطياتها الحديثة قد أصييييبحت تتطلب نوعية جديدة من الثقافة حتى يتمكن اإلنسييييان المعاصيييير من  
 .(27 معايشتها والتفاعل معها بشكل ايجابي 

 :(28 ومن أهم مخادر العولمة الثقافية على الودن العربي ما يأتي 

هيمنية الثقيافيية الغربيية عبر توظيف الطفرة الهيائلية في تقنيية االتصيييييييييييييييال والمعلوميات، فيالغرب   واًل:أ
يسييييييطر على أغلب قنوات البث الفضيييييائي المؤثر، وعلى محتوى الشيييييبكة الشيييييابكة "األنترنت" وعلى  
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أي   أكبر الصييييييييحف والمجالت، ودور النشيييييييير، ووكاالت األنباء، وهذا ما يجعل العولمة باتجاه واحد 
 من الواليات المتحدة والدول الغربية إلى الدول األقل تطورًا ومنها الدول العربية.

زعزعة منظومة الايم في المجتمع، وذلك من خالل ما يتم ضييييييخه للدول العربية عبر وسييييييائل   ثانيا:
رًا سييلبيًة  االتصييال، والتي تحمل مضييامين سييلبية منافية للايم والعقائد في الدول العربية، ممَّا يترك آثا

 في إدراك المتلقين ووعيهم ووجدانهم.

ثيالثيا: تهيدييد اللغية العربيية، إذ أنَّ هيذه اللغية تعيش في أزمية حتى قبيل أْن تهيب ريياح العولمية الحياليية،  
وتعمقييت حييدة هييذه األزميية في ظييل العولميية، إذ أخييذ الموادن العربي يهتم بيياللغييات األجنبييية ويهمييل 

وضعه المعاشي أو االجتماعي أو التعليمي، أو ألسباب تتعلق بييييييي"الفرنجة"  اللغة العربية إم ا لتحسين  
 وكلها تنعكس في النهاية سلبًا على اللغة العربية.

 المطلب الرابع : مزايا ومساوئ العولمة :

عندما كثر الحديث عن العولمة، وحاول بعضييييييييهم فهم ماهية العولمة والى أي ِّ شيييييييييء تهدف، ظهر 
من خالل هذا الفهم جماعة مؤيدة وأخرى معارضيييييية، ولكل واحد منهم أسييييييبابه، فالمؤيد للعولمة يرى  

 :(29 أنَّ لها الكثير من المزايا، ومنها 

           تحرير أسواق التجارة ورأس المال.             -1

 إنشاء فرص للنمو االقتصادي على المستوى العالمي. -2

 زيادة اإلنتاج المحلي والعالمي. -3

 نشر التقنية الحديثة وتسهيل الحصول على المعلومات. -4

 إيجاد االستقرار في العالم والسعي إلى توحيده. -5

 منها:أمَّا المعارض للعولمة فيرى أنَّها عبارة عن مساوئ عديدة، 

 هيمنة أمريكا على اقتصاد العالم.                       -1

 تدمير الهويات القومية والثقافية والقومية للشعوب. -2

 زيادة الدول القوية غنى والدول الضعيفة فقرًا. -3
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 المبحث الثاني 

 العولمة اللغوية

 مفاهيم و آليات

 مفهوم العولمة اللغوية : :المطلب األول  

ة وعاء الثقافة، والثقافة أسييياس الحضيييارة ، والحضيييارة مترجمة للهوية ، ومن هنا كانت اللغة اللغ    
من أهم األركان التي تعتمد عليها الحضيارات ، ومن أهم العوامل التي تسياهم في تشيكيل هوية األمة  

 ، كلما كانت أكثر اتصااًل بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل هوية األمة وحملها .

ى  أحمد الحداد : " أنَّ اللغة من مقومييييييييييييييييييات الوحدة بها تنه  األمم ، ويعلو شيييييييييييييييييييييأنها وتتحقق  وير 
 وحدتها ، وفي غيييييابها تتفكك الشييييييييعوب ، 

 

وتضيييييمحل الروابط وتتداعى ،وينحسييييير االنتماء. إنَّ الدول التي يتحدث أهلها بلغة واحدة تكون أكثر  
الدول التي تتحدث بعدة لغات ، بل إنَّ وحدة اللغة من أهم عوامل االسييييتقرار  تماسييييًكا وانسييييجاًما من 
 (30 السياسي واالقتصادي".

إن دمس الهويية الثقيافيية ألي مجتمع يبيدأ من دمس اللغية التي يتحيدث بهيا ذليك المجتمع ، وقيد     
كان االسيييتعمار في الماضيييي يهدف إلى ذلك ، فنجد الكثير من اللغات قد دمسيييت وحل محلها لغة 
  المسييييتعمر كما حدث في المجتمع الجزائري عندما دمسييييت لغته العربية بالفرنسييييية . وهذا ما تهدف
إليه العولمة اللغوية من دمس اللغة األصييييييلية، أو الرسييييييمية للدولة، ومحاربتها بوسييييييائل عدة كنشييييير  
اللهجات المحلية ، وفرض لغة الدول الكبرى المهيمنة سييياسيييًا ، واقتصيياديًا ، وعسييكريًا؛ لتكون اللغة 

للغات التي تجاوزت  الرسيييمية بدال من اللغة األم في تلك الدولة وتكون لغات تلك الدول الكبرى هي ا
 كل الحدود لتصبح لغة العصر ، ولغة العالم وهذه هي العولمة اللغوية.

وبعبيييارة أخرى يمكن تعريف العولمييية اللغويييية بيييأنَّهيييا " انتقيييال اللغييية المحليييية اإلقليميييية إلى العيييالميييية 
 فتتجاوز كل الحدود الجغرافية ؛ ليتحدث بها العالم كله على اختالف لغاته األصلية".



 

 

  

  

 أ.د. خديجة زبار عنيزان 

212 
 

ويتضيح من خالل مفهوم العولمة اللغوية أنَّ اللغة اإلنجليزية ينطبق عليها ذلك فهي لغة عالمية كما  
 يراها بع  المثقفين ، والمفكرين ، واللغويين، وغيرهم . فما هي اللغة العالمية ؟

ة اللغية العيالميية هي اللغية التي يكون لهيا مكيانية خياصيييييييييييييية معترف بهيا في كيل دولية ، أي : أنَّهيا لغي
تسيييييييييييتخدمها معظم الدول في جميع أنحاء العالم ، ويكون لها مكانة خاصييييييييييية في المجتمع حتى في 
وجود لغة أم ، كأن تصيبح اللغة الرسيمية للدولة ، وأن تسيتخدم كوسييلة اتصيال في الدوائر الحكومية  

اللغيات ، والمحياكم ، ووسييييييييييييييائيل اإلعالم ، ونظيام التعليم. وهي اللغية التي لهيا األفضييييييييييييييليية في تعليم  
 األجنبية ، حتى وإن لم تكن اللغة الرسمية للدولة .
  

وهناك أسيباب تاريخية ، وسيياسيية ، وتجارية ، وثقافية ، وتكنولوجية تدعو إلى اختيار لغة ما لتكون  
اللغة األجنبية الرئيسيييية . وعند اختيار لغة ما ، فإن تواجدها يختلف حسييييب درجة اسييييتعداد الحكومة 

المسياعدات األجنبية لتقديم الدعم المادي لسيياسية تعليم اللغة. إذ تقدم البيتة المدعومة جيًدا  أو وكالة  
المصادر لمساعدة الناس في االتصال باللغة ،وتعلمها عبر وسائل اإلعالم ، والمكتبات ، والمدارس 

إلى جيانيب الكتيب ،  ومعياهيد التعليم العيالي ، وتوفر أعيداد متزاييدة من المعلمين المؤهلين لتعليم اللغية
 .(31 (   واألشردة ، وأجهزة الحاسب ، وأنظمة االتصاالت ، وجميع أنواع المواد التعليمية

ولهذه اللغة العالمية مقومات فهناك عالقة وثيقة بين سيييادة اللغة والقوة االقتصييادية ، والتكنولوجية ، 
 والثقافية .

اتها ،أو كونها كانت لغة ألعمال أدبية عظيمة في كما أن الخواص التركيبية للغة وحجم مفرد        
الماضييييييي ، أو كونها لغة لثقافة عظيمة ،أو دين عظيم ال يجعل منها لغة عالمية. والسييييييبب الرئيس  
الذي جعل من بع  اللغات فيما مضيييييييييييى لغة عالمية هو قوة النادقين بها خاصييييييييييية من الناحيتين  

يونانية القديمة ،واللغة العربية ،واإلسييبانية، والبرتغالية  السييياسييية ، والعسييكرية . كما حدث مع اللغة ال
 ، والفرنسية.
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حيث انتشييييييييييرت هذه اللغات في الشييييييييييرق األوسييييييييييط ،وأمريكا ،وأفريايا. ويمكن تتبع تاري  اللغات    
العالمية بتتبع الحمالت الناجحة بجنودها النادقين بها . والقوى العسييييكرية ليسييييت السييييبب الوحيد في 

للغة العالمية. إذ يمكن لدولة تتمتع بقوة عسييييييكرية أن تفرض لغتها ،ولكن ما يسيييييياعدها في انتشييييييار ا
المحيافظية على تليك اللغية ، ويعميل على انتشييييييييييييييارها هو ما تتمتع به من قوة اقتصييييييييييييييادية .ولقيد كان  
، العامل االقتصيادي العامل الرئيس في القرنين التاسيع عشير، والعشيرين في انتشيار اللغة اإلنجليزية  
وكانت التنمية االقتصييييادية نشييييطه على المسييييتوى العالمي ،وتسيييياندها تكنولوجيا االتصيييياالت الجديدة 

 .( 32 مثل الهاتف ، والتلغراف ، واإلذاعة وعززها ظهور المنظمات الكبيرة المتعددة الجنسيات 

 : المطلب الثاني :آليات العولمة اللغوية  

يرتبط   متكاملة  منظومة  العولمة  معا  إنَّ  والجانبان   ، االقتصادي  بالجانب  السياسي  الجانب  فيها 
يتكامالن مع الجانب االجتماعي والثقافي ، وال يكاد يستقل جانب بذاته ، وآلة ذلك كله التي ال تنفصل  
عن أي ِّ شكل من أشكال العولمة هو اإلعالم بوسائله المتعددة ، فمتى ما رأينا صورًا لعولمة ثقافية  

فنجاح مروجي   قتصادية أو اجتماعية، فسنجزم بأنَّها جاءت محمولة عبر آلية إعالمية،أو سياسية أو ا
 .(33 ثقافاتهم واقتصادياتهم وسياساتهم بل وحروبهم ، كان من أعظم أسبابه نجاحهم في عولمة إعالمهم 

ة ،  وهذه اآلليات ما هي إالَّ لرفع مستوى الهيمنة والسيطرة على الشعوب ، وهي تعمل مجتمع     
 وقد اتخذت أشكاال عدة ، أهمها ما يأتي :  

جميع   • واشتراك   ، المادية  كلفتها  لقلة  انتشاراً ،  اإلعالمية  القنوات  أوسع  وهي   : اإلذاعات 
دبقات المجتمع فيها ، وسهولة استعمالها ، ودول مدى إرسالها ، وعدم وجود رقابة عليها ،  

 . (34 سولهذا لعبت اإلذاعات دورًا مهمًا في حياة النا
الصحف والمجالت والدوريات والنشرات : فقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمنًا دوياًل     •

 .  (35 حتى أصبحت في وقت من األوقات وال تزال السلطة الرابعة 
البث الفضائي التلفازي: لقد حولت وسائل اإلعالم والسيما التلفاز عالمنا إلى شاشة صغيرة   •

التجول في أجو  بالبث يمكن  التحكم وال توجد رقعة على األرض ال تمسها  ائها عبر جهاز 
قنوات األقمار الصناعية التلفازية ، وعلى الرغم مِّمَّا تقوم به الوسائل اإلعالمية األخرى ، فإنَّ 

% من تأثير القنوات الفضائية أو البث الفضائي التلفازي ، ويتضح ذلك 3تأثيرها ال يتجاوز  
الجهاز حتى إنَّه ال يخلو منه بيت ، أو يسلم من مشاهدته إنسان،    من خالل انتشار هذا

فضاًل عن عدد الساعات التي يقضيها المرء عند التلفاز، فقد ذكرت بع  األبحاث والدراسات 
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أنَّ بع  الطالب عندما يتخرج من المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام جهاز التلفاز قرابة  
( ساعة  10800كون أمضى في حجرات الدراسة أكثر من  ( ألف ساعة ، بينما ال ي15 

على أقصى تقدير، أي في حالة كونه مواظبًا على الدراسة محدود الغياب ، وكذلك دول مدة 
 البث يوميًا، واستمراره جميع أيام األسبوع دون عطلة ، أو إجازة . 

ئييات على مشياهديهيا ، وإنَّ تأثيرها ال  يظهر مِّمَّيا تقدم ذكره التيأثير الكبير الذي تمارسيه الفضا       
 .(36 تقاربه أي وسيلة أخرى 

اإلنترنت : "عبارة عن شبكة واسعة تضم شبكات فرعية للمعلومات ، مستخدمة الكابالت و   •
، وقد أصبحت وسيلة لتبادل األفكار والمعلومات   (37 الفايبرات الضوئية واألقمار الصناعية"

وتية مجاالت عديدة ومختلفة الحدود الزمانية والمكانية وبأقل تكلفة  ، وتخدم هذه الشبكة العنكب
، لذا عمدت الواليات المتحدة األمريكية في إدار سعيها لعولمة اإلعالم واالتصال في العالم 
وفرض ثقافتها  لغتها على العالم على استخدام الشبكة العنكبوتية لتحقيق ذلك من خالل نقل  

ونشر  األمريكية  الحياة  الثقافة  نمط  وفق  الغربية  والعادات  األفكار  ونقل   ، الحدود  عبر  ها 
العالم  التكنولوجية في دول  اأُلمية  البريد االلكتروني ، واالستفادة من  األمريكية عن دريق 

 الثالث،وبإبعاد هذه الدول عن مسيرة التقدم  
 والسعي إلى الهيمنة والتحكم واالنفراد بالعالم. 

نرى من كل ما تقدم ذكره من آليات العولمة اللغوية ، أنَّ اإلعالم يلعب في ظل العولمة دورًا أكبر    
(  C. N. Nفي تنفيذ خطط وبرامج العولمة في جميع تلك المجاالت، وعلى سبيل المثال فإنَّ شبكة  

هاز إعالمي في أي األمريكية نصبت من نفسها َقي ِّما على صياغة األحداث في العالم فال يستطيع ج
( لاحداث كما تبين من  C. N. Nدولة أو ليس بمقدور متتبع للقضايا العالمية التحرك دون ترتيب  

 . (38 الدور الذي لعبته في حرب الخليج األولى والثانية 
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 المبحث الثالث 

 اللغة العربية والعولمة 

 آثار ومتطلبات 

 اللغة العربية: المطلب األول: آثار العولمة على 

سنحاول في هذا المطلب أْن نبين أهم آثار العولمة على جانب مهم من جوانبها وهي اللغة 
دغ خطير في قضية العولمة؛ ألن ها   ونعني هنا اللغة العربية، فالذي يظهر واضحًا أنَّ اللغة تقوم بدور جِّ

العولمة؛ ألن  اللغة أداة الفكر أيا كان  هي األداة التي يتحقق بها هذا االمتزاج المتنوع الذي تهدف إليه  
نوعه، ودونها ال يمكن أْن يتحقق شيء من هذا، فالفرد ال يستطيع أْن ينقل أفكاره إال  باللغة، ومن  
هنا حرصت القوى السياسية الكبيرة منذ زمن بعيد على أْن تجعل للغاتها السبق والتميز على غيرها  

تعد أوسع اللغات انتشارًا في العالم ويأتي إلى جانبها اللغات اأُلخرى    من اللغات، فاللغة االنكليزية مثالً 
مثل: الفرنسية واأللمانية وغيرهما، وذلك لَِّما لهذه القوى من حضارات تغلََّبْت على غيرها في عصرنا  

 الحديث.

وقد عاشت اللغة العربية في عصورها التاريخية بعد اإلسالم وهي في صراع مستمر، وكان 
رًا دبيعيًا خالل مرحلة الفتح اإلسالمي، وأقبل الناس على اللغة العربية إقبالهم على الدين  ذلك أم

اإلسالمي، واحتكت اللغة العربية بغيرها من اللغات األخرى، ففشا اللحن وقام علماء العربية األوائل  
ار من الدول العربية  ، وَلمَّا تمكن االستعم(39 بوضع القواعد لحفظ اللغة العربية من اللغات األخرى  

وثقافتهم   لغتهم  تمكين  وراء  سعيًا  التعليم  مجال  عن  إلبعادها  أساسيًا  هدفًا  العربية  اللغة  من  اتخذ 
وظهرت الدعوات التي تدعو إلى نبذ اللغة العربية، ومن هذه الدعوات ما قاله وليم ويلمور من أن   

تي يكتب بها كتابه اليوم وال اللغة التي  الرجل يصرف سنوات في اللغة العربية ثم ال يفهم اللغة ال
، كما أن  اللغة العربية تعاني من بع  أبنائها الذين يلجؤون إلى استخدام لغة  (40 يتكلم بها قومه  

ُأخرى في أحاديثهم وكتاباتهم وأغلب هؤالء مِّمَّن حصل على درجاتهم العلمية من بالد أجنبية، فهو  
 عن نفسه وعن ثقافته، وقد يرى أن  لغته العربية ال تساعده في يرى في الحديث بغير العربية إعالناً 

 أن يقول ما يدور في عقل اإلنسان من تعبير وتفكير. 
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وقد ترتب على هذا ضعف الوالء للغة العربية، وساعد على هذه حالة التخلف التي يعانيها  
، مِّمَّا أدى إلى تغلغل العولمة في اللغة العربية، وظهرت لها آثار كثيرة في واقع (41 العالم العربية  

 لغتنا اليوم، يمكن أْن نقسمها وأن نذكرها  على النحو اآلتي:

 أوالً  : مظاهر العولمة اللغوية في العالم العربي و أخطارها على المستوى الشعبي :  

 التداول باإلنجليزية في الحياة اليومية : ـ 1

 وذلك ناتج عن اإلعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذي يمثل المنتصر والغالب .     

ق بع  النياس بياسييييييييييييييتخيدام الفياظ وتعبيرات ال  إن  هيذا اإلعجياب يبيدأ من المجتمع حين يتحيذل     
( التي لها أكثر من  okتدعو إليها الضيييييرورة ، وبعضيييييها له أكثر من مرادف بالعربية ، مثل كلمة   

مرادف منها :   حسيييييين ، ديب ( والكلمة الثانية كانت تسييييييتعمل في عاميتنا إلى عهد قريب إلى أن  
 ( عند كثير من الناس .okحلت محلها  

أسييييييييييييييمياء األدوات الحضيييييييييييييياريية التي وردت إلينيا من أكثر ألوان اليدخييل توغال في لغتنيا ،   وتعيد     
ولكثرتها وعدم مالحقتها بالتسيييييييييميات المقابلة لها فإنها تما معجمنا المعاصييييييييير ، وال شيييييييييك أن  كثرة  
اللغة الدخيل في اللغة يغير من مالمحها ، ويجعلها أشبه ما تكون باللغة التابعة ، أو المعتمدة على  

 األخرى ، مما يحيلها في نهاية األمر إلى مس  ال تتبين مالمحه . 

والغريييب أن  الولع بيياللفظ األجنبي يؤدي بكثير من النيياس إلى ترك اللفظ العربي المتيسيييييييييييييير إلى    
اللفظ الغريب ، مثال ذلك كلمة  هاتف ( فقد اسييييييييييتقرت لدى كثير من العرب ، وأصييييييييييبحت مفهومة  

فإن  كثيرا منهم ما زالوا يسيييتعملون كلمة   تلفون ( ، ويشيييتقون منه فعال ، بل    مسيييتسييياغة ، ومع ذلك
إن  " المعجم الوسيييييط " الصييييادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أثبتها ، ووضييييع لها تعريفا ضييييمن  
مواده مشيييرا إلى أنها من الدخيل وعندما أورد كلمة " هاتف " جعل من معانيها " التلفون أومن يتكلم  
به " وأشييييار إلى أن ها كلمة مجمعية ، وفي ذلك تأصيييييل لكلمة أجنبية في اللغة ما كان لها أن تدخل  
المعجم وتكسييييييييييييييب القبول ، مادام قد وجد البيديل عنهيا . ومن صييييييييييييييور افتتيان النياس باللفظ األجنبي  

النياس  وهي تعني " الهياتف الجوال " فيإن كثيرا من   Mobileواسييييييييييييييتعميالهم إيياه مع وجود بيدييل كلمية 
البالد العربية يسييتعملون هذا اللفظ األجنبي ، مع وجود أربعة أسييماء عربية في األصييل متوافرة على  

 .(  42 امتداد الودن العربي هي : الجوال ، والنقال والمحمول والخلوي 
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 كتابة الفتات المحالت التجارية و اإلعالنات باللغة اإلنجليزية : ـ2

اسة المسحية التي أجرتها على شوارع القاهرة انتشار هذه الظاهرة إلى ترجح " وفاء كامل " في الدر   
 (43( :األسباب اآلتية

قصيور الوعي اللغوي لدى غالبية أفراد الشيعب ، وعدم حرصيهم على التمسيك بلغتهم العربية    ـــــــــــ1  
على الرغم من أنها تأتي على رأس عوامل القومية في األمة ، وتعد سيييييييمة هامة تميز الشيييييييخصيييييييية  

 العربية ، وركنًا بارزًا من أركان الكيان العربي .

األعداد الهائلة من أفراد الشييعب على إلحاق أبنائهم  شيييوع الدراسيية باللغات األجنبية ، وإقبال   ـــــــــــ2 
بميدارس اللغيات ، التي تكون لغية التخياديب فيهيا داخيل قياعية اليدرس وخيارجيه هي اللغية األجنبيية ، 
فتنشيييييييج بذلك جيال يشيييييييعر باالنتماء إلى البلد األجنبي ، ويجري على لسيييييييانه نطق اللغات األجنبية  

 بصورة أسلس من لغته العربية .

ا يسود المناخ العربي يييي اآلن يييي من االنبهار بالغريب، وبكل ما هو مستورد ، والنظر إليه نظرة  م  ـــ3 
اإلعجياب بتميزه ،واإلحسيييييييييييييياس بتفرده وعلوه على نظيره الودني ، وبيأنيه األجود ، واألقوى تحماًل ، 

 واألجمل شكاًل ، واألكثر أناقًة وذوقًا ، واألعلى كفاءة . 

جعًا إلى الرواسب القديمة التي تعود جذورها في مصر إلى أيام االحتالل ، وقد يكون ذلك را       
وما غرسه المستعمر من الشعور بتفوق األجنبي وتميزه ،   عقدة الخواجة ( التي دفت على السطح  
اآلن ، وأدت إلى إدالق األسيييييماء األجنبية على أنواع النشيييييال المختلفة ، لتعطي انطباعًا بأنها تقدم  

 نبية ، أو خدمة متميزة .سلعة أج

وقد انسحبت هذه التسميات على أنواع األنشطة المختلفة مثل : صالون   ديبوتييه ييي دي لوكس      
 ي إليجانت ي مودرن ( وشركة   توب آرت (   فريش فالورز ( . 

تشجيع الحركة السياحية ، والعمل على إنعاشها  بوصفها أحد مصادر الدخل الودني  أدى إلى  ــــ4
افتتاح فروع أخرى للفنادق العالمية الشييهيرة ، وإلى تكرارها أحيانا، بحيث يتحدد االسييم بموقعه ، مثل  

  النيل هيلتون ( .
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كما أدى تشيجيع السيياحة إلى زيادة عدد الفنادق والمنشيات السيياحية ، واتخاذ أسيماء أجنبية لها ،    
ائحين العرب و األجانب ، لكي يقرأها كل بلغته  وكتابتها بالحروف العربية واألجنبية تسهياًل على الس

 ، مثل   سويس كوتاج ( .

ويتصل بالعامل السابق زيادة عدد الشركات السياحية بصورة كبيرة لمواكبة الزيادة الواضحة في  ـــــــ5
نشيييييال السيييييياحة الداخلية ، والخارجية ، واتخاذ معظم هذه الشيييييركات أسيييييماء أجنبية براقة ، وكتابتها  

جنبيية ، إلى جيانيب الحروف العربيية ؛ لكي تخيدم قيارئ كيل لغية من األجيانيب والعرب ، إلى بياللغية األ
 جانب المصريين ، ومن أمثلة أسماء تلك الشركات  بست تورز ي أنترناشيونال ( .

ــ6 الهجرة المؤقتة والدائمة ، وتشجيعها من قبل الدولة ، وإنشاء وزارة خاصة بها ، تهتم بالمهاجرين   ــ
لى حل مشيييكالتهم من خالل اللقاءات الدورية التي تنظمها لهم مع المسيييؤولين ، وتحاول  ، وتعمل ع

 جذب مدخراتهم الستثمارها داخل بلدهم .

وقد أدى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين ، كما سيييييييييييييياعد االغتراب على تغير أنمال      
طة خاصة بهم ، أو اإلسهام في األنشطة  تفكيرهم ، مما يؤدي بهم ييييييييي عند عودتهم ييييييييي إلى إنشاء أنش

 التي تشبعوا بها وشاهدوها عن قرب ، واختيار أسماء تعكس صلتهم بالعالم الخارجي .

التقليد : قد يعجب أحدهم باسم أجنبي لمكان أو متجر زاره أثناء سياحة ، أو سمع عنه لشهرته ،  ـ7
نقرأ أسماء مثل :   أكسفورد هاوس ي ريجنت    فيكتبه على واجهة متجره ، ثم  يأتي آخر ليقلده ، وهكذا

 هاوس ( .

 سياسة االنفتاح بالدول العربية ، وما صاحبها وما أدت إليه من :  ـ8

 أ( سيييييهولة االنتقال إلى البالد األجنبية واالتصيييييال بها ، والتعامل معها في التجارة والسيييييياحة ،     
 مما أدى إلى االحتكاك الكبير بالعالم الغربي .

  ب( إنشاء البنوك األجنبية المشتركة التي تحمل أسمائها األجنبية إلى جانب االسم العربي .   

االسيتثمار  في ضيوء االنفتاح االقتصيادي  التخاذ أسيماء أجنبية ،   ج( فتح السيبيل أمام شيركات    
مما يوحي أن  منتجاتها ذات مسيتوى متميز عن منتجات الشيركات الحكومية الودنية وعلى المسيتوى  

 مثيلتها األجنبية .
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 د( استثمار رأس مال األجنبي ييييييي إلى جانب الودني ييييييي شجع المستثمر العربي على إبراز الهوية     
 األجنبية لشركته ، استغالاًل لعقدة   الخواجة ( .

 هييييييييييييييييي ( فتح الباب على مصيييراعيه للشيييركات التجارية العالمية ، التخاذ وكالء لها لبيع منتجاتها     
 ماء والعالمات التجارية العالمية في الشارع العربي .بالدول العربية ، مما أبرز األس

  و( إنشاء المنادق الحرة ، التي تحرص على إبراز صلتها بالمؤسسات والشركات األجنبية التي     
 تتعامل معها ، وتستخدم لغات غير عربية .

سيييتهالكية   ز( تيسيييير السيييبل من جانب الدولة ، والعمل على إنعاش االسيييتيراد في مجال السيييلع اال 
والكمالية ، إلى جانب ارتفاع مسيييييييييييتوى دخول شيييييييييييريحة عريضييييييييييية من المجتمع ، نتيجة لزيادة عدد 
العاملين في الخارج برواتب مغرية ، وكذلك زيادة عدد العاملين بالشيركات والهيتات والبنوك األجنبية  

الفتات ، وجعل التاجر  واالسيتثمارية داخل الدول العربية ، وقد ضياعف ذلك من القدرة الشيرائية لهذه 
يحاول إلقاء الضيوء على سيلعته المسيتوردة خالل واجهته ، فطالعتنا أسيماء مثل :   نيو لندن هاوس  

 ي مس موند ( وغيرها .

 ح( ظهور شيريحة من شيرائح المجتمع أثرت ثراء فاحشيًا وكبيرًا بصيورة سيريعة ييييييييييييييي نتيجة لالنتفاخ ي  
يييييا أفقدهيييييا اتزانهيييييا وجعلها تحاول  ومعظمها من الطبقة غير المثقفة ، أصحا ب الدخول الطفيلية ، مم 

 تعوي  النقص الثقافي ، إلى جانب ضالة المكانة االجتماعية التي تحسها بمزيد من المظاهر 

 

البراقة ، مهما كلفها ذلك ، مما شييييييييجع المسييييييييتثمر أو التاجر الذكي على اسييييييييتغالل هذا الشييييييييعور ، 
ًا ، وذلك من خالل األسييييييييييماء األجنبية لمتاجره ، تلك التي يسييييييييييعدهم  الجتذاب هذه الفتة القادرة مادي

 التشدق بأسمائهيا إلظهيار تفرنجهم ، ومحاولتهم  االلتصاق بالمجتمع األجنبي .

" ويبدو أن  التغريب أصيبح ظاهرة تسييطر على عقول أصيحاب المتاجر ، وموجة يحسيبون أنهم البد  
حتى إن أحدهم يييي ويدعى العجاتي يييي دور اسمه على الالفتة  أن يركبوها لكي يلحقوا بركب التطور ، 

 ، حتى يبدو أجنبيا ، لتال يفوته قطار التغريب ، 

فسييمي متجره   بوتيك جاتي (، وآخر واسييمه فيياروق يي ويعمل مصورًا يي سييمى محله   أستوديو فارو ( 
. " 44) 
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ة ، وتزداد نموا يوما بعد يوم حتى  وتتفشييييى هذه الظاهرة في جميع مدن الدول العربية واإلسييييالمي    
إننا نخشييى أن يأتي اليوم الذي نجد أنفسيينا فيه ال نسييتخدم سييوى اللغات األجنبية في أسييماء متاجرنا  
 العربية وإعالناتنا التجارية ،وهذا يشكل خطورة بالغة على لغتنا األم ، ويجعلها غريبة في ودنها .

هذه الظاهرة قد سيييياعد على اسييييتفحالها ، بل تعدى  والشييييك أن صييييمت وسييييائل اإلعالم عن نقد      
األمر حدود الصييييمت إلى المشيييياركة في ترويجها بطريق غير مباشيييير ، عن دريق الدعاية بوسييييائل  
اإلعالم المختلفة في الصيييييحف ، واإلذاعة المرئية ، كما ضييييياعف من تفاقمها عدم تصيييييدي الجهات 

 لجارف من األسماء األجنبية .الحكومية المسؤولة بصورة حاسيمة لوقف هذا السيل ا

 التراسل عبر االنترنيت ، والهواتف النقالة ، والبريد باإلنجليزية :   ـ3    

% ( من بريد العالم ، وتوزع    75تشيييييييكل نسيييييييبة الرسيييييييائل البريدية المكتوبة باللغة اإلنجليزية        
% ( من المعلوميات المخزنية   80% ( منهيا ، كميا أن      63اليدول النيادقية بياللغية اإلنجليزيية نحو  

إلكترونيًا هي باللغة اإلنجليزية ، وتشييمل معلومات خاصيية بالشييركات والمنظمات   التجارة واألعمال  
( ، والمكتبات ،وقوات األمن ، والمعلومات الموجودة على االنترنيت سواء في إرسال واستابال البريد 

التصييييييييييييييال بقواعيد المعلوميات ، وتتميز اللغية االلكتروني ،والمشيييييييييييييياركية في مجموعيات النقياش ، أو ا
( ليس بها حركات وعالمات   Latin  iاإلنجليزية بأنها تسيييييييييتخدم مجموع من الرموز يطلق عليها   

نقط ، أميا اللغيات التي تعتميد على الحركيات مثيل اللغية   7( ذات   ASCLLتم تحويلهيا إلى رموز    
، والهندية فتتطلب مجموعات كبيرة جدًا من الرموز ، العربية ، والصييييييييييييينية ، والكورية ، والتايالندية  

ولديها صيييييعوبة في اسيييييتخدام الرموز الخاصييييية بالعمالت ، والتواري  ، والمقاييس وغيرها من األمور  
التي تتطليب إعيدادات خياصييييييييييييييية ، واللغية اإلنجليزيية هي اللغية المشييييييييييييييتركية على االنترنييت ، وعلى  

 (45 درجة عالية من الجودة تفوق نظيرتها باللغات األخرى . االنترنيت مادة باللغة اإلنجليزية على
لذا أصبحت اإلنجليزييييية لغيييية االنترنيييييت بال منييييازع ، فقد أظهرت دراسة أجرتها إحدى المؤسسات      

% ( من صييييييييييييفحات االنترنيت باللغة اإلنجليزية بينما ال تتمتع باقي لغات العالم    77األلمانية أن    
% ( من صفحات االنترنيييييييييييييت ، وقد جاءت هذه الدراسيييييييييييية بعد فحص أكثر من    23مجتمعة إال   

ملييييييييييييييييييار صيييفحة الكترونيييييييييييييييييية على الشيييبكة ، وجاءت اللغة اليابانية في المركز الثاني ، تليها اللغة 
   ( 46 األلمانية .
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العالمية   "إن  ثورة المعلومات واالتصياالت عبر األقمار االصيطناعية ، والفضيائيات ، والشيبكة       
للمعلوميات   االنترنيييت( ، والتقييدم الهييائيل في تقنييية الحواسيييييييييييييييب اآللييية ، والبرمجيييات قيد قربيت بين  
الشييييعوب المتباعدة ، وجعلت الضييييعيف منها تحت السيييييطرة المباشييييرة للقوي ، وإن  أخطار المجاعة  

طيار المجياعية الغيذائيية  المعلومياتيية التي تهيدد اليدول النياميية أو النيائمية ال تقيل فيداحية وآالميا عن أخ
".  47 ) 

 اشترال إتقان اللغة اإلنجليزية للتوظيف : ـ4

إن  من مظاهر العولمة اللغوية الضييييارة التي تسييييتهدف القضيييياء على هوية الشييييعوب ، وتدمير        
مالمحها األصييلية تسييلط اللغة األجنبية على ألسيينة الناس وأقالمهم ، ومزاحمتها للغات الودنية لهذه 

اقع ييييييييييييييي إن لم  الشعوب ، ودردها لهذه اللغات من المواقع المهمة في الحياة ، ولعل من أهم تلك المو 
 يكن أهمها ي سوق العمل الذي ترتبط به لقمة العيش ، ويحتاج إليه معظم الناس .

 

إذا نظرنا في اسيتفحال اللغة األجنبية في سيوق العمل لدينا يدركنا العجب ، ونظن أننا ال نعيش      
يدون  في بلد عربي ، فكثير من المؤسيييييسيييييات التجارية والشيييييركات تقصييييير التوظيف فيها على من يج

اللغة اإلنجليزية قراءة ، وكتابة ، وتحدثا ، وهي بذلك تطرد من سييوق العمل كثيرا من شييبابنا المؤهل 
 بحجة عدم إتقان هذه اللغة ، وتتخذ ذلك ذريعة الستقدام األجانب وتوظيفهم .

ل  إن  سيييييوق العمل  بشيييييكله العام يتكون من تاجر لديه أعمال فنية وإدارية ، بع  هذه األعما       
يتعلق بالشيييييؤون اإلدارية العامة كشيييييؤون الموظفين ، واإلدارة المالية ، والمسيييييتودعات وغيرها مما ال  
تحتاج في العادة إلى خبرة أجنبية بل هي ممارسييييية في البالد على نطاق واسيييييع باللغة العربية ، وقد 

 ال تحتاج اللغة اإلنجليزية إال في نطاق ضيق من أجل التطوير ومتابعة الجديد.

فال تلزم اللغة اإلنجليزية كل موظف في هذه اإلدارات ، وإنما تقتصر الحاجة على بع  األفراد     
الذين يعملون في المشيييييتريات الخارجية ، فيتعاملون مع المصيييييدرين األجانب ، أو يتطلعون على ما  

قتصييييييير على  يكتب باللغات األجنبية حول المنتجات التي يسيييييييوقونها أو المنتجات المنافسييييييية ، كما ت
بع  التنفيذيين الذين يشيييياركون في تمثيل المؤسييييسيييية في الخارج ، أو الفنيين الذين تتطلب أعمالهم  
اإلحادة ببع  دقائق المعلومات عن المنتجات المصيييينعة أو المسييييوقة ، والحاجة للغة األجنبية في 
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لكل موظف أو عامل   هذه المواقع واضحة ، ولكنها محدودة وال ينبغي أن تكون اللغة األجنبية شردا
، كما نجد في بع  اإلعالنات التي تظهر في الصيحف ، والتي تطالب الشيباب بشيردين تعسيفيين  

 هما :

 األول : شرل إجادة اللغة اإلنجليزية .            

 والثاني : شرل الخبرة السابقة .            

المرحلة الثانوية الوفاء بهذين  فمن أين لشبابنا المتخرج حديثا من الجامعة ، أو             
 الشردين ؟ 

إننا إن أصيييررنا على ذلك فإن  شيييبابنا لن يجد فرصيييته في العمل بالقطاع الخاص في وقت قريب    
، ومن المسيييتحيل أن نحول كل عربي إلى متحدث باللغة اإلنجليزية من أجل أن يحصيييل على قوت 

 ( 48  يومه في سوق العمل في بالدنا العربية .

إن  اشييييييييييييييترال إجيادة اللغية اإلنجليزيية في العميل كلفيت الموادن العربي الكثير كي يتعلم هيذه اللغية    
ويجيدها من أجل أن ينافس العامل األجنبي ، ومن المنتظر أن تسييييييييييييهم الشييييييييييييركات العالمية العابرة  

تجالب  للحدود في تعميق هذا الوضيييييع ، وجعله أشيييييبه ما يكون باألمر الواقع ، مما يتسيييييبب في اسييييي
المزيد من العمالة األجنبية ، وسييد الباب أمام الموادن العربي ، إال إذا وفى بهذا الشييرل المجحف ، 

 الذي ال يشترل في أي بلد متقدم .

لقد أوجد تكاثر العمال األجانب ، وتشييبه بع  العرب بهم بهذه الطريقة أزمة لغوية في الودن       
 في كثير من المؤسيييييسيييييات والشيييييركات ، وأماكن النفع العام ، العربي ، فأصيييييبح الموادن غريبًا لغوياً 

مثل المسيتشيويات ، والفنادق ، ووكاالت السيفر وبع  المطاعم ، وأصيبح من الواجب على الموادن 
كي يحصل على مطلوبه من الخدمة أن يتعلم لغييييية أجنبيييييية ، وهو وضع شييييياذ ال نكاد نجد له مثياًل  

مسؤولية اللغوية تقع على عاتق العييييييييامل األجنبي فهو الذي يطلب منه  في البالد المتقدمة ، إذ إن ال
 . ( 49  عادة إجادة لغية البالد التي ينوي العمل فيهيا ولييس العكس 

" إن  اللغة األجنبية تتمدد في سيييوق العمل لدينا بصيييورة سيييردانية تنهش هويتنا وتهزأ بوجودنا ،      
دور في فلك غريب يبعد بنا عن تكويننا الثقافي ، وجذورنا  وتحاول أن تجعل منا أمسييييياخا وأشيييييباحا ت
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األصيييييييلية ، ومالمح شيييييييخصييييييييتنا المتميزة ، وفي ذلك خطر البد من التنبه له ، وأخذ الحيطة منه " 
  50 )  . 

فعدم الشييييعور  بخطورة هذه الظاهرة سييييوف يؤثر على األجيال القادمة من ناحية جهلهم للغتهم       
إلى ابتعادهم عن ثقافتهم العربية واإلسيييييييييييييالمية فتصيييييييييييييبح اللغة العربية    ، وهذا بدوره سيييييييييييييوف يؤدي

الفصيحى لغة غريبة عليهم ومن يتكلمها منهم سييكون مبعثا للسيخرية مما يدفعه ألن يسيبح مع التيار  
 . ( 51  ، ويبتعد عن اللغة األم وهي العربية الفصحى 

 ت الدفع ، وغيرها باإلنجليزية :كتابة قوائم الطعام في المطاعم ، والفواتير ، وإيصاال ـ5

 

ترتب على الظاهرة السيييييابقة ظهور هذه الظاهرة التي ال مسيييييوذ لها فلماذا تصيييييدر قوائم الطعام       
والفواتير من المحالت التجارية مكتوبة باللغة اإلنجليزية ، وكذلك اإليصييييييييياالت على مختلف أنواعها  

قوقه ، ويرجع إليها عند الحاجة ؟! بل لماذا وهي مسيييييييييييتندات رسيييييييييييمية يحتاجها الموادن ؛ لتحفظ ح
 هانت علينا أنفسنا وكرامة بالدنا فقبلنا ذلك وتقبلناه ؟ 

" إن  وجود األجانب مهما كان عددهم في بالدنا ال ينبغي أن يجعلنا نتنازل عن سييادتنا على أرضينا  
أن تطردها من مواقعها   ، واللغة العربية أهم مظاهر السيييييييييييادة ، فهي لغة البالد الرسييييييييييمية فال يجوز

 . ( 52  "الطبيعية أي لغة أخرى أجنبية مهما كانت أهميتها 

 ثانيًا : مظاهر العولمة اللغوية على المستوى الرسمي :

 تعليمها في مراحل الطفولة المبكرة :ـ 1

لقد كان من آثار التضيييييخيم اإلعالمي ألهمية اللغة األجنبية ، وسيييييد باب العمل أمام الموادن       
العربي دون إجادة هذه اللغة أن ارتفعت األصيييييييييييوات تنادي بتعليم اللغة األجنبية لادفال منذ نعومة  

 .( 53  أظافرهم بادعاء أن  إتقان اللغة األجنبية إن ما يتم في هذه السن المبكرة 

وقد بدأت المدارس الخاصيييييييية بذلك في كثير من البلدان العربية ثم تبعتها المدارس الرسييييييييمية ،      
وفي بع  البليدان العربيية لم يقف األمر عنيد هيذا الحيد وإن ميا تطور لتعليم جميع المواد بلغية أجنبيية  

 ماعدا مواد اللغة العربية والدين .
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ف األولى للمدارس االبتدائية يمس قضييييية من أهم القضييييايا  " إن  تعليم اللغة األجنبية في الصييييفو     
التربوية أال وهي قضييييييية االنتماء ، والشييييييك أن تعليم اللغة األجنبية في هذه المرحلة يخدش االنتماء  
الودني ، ويجعل الطفل مشيييييييتتًا بين لغتين لغته األم واللغة األجنبية ، بل مشيييييييتتًا بين ثقافتين ، مما  

، فياللغية ال تؤخيذ مجردة وإنميا ييأتي معهيا كثير من األفكيار    ( 54   وعيادوييًا "يحيدث تشييييييييييييييويشييييييييييييييًا لغويياً 
والتصييييييورات الثقافية ، مما يؤثر على والء الطفل للغته وثقافته ، بفضييييييل ما تحال به اللغة األجنبية  
من زخرف ، ومييا تملكييه من إمكييانييات هييائليية ومغريييات عييديييدة ، ومييا تتمتع بييه من دعيياييية إعالمييية  

   غوغائية .

وهناك كثير من الدراسييييييييات التي تناولت تعلم اللغة بوصييييييييفها لغة ثانية لادفال ، وكثير منها        
يشيييييير بما ال يقبل الجدل إلى عدم جدوى تعليم المواد الدراسيييييية للمتعلم أيا كان سييييينه بلغة غير لغته  

 األم .

نتعلمها ونعلمها " ، يشييييير إلى  وفي بحث للدكتور " ديفيد ولكتر " بعنوان " اللغات الثانية كيف     
أن  الكثيرين في منادق من العالم قد عبروا عن " القلق من أن اسييييييييتخدام لغة للتعليم غير اللغة األم  
 ( 55  قد أدى إلى نتائج تربوية متدنية ، لم تعوضينا المسيتويات العالية من السييطرة على اللغة الثانية " 

. 

غة األم وبخاصييييية في المراحل األولى من التعليم أولى من  ويتضيييييح مما سيييييبق أن  اسيييييتعمال الل     
اسييتعمال اللغة األجنبية ، ال من باب التعصييب القومي أو الشييعور العادفي نحو الذات ، وليس من  
باب رفع الشييييييييعارات ، ولكن اسييييييييتنادًا إلى حقائق موضييييييييوعية علمية تنير الطريق للمخططين الذين  

 تقنية في عصر هو عصر العلم والتقنية .يريدون لبالدهم أن تمتلك العلم وال

ــ2 اسيتخدامها لغة رئيسيية في المدارس الخاصية؛إذ تدرس بها جميع المواد حتى التربية الودنية أو  ــــــــ
 القومية كما في بع  البالد العربية.

تكمن المشييييييييكلة في سيييييييييطرة اللغات األجنبية على الجو التعليمي في هذه المدارس حيث أن ها تدرس 
د الدراسييييية باللغة األجنبية في بع  البالد العربية ، " األمر الذي يحشييييو أذهان التالميذ  جميع الموا

بثقافات أجنبية ، ويجذبهم نحو هذه الثقافات فتهتز شخصيتهم ، ويضعف يييييي بالتدريج يييييي انتمائهم إلى 
بي ، وفقد الثقافة العربية ، وليس هذا فحسيييب فقد تؤدي هذه المشيييكلة اللغوية إلى ذوبان اللسيييان العر 
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هويتيييه فيصييييييييييييييبح القوم أقواميييًا متنيييافرة ، وهيييذا بيييدوره يؤدي إلى اليييذوبيييان الثقيييافي ، واالجتمييياعي ، 
 . ( 56  واالقتصادي ، والسياسي الذي يسهم في تفتيت وحدة وكيان األمة"

بالتعليم الجامعي ،والسيييما في العلوم الطبية ، والطبيعية ، والحاسييوب،    اسييتخدامها لغة رئيسييةـــــــــــ  3
 .والعلوم اإلدارية ، واالقتصادية 

إنَّ مشكلة الثنائية اللغوية بل سيطرة اللغة األجنبية في المدارس الخاصة والجامعات، سببت 
ية، إذ سينشأ جيالن من  خلخلة في البناء االجتماعي ستزداد ودأتها يوما بعد يوم إْن لم نتالف القض 

 .أبناء الودن الواحد ولكل انتما ه الخاص للبلد الذي يتكلم لغته

إنَّنا بهذا ال نحارب تعلم االنكليزية وغيرها من اللغات،ولكنَّنا ال نعطيها أكثر من قدرها،نعم هي    
السبيل إلى التفاعل الحضاري والنهضة الحديثة،ولكن يجب أْن ُنَفر ِّق بين ما يعلي شأننا وما يجعلنا  

 نهوي إلى الحضي  حين نكون تبعًا للغرب نأتمر بأمره.

التعليم بغير  لغتنا وقيمنا    إن   ثم ستهدد  الغرب ومن  إلى  العرب والمسلمين  أبناء  لغة األم سيجذب 
 والسيَّما عند الجيل الصاعد .

ولقد أدى التدريس بغير اللغة العربية إلى الكثير من التخلف بين الطالب العرب؛ ألنَّ اإلبداع  
 :(57 ية، منها ال يكون إال  باللغة اأُلم، وهناك آثار سلبية عند التعلم بلغة أجنب 

 أ. إعاقة نمو ملكة اإلبداع. 

 ب.التبعية الفكرية وذوبان الذات الحضارية.

 ج. صعوبة نشر الثقافة العلمية وفهم األحاسيس.

 د.جمود اللغة العربية.

 ه.تدهور مستوى التعليم الجامعي.

حى  وقد أجرت إحدى الصحف اإلماراتية لقاًء مع دالب بع  الجامعات حول استخدامهم للفص
 فتبين منه: 

المرحلة  -1 منذ  االنكليزية  يتكلمون  ألنَّهم  بالفصحى؛  التحدث  يحسنون  ال  باتوا  الطالب  من  كثير 
 االبتدائية، وبع  هذه المدارس تغرم الطالب الذي يتكلم بالعربية أموااًل ليدع التلفظ بها.



 

 

  

  

 أ.د. خديجة زبار عنيزان 

226 
 

 بع  الطالب صار يعد تعلم العربية مضيعة للوقت.  -2

 وينفر منها، والمرء عدو ما يجهل.وبعضهم بات يكرهها -3

هناك من يفخر لتحدثه أو لتحدث أوالده باالنكليزية لغة العلم بزعمه، وصار يعد الفصحى "موضة  - 4
 قديمة" على حد قوله.

وأثبتت التجارب إنَّ من يدرس بلغته يتفوق على من يدرس بغير لغته اأُلم كاالنكليزية للعرب،   -5
 يؤثر على الكمية المعطاة من العلم.ولذلك فالتدريس باألجنبية 

واليابان    - 6 فألمانيا وفرنسا والصين وفنلندا  اللغة،  بالنجاح في  له  المستقبل ال عالقة  النجاح في 
وسوريا وفيتنام تدرس بلغاتها ال باالنكليزية وكذلك في بع  منادق كندا يدرس فيها بالفرنسية  

 لغة أهلها األُم. 

ضعف االنتماء العربي عند من يدرس باالنكليزية بل فقدانه أحيانًا، وتفضيلهم الخروج من الودن،    -7 .1
ولهذا صرنا كالفراش الذي يغرق بالنور فيحترق به، إذ خسرنا أبناءنا وانتماءنا وهويتنا حتى صار في  

 . (58 أمريكا وحدها سبعة ماليين عالم غير أمريكي األصل 
ابنا واستوعبت علوم حضاراتنا وال تزال أهاًل ألْن يدرس فيها، ففي سوريا  إنَّ لغتنا حملت آد 

يدرس الطب وسائر العلوم العقلية والنقلية بالفصحى، وقد أثبت خريجوها تفوقًا؛ ألنَّهم تعلموا بلغة األُم  
 واستوعبوا المادة استيعابًا قويًا.

والقانونية التي تنفذها الشيييييركات والمؤسيييييسيييييات اعتمادها لغة رسيييييمية في المعامالت التجارية، ـــــــــــــ 4
 الخاصة :

تقوم الشيركات والمؤسيسيات الخاصية في الودن العربي بتسيطير تقاريرها ، وصيياغة عقودها ،       
وإصدار تعليماتها إلى العاملين فيها ييييييييي وإن كانوا عربا ييييييييي باللغة األجنبية ، األمر الذي يمس الوضع  

 اللغة الرسمية لجميع دول الودن العربي ، وفي هذه الحالة يرقى  السيادي للغة العربية بوصفها
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الفعيل إلى درجية االسييييييييييييييتهتيار بهيبية اليدولية، واالنتقياص من كرامية البالد،وفي بع  البليدان المتقيدمية  
 يشكل هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون .

المبيالغية في أهميية اللغية   وعنيدميا ننظر إلى وضييييييييييييييع اللغية العربيية في سييييييييييييييوق العميل ، نجيد أن      
اإلنجليزية واشيييييييييترال إجادتها كتابة ، وقراءة ، وتحدثا من قبل الشيييييييييركات األجنبية وغير األجنبية قد 
أصيييبح ظاهرة تسيييتحق الوقوف عندها وتأملها ، بل وتأمل انعكاسييياتها على مصيييلحة الودن ومالمح  

بية شيييراسييية في سيييوق العمل مع اسيييتفحال  الهوية ، ومن المتوقع أن تزداد مزاحمة اللغة األجنبية للعر 
 .  ( 59  ظاهرة العولمة ، إذا ترك الحبل على الغارب لهذه اللغة األجنبية 

  :اللغوية العولمة مواجهة متطلبات :الثاني المطلب

إنَّ الوقوف في وجه العولمة عامة، والعولمة اللغوية الخاصيييية ال تتأتى إالَّ عن دريق مشييييروع عربي  
ومؤسس على ُأسس علمية سليمة تأخذ على عاتقها صيانة اللغة العربية من العامي والدخيل شامل، 

، وكذا تكريسها في المعامالت والممارسات الحياتية اليومية، ومن هنا تبرز عدة وسائل أو متطلبات  
 للحفاظ على اللغة العربية والسير بها قدما نحو مجدها ورفعتها في النقال اآلتية :

 ركيز في مراحل التعليم المختلفة على اللغة العربية وعدم مزاحمة اللغات األجنبية لها.الت -1

 يكون التدريس في المراحل االبتدائية باللغة العربية فقط. -2

 تفعيل القرارات المتعلقة بضرورة استعمال الفصحى في الدوائر الرسمية وغير الرسمية. -3

ة في بيييذل الجهود من أجيييل إيجييياد المصييييييييييييييطلحيييات العلميييية دعوة المجيييامع اللغويييية إلى الزيييياد   -4
والتكنولوجية للمخترعات الحديثة، وذلك بالرجوع إلى ما تمتاز به اللغة العربية من سيمات كاالشيتقاق  

 ، والمشترك اللفظي، وظاهرة التوليد .

الت منع الكتييابية بياللغيية األجنبييية أو كتييابية أسييييييييييييييميياء أجنبييية بحروف عربييية على واجهييات المح  -5
 التجارية.

 مراقبة الكتب المترجمة لوضع المصطلح العربي إلى جانب المصطلح األجنبي . -6

 اإلشراف اللغوي على برامج األدفال كلها. -7



 

 

  

  

 أ.د. خديجة زبار عنيزان 

228 
 

التركيز على أجهزة وسييييييييييائل اإلعالم العربية ومحاولة تحسيييييييييييس القائمين عليها ، والعاملين بها    -8
الفصييح ومحاولة إقصياء اللسيان العامي ، والتقليل من  على تقديم البرامج والحصيص باللسيان العربي 

 البرامج النادقة بلغات ُأخرى.

تأهيل مدرسييي اللغة العربية علميًا وخلايًا ومهنيًا وتكريمهم وتشييجيعهم ماديًا ومعنويًا حتى يقوموا    -9
 بواجبهم في خدمة تلك اللغة على الوجه األكمل.

وضع مناهج للغة العربية جديدة ومتقنة ومتطورة تنسجم مع مراحل التعليم المختلفة للمختصين    -10
 وغير المختصين تراعي الجوانب النفسية والفكرية والتربوية والثقافية واللغوية ألبنائنا.    

 

 النتائج والتوصيات :

 اآلتي:  أمَّا النتائج التي توصل إليها البحث، فيمكن ذكرها على النحو

تعد العولمة من الظواهر المعقدة المثيرة للجدل بين العلماء والمفكرين بسبب أبعادها المتعددة    -1
 والمتنوعة. 

إنَّ العولمة عملية ثقافية تفاعلية، قائمة على أساس التأثر والتأثير، وهي واسعة النطاق بين  -2
 واحد وهو النمط الغربي. أرجاء العالم، وتهدف إلى توحيد الحضارات تحت نمط ونموذج

تعد اللغة العربية من الثوابت األساسية لامة العربية اإلسالمية، فهي رمز هويتها، وأداة   -3
إبداعاتها الفنية، ومعلم من معالم النتاج الفكري واألدبي، كما أنَّها وسيلة من وسائل التواصل بين  

 األفراد.

ائص والميزات التي تجعلها قادرة على مسايرة العصر  إنَّ اللغة العربية والشك تمتلك من الخص -4
ومواكبة عالم التكنولوجيا والتطور الحاصل جراء الثورة المعلوماتية واالنفتاح على شبكات االنترنت 

 ووسائل االتصال الحديث. 
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ينال بالحكومات والقائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية والوسائل اإلعالمية أهمية    -5
كة في مواجهة آثار وتحديات العولمة اللغوية، مِّمَّا يعين على تجاوز هذه المرحلة، وترس   المشار 

 قابلية اللغة العربية في الوقوف بأوجه التحديات.

إنَّ اللغة العربية مرنة تحمل في بنيتها بذور النماء والتطور والتجديد بما فيها من نحت واشتقاق   -6
 ستيعاب مستجدات الحياة والتعبير عنها.  وتصريف فهي لغة حية قادرة على ا

 التوصيات :

اإلكثار من مراكز تحويظ القران الكريم في الدول العربية لينشأ الجيل على حب العربية والترنم   -1
 بها. 

 االهتمام باللغة العربية وإصدار القوانين للمحافظة عليها.  -2

 الفصحى بين الناس.االستفادة من وسائل اإلعالم في نشر اللغة  -3

 إجراء بحوث مشابهة لهذا البحث للوقوف على أهم تأثيرات العولمة على اللغة العربية.  -4

عمل بحوث ميدانية حول تعلم العلوم المختلفة بلغات أخرى غير لغة األُم للمتعلم واألثر السيج   -5
 لذلك. 

 ونشرها عبر المواقع االلكترونية. اعتماد التقنية الحديثة والمتطورة في تعليم اللغة العربية  -6

دعم اتحاد الكتاب والمجامع والجامعات ماديًا ومعنويًا في نشر اللغة العربية وإصدار الدوريات   -7
 و النشرات الخاصة بالعربية. 
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