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ملخص: 
هدف هذا البحث اإىل اإظهار اأ�صالة اللغة العربية، وثباتها- بربكة حفظ القراآن الكرمي 
رغم  وجودها  على  حافظت  وكيف  الب�رصية،  للغات  والإن�صاين  التاريخي  العمق  عرب  لها- 
واأل�صنة غري عربية  تاريخها، من عامية ولهجات،  اأ�صابتها منذ فجر  التي  التعرية  عوامل 
احلديثة،  للح�صارة  اجلارف  الزحف  جاء  عندما  حتى  والثبات،  ال�صمود  وا�صتمر  وحلن، 
واملخرتعات، وتنوع اللغات، و�صطو العوملة، ا�صتطاعت العربية اأن ت�صارع وتقاوم، �صاعدها 
على ذلك، ما اأوتيت من عوامل القوة والثبات، الذي جعلها قادرة على التعامل مع م�صتجدات 

ال�رصاع، وتنوع التحديات بكل قدرة واقتدار. 
هذا ما �صنحاول اأن نبينه من خلل هذا البحث – اإن �صاء اهلل تعاىل- . 
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Arabic Language 
between Originality and Challenges

Abstract: 

The objective of this research is to demonstrate the authenticity of the 
Arabic language, and its persistence – by the blessing of the Holy Quran- 
through the historical and humanitarian depth   of languages, and how Arabic 
maintained a presence despite erosion- hit factors since the dawn of history, 
(slang and dialects, and non- Arab tongues) . Arabic persisted even after the 
sweeping of modern civilization and inventions, the diversity of languages 
and the appearance of globalization, Arabic persisted, aided, by factors of 
strength and stability, which make it able to deal with developments in the 
conflict, and the diversity of challenges. 

This is what we will try to restate through this research- God willing. 
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مقدمة: 

احلمد هلل رب العاملني، وبه ن�صتعني، وبعد: 
الطرف  تغ�ص  معها،  والتعامل  بها  النطق  ع�صور  عرب  �صاخمة  عزيزة  العربية  وقفت 
عن العامية واللهجات، وتقاوم اللحن وغزو الأل�صنة، وت�صتوعب ما اأتاها من لغات الآخرين 
وم�صطلحات  وخمرتعات،  ح�صارة  من  يحمل  مبا  احلديث  الع�رص  جاء  اأن  اإىل  بالتعريب، 
اأجنبية، واأل�صنة متنوعة، واأفكار متعددة، وعوملة تريد اأن ت�صتبيح الآخر، فتعاملت العربية 
اأهلها من  يبذله  ما  قدر  ا�صتطاعتها، وعلى  قدر  راأي، على  و�صداد  بكل حكمة  كله  ذلك  مع 

اأجلها... 
العربية  اللغة  قوة  عن  فيه  حتدثت  فيهما  الأول  ف�صلي:  على  البحث  هذا  جاء  وقد 
اأما  اللغة العربية وثباتها يف وجه احلداثة.  القراآن الكرمي لها، وعن تراث  وثباتها، وحفظ 
الف�صل الثاين فقد جاء بعنوان: اللغة العربية من الأ�صالة اإىل التحديات: حتديات ومواجهة، 
وعر�صت فيه التحديات الداخلية، والتحديات اخلارجية التي تواجه اللغة العربية، حماوًل 

يف كل ذلك اإظهار اأثر هذه التحديات على العربية، و�صبل مواجهتها. 
اإن اللغة العربية بحاجة اإىل من يقف معها وياأخذ بيدها، ويدافع عنها، لعلها ت�صتطيع 
ن�صيًا  جعلها  عليها،  الق�صاء  تريد  التي  التحديات،  من  اجلارف  ال�صيل  هذا  اأمام  ت�صمد  اأن 

من�صيًا. 

الفصل األول:

1. اللغة العربية، قوتها وثباتها: 

وعوامل  والف�صاحة،  والبيان  القوة  من  العربية  اللغة  يف  وجل-  –عزَّ  اهلل  اأوجد  لقد 
التجدد واحلياة ما يجعلها حتافظ على نف�صها حية وقوية، لها القدرة على ا�صتيعاب الآخر 
العربية وحيويتها و�رصعة  اللغة  اأحد امل�صت�رصقي اعرتف بقوة  والتعامل معه، فمثًل جند 
وُح�صن  معانيها،  ودقة  مفرداتها،  بكرثة  اأخواتها  فاقت  التي  اللغة  »تلك  فقال:  انت�صارها، 
نظامها... حتى اإنه مل يعرف لها يف اأطوار حياتها ل طفولة ول �صيخوخة، ول نكاد نعلم من 

�صاأنها اإل فتوحاتها وانت�صاراتها التي ل تبارى« )اجلندي، )د. ت( ، �ص، 25( . 
بها، نظريًا وتطبيقيًا،  اللئق  العربية يف مكانها  اللغة  اأن تو�صع  ال�رصوري  اإنه من 
اليقي  علم  يعلموا  واأن  الكبار،  وكذلك  وحديثًا،  وكتابة  قراءة  عليها  ال�صغار  ين�صاأ  بحيث 
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بل  العلمية...  والخرتاعات  احل�صارية،  املنجزات  ا�صتيعاب  على  قادرة  العربية  اللغة  اأن 
م�صطلحات احل�صارة والخرتاع كلها، �رصط اأن جتد لها من يقف معها، ويعمل من اأجلها 

تعريبًا وا�صتقاقًا، وغري ذلك، حتى ت�صتطيع اللغة العربية اأن ت�صتوعب كل جديد ومعا�رص. 
لقد »و�صلت اإلينا اللغة العربية يف �صورتها املعروفة لدينا من خلل ن�صو�ص ال�صعر 
من  تقرتب  �صورة  وهي  ال�رصيف،  احلديث  ون�صو�ص  الكرمي،  القراآن  ون�صو�ص  اجلاهلي، 
الكمال والن�صج« )عبد اهلل، 1993، �ص: 3( ، هذه ال�صورة امل�رصقة التي ا�صتطاعت اأن حتمي 
العربية، وتبقي لها قوتها وحياتها طوال قرون عديدة، و�صتبقى كذلك يف قابل الأيام- اإن 

�صاء اهلل تعاىل- . 
واأجد اللغة العربية قد هياأ اهلل لها من و�صائل احلفظ واحلماية ما مل تتوافر لغريها، 
اأنها لغة القراآن الكرمي الذي زود العربية بح�صانة ومنعة على امل�صتويي ال�صوتي  فيكفي 
التي  املثلى  القويل  الفن  لها »متثل معجزة  القراآن  اللغة بحفظ  والإعرابي، كما كانت هذه 
يحتذيها الكتاب والأدباء، وكان لهذا العامل من القوة التي مكنت العربية من الوقوف اأمام 
كل الو�صائل التي تنحرف بها« )نف�صه، �ص: 111( ، والتي حتاول اأن حترفها عن م�صار القوة 
الذي يدافع عنها ويقويها. فقد ا�صتطاعت اجلزيرة العربية لأنها املهد الأول للغة العربية، 
وحدودها  املرتامية،  �صحرائها  خلل  من  العربية  على  للمحافظة  القوي  الدفاع  وخط 
ال�صا�صعة، و�صاكنيها اأهل اللغة والأ�صالة، اأن حتفظ للعربية قوتها، وحتى عندما خرجت اإىل 
ما جاورها خرجت قوية، وا�صتطاعت اأن تتعامل مع ما جاورها من لغات بكل قوة ورفعة، 

وباأنها هي الأقوى التي حتمي نف�صها وت�صتوعب غريها. 
اللحن  ويواجهون  عنها،  يدافعون  لغتهم  جانب  اإىل  العربية  اللغة  علماء  وقف  وقد 
والثنائية وغريها من م�صكلت القراءة والكتابة، فحموا لغتهم من خلل و�صع قواعد الإعراب 
والكتابة، كما فعل اأبو الأ�صود الدوؤيل واخلليل بن اأحمد، ون�رص بن عا�صم وغريهم، وا�صتمر 

هذا الدفاع عن العربية لقرون عدة، وما زال حتى يف �صني ال�صعف والنحطاط والنهزام. 
ولعل �رصعة انت�صار اللغة العربية يف البلدان املفتوحة اأو املجاورة، اأو التي و�صل اإليها 
التجار، يعد يف راأيي من عوامل قوتها واملحافظة عليها، بغ�ص النظر عن العوامل الأخرى 
وقد  والبيئية وغريها.  واللغوية  وال�صيا�صية  الدينية  انت�صارها، كالعوامل  �صاعدت يف  التي 
جرت  الذي  الكرمي  القراآن  بذلك  �صاهم  العربية،  اللغة  ل�صالح  تطور  النت�صار  هذا  عن  نتج 
لغته على األ�صنة امل�صلمي يف كل مكان، اأو الفتوح التي �صهرت اأفراد القبائل يف اجليو�ص 
الإ�صلمية، و�صهرت لهجاتهم يف ل�صان عربي واحد. وجند مثًل اأن العربية »حي هاجرت 
اإىل ال�صام، كان ال�صكان الأ�صليون يتحدثون اللغة الآرامية، وكانت العربية  مع الفتوحات 
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والآرامية لغتي من اأ�رصة واحدة، يجمع بينهما ما�ٍص بعيد، واأ�صول عتيقة، لكن الزمن غطى 
على هذه الأ�صول اجلامعة بطبقة كثيفة من الفروق، ولذلك مل تلتق اللغتان لقاء اجتماع، 
واإمنا التقتا لقاء �رصاع« )ال�رصبجي، 1998�ص71( ، حيث انتهى هذا اللقاء بتغلب العربية؛ 

لأنها لغة الدين والدولة. 
حملت  والفكري،  العلمي  التخاطب  »لغة  هي  اليوم-  العربية-  اللغة  اأ�صبحت  لقد 
للغات  جماًل  اأف�صحت  حي  وذلك  العربية،  غري  والأفكار  والفنون  العلوم  م�صطلحات  كل 
الإن�صانية اأن حتل يف اأبنيتها ومقا�صاتها اللغوية عن طريق ال�صتقاق والتعريب، فا�صتوعبت 
حقائق الع�رص العلمي، واختزنت كل مظاهر الرتقاء احل�صاري« )نف�صه، �ص95( بكل جدارة 

واقتدار، وثقة وثبات. 
ول  لغوية  ق�صية  لي�ص  القومية  باللغة  »التم�صك  اأن  هو  عليه،  التاأكيد  ينبغي  والذي 
القومية  بالهوية  �صيا�صية تت�صل  الأ�صا�ص عملية ح�صارية  واإمنا هو يف  اأكادميية فح�صب، 
للأمة العربية، وبوجودها الإن�صاين والتاريخي، وبدخولها عامل املعرفة والتقنيات احلديثة، 
العربية  اللغة  م�صلحة  يف  ي�صب  كله  وهذا   ، �ص2(   ، ت(  )د،  )قجة،  الوطنية«  وبوحدتها 
العربية،  ال�صخ�صية  مقومات  عن  »الدفاع  يف  كربى  اأهمية  لها  العربية  واللغة  وتفوقها. 
العربية  املجتمعات  خ�صو�صيات  وعن  الإ�صلمي،  العربي  الكيان  مكونات  عن  والذود 
الإ�صلمية، وعن الركيزة الأوىل للثقافة العربية وللح�صارة العربية الإ�صلمية« )الزواوي، 

2002، �ص45( . 
اإن لغة كاللغة العربية، �رصبت جذور اأ�صالتها يف اأعماق التاريخ، وهياأ اهلل لها القراآن 
الكرمي ليحفظها اإىل قيام ال�صاعة، وحباها من املكونات وال�صفات ما جعل �صبابها يتجدد 
اإذا ما راودها امل�صيب عن نف�صها، بحيث ت�صتطيع اأن تعي�ص اأبد الدهر �صابة قوية، مقاومة 

لكل معتٍد عليها، اأو يحاول النيل منها. 

2. القرآن الكريم احلافظ األمني للغة العربية: 

نزل القراآن الكرمي على قلب احلبيب حممد- �صلى اهلل عليه و�صلم- بل�صان عربي مبي، 
حيث قال تعاىل: {نزل به الررّوح االأمني على قلبك لتكون من املنذرين بل�صان عربي 
تعاىل:  قال  واخللود،  القدا�صة  العربية  اللغة  اكت�صبت  هنا  ومن   .  )195 )ال�صعراء،  مبني} 
، فكان حفظ اهلل- عز وجل-  له حلافظون} )احلجر، 9(  واإنا  الذكر  نزلنا  نحن  {اإنا 
للقراآن الكرمي حفظًا للغة العربية اأبد الدهر واإىل قيام ال�صاعة. وكان هذا هو ال�رّص وراء حفظ 
�صلمت  الندثار، وبذلك  اإىل  التاريخ  اأن تتعر�ص عرب حقبات  العربية وخلودها، دون  اللغة 
من الزيف اأو الت�صويه، الذي حاول الآخر تعري�صها له، وبقيت كالطود ال�صامخ تتحدى كل 
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املوؤثرات، واأ�صكال املوؤامرات، التي حيكت وحتاك �صدها، ومل تتعر�ص لل�صيخوخة والهرم 
اللذين يقودانها اإىل املوت والفناء، كما حدث لغريها من اللغات، ووقف العرب وامل�صلمون 
م�صا�ص  هو  باأحدهما  م�صا�ص  كل  اأن  واعتربوا  الكرمي،  والقراآن  العربية  اللغة  عن  يدافعون 

بالآخر. 
ومن ذلك جند اأن القراآن الكرمي منح »اللغة العربية قوة ورقيًا ما كانت لت�صل اإليه لول 
القراآن الكرمي، مبا وهبها اهلل من املعاين الفيا�صة، والألفاظ املتطورة، والرتاكيب اجلديدة، 
والأ�صاليب العالية الرفيعة، فاأ�صبحت بذلك حمط جميع الأنظار، والقتبا�ص منها مناط العز 
والفخار، وغدت اللغة العربية تتاألق وتتباهى على غريها من اللغات، مبا حازت عليه من 
بروكلمان  مع  الأمر  وو�صل   ، �ص2(   ،1978 )ال�رصبجي،  الكمال«  واأنواع  اجلمال  حما�صن 
ليقول: »بف�صل القراآن بلغت العربية من الت�صاع مدى ل تكاد تعرفه اأي لغة اأخرى من لغات 
الدنيا... وبهذا اكت�صبت اللغة العربية منذ زمان طويل رفعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى 

التي تنطق بها �صعوب اإ�صلمية )بروكلمان، )د، ت( ، �ص23( . 
وا�صتطاع القراآن الكرمي من خلل تلوته اآناء الليل واأطراف النهار من طرف امل�صلمي، 
من توحيد لهجات اللغة العربية يف لهجة قري�ص، التي نزل القراآن الكرمي بلغتهم، وبف�صل 
القراآن الكرمي حتولت اللغة العربية اإىل لغة عاملية، فهي لزمة ملن يدخل يف الإ�صلم حتى 
يتعلم �صوؤون دينه، وكيف يوؤدي العبادات، و�رصورية لقراءة القراآن الكرمي والتفقه والتاأليف 
واأفغان�صتان،  وال�صي،  الهند  يف  تغلغلت  حتى  جداً  العربية  اللغة  انت�صار  »ات�صع  فقد  فيه. 
البخاري،  مثل:  البلد،  تلك  من  العلماء  م�صاهري  من  نعلمه  ما  ذلك  على  �صاهداً  وح�صبنا 
وم�صلم، والن�صائي، وابن ماجه، والقزويني... « )عرت، 1992، �ص359( . ويف �صدد ذلك يقول 
الباقوري مبينًا اأثر القراآن الكرمي يف اللغة العربية »فبعد اأن كانت ثروتها يف حدود بيئتها، 
الكرمي  القراآن  وبف�صل   . �ص49(  )الباقوري، 1969،  احلياة«  فنون  كل  يف  غنية  اأ�صبحت 
حتولت اللغة العربية اإىل لغة تعليمية ذات قواعد من�صبطة، وعمل القراآن الكرمي كذلك على 
اإملئها وقراءتها، وتهذيبها، ون�صوء علم البلغة،  العربية وكيفية  اللغة  حفظ ر�صم كلمات 

وتنمية ملكة النقد الأدبي )عبد اهلل، 1993، �ص3- 4( . 
3. تراث اللغة العربية وثباتها يف وجه احلداثة: 

من البدهي اأن ياأخذ املنحى التاريخي للمجتمعات منحى احلداثة والتطور والتجديد، 
الإ�صلمي  والعامل  العربي  الوطن  يعي�ص  اليوم،  وحتى  ع�رص  التا�صع  القرن  منت�صف  »فمنذ 
اأزمة تدور حول احلداثة والرتاث، اأو املعا�رصة والأ�صالة، يف اإطار تدفق موجات احل�صارة 
الغربية واإفرازاتها يف �صتى املناحي الفكرية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية« )قجة، 

)د، ت( ، �ص27( . 
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نحو  منه  لينطلق  عليه؛  ويثبت  به  يتم�صك  اأن  اإىل  الإن�صان  يدعو  بالرتاث  التم�صك  اإن 
وعلوم  فكر  من  احل�صاري  بالإرث  يت�صل  ما  كل  يعني  فالرتاث  وامل�صتقبل،  احلا�رص 
وثقافات، بحيث ارتبط مفهوم الرتاث ب�صخ�صية الأمة وخ�صو�صيتها وهويتها، ولكن الثبات 
على الرتاث ي�صطدم مبعول احلداثة، التي يراها الباحثون باأنها تت�صل بالعمليات التي تتم 
لإحداث تبدلت يف املجتمع تدفعه اإىل الأمام؛ لين�صاأ �رصاع الأ�صالة واملعا�رصة، اأو الرتاث 
للكون  روؤيتها  يف  الغربية  احل�صارة  عن  املنبثق  النموذج  باأنها  ُتفهم  قد  التي  واحلداثة، 

واحلياة )نف�صه، �ص3( . 
اإن اللغة العربية، وهي اللغة الوطنية والقومية، يجب اأن تقف دائمًا �صاخمة يف وجه 
للهوية  املحدد  الرتاث  ي�صكل  الذي  الثقايف  الوعاء  لأنها  واحلداثية؛  ال�صيا�صية  التحديات 
وحا�رصهم  وب�صخ�صيتهم  وتراثهم،  بتاريخهم  يثقوا  اأن  العربية  اأهل  وعلى  لها.  والداعم 
لغتهم  باأن  ب�صخ�صيتهم  ثقتهم  وتتزعزع  احلداثة،  مبتطلبات  يتاأثروا  ل  واأن  ووجودهم، 
وح�صارتهم وتراثهم مدعاة للتخلف، ولي�ص اأهًل ملواكبة جديد احلداثة؛ لأن اللغة العربية 
التي ما فتئت ثابتة را�صخة القدم منذ قرون طويلة، �صتثبت –باإذن اهلل- ملا ينتج عن احلداثة 

وغريها، و�صتتعامل معها كما �صبق واأن تعاملت مع غريها. 
وتاأتي القوة للغة العربية من خ�صائ�ص متتاز بها كغزارة مفرداتها، وغنى تراكيبها، 
وجمال تعبريها، ومرونة ال�صتقاق، ودورها احل�صاري التاريخي، و�صلحيتها لكل زمان 
اأنها  من  تنبع  وقد�صيتها،  واأ�صالتها،  وعراقتها  وتفوقها،  وغناها  عظمتها،  واإن  ومكان، 
لغة القراآن الكرمي، واحلديث النبوي ال�رصيف، وال�صعر العربي، والنرث العربي، بل لغة العلم 
واحل�صارة الإ�صلمية )اخلطيب، 2009، �ص1( ، كل ذلك يتطلب منا اأن نتم�صك بها، وندافع 
واملعلوماتية  احلا�صوبية  املتتالية يف ع�رص  والتحديات  والعوملة،  احلداثة  عنها يف وجه 

والف�صائية والتقنية، وحماولة هيمنة اللغة الجنليزية على لغات العامل. 
اإن اللغة العربية ت�صتمل على جمموعة من الثوابت التي حتافظ عليها وعلى وجودها، 
والرتاكيب  واملفردات  الأ�صوات  حيث  العربية،  اللغة  م�صتويات  جميع  »الثوابت  هذه  فمن 
اأما  اجلمل،  وبناء  املفردات،  بناء  قواني  هو  ثباتًا  امل�صتويات  اأكرث  اأن  غري  والدللت، 

الأ�صوات واملعاين فهي اأكرث عر�صة للتغري من غريها« )امللح، 2010 �ص53( . 
من  مناذج  القدمي  العامل  اأعطت  اأنها  اللغة  هذه  يف  الأ�صالة  اأمارات  من  ولعل 
الخت�صا�صات الدقيقة، فاخلليل بن اأحمد و�صع علم الأ�صوات، الذي اأقام عليه معجم العي 
التي  العربية مبادة �صخمة من امل�صطلحات  ، »وقد حفلت  )ال�صامرائي، 1977، �ص: 33( 
تت�صل بطائفة من العلوم الإ�صلمية، كعلم الكلم والفقه«، وغريها من العلوم الإن�صانية... 
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وتهياأ من ذلك اأن اأ�ص�ص ملعجم فل�صفي وجد ماثًل اإبان ازدهار احل�صارة العبا�صية يف بغداد 
)نف�صه( . 

لقد كانت اللغة العربية من اللغات احلية، التي متلك من الزاد اللغوي ما اأعان الناطقي 
بها اأن يكون لهم هذا الرتاث احل�صاري، يف فرتة مل يكن لغريهم م�صاركة يف �صيء من ذلك، 
تتخاذل  اأن  دون  املجتمع  تن�صب يف  التي  احل�صارية  للروافد  ت�صتجيب  العربية  وا�صتمرت 
اأمام هذه التجارب، ومن اأجل ذلك بقيت هذه اللغة الكرمية لغة العامل املتح�رص طوال قرون 

عدة، ومل تنل منها ال�صدمات العاتية �صيئًا )نف�صه، �ص34- 35( . 
اإن العربية لغة مل تعرف ال�صيخوخة، بدليل بقاء هذه اللغة بقواعدها وتراكيبها وثروة 
مفرداتها، و�صمودها �صتة ع�رص قرنًا يف مواجهة ظروف ومتغريات ح�صارية متعددة، وهي 
لغة مل تعرف الهزمية والتقهقر اأمام اأي لغة احتكت بها، وهي اإحدى لغات ثلث ا�صتولت على 
�صكان العامل مل يح�صل عليه غريها، وهي: )العربية والإ�صبانية والإنكليزية( ، كما يذهب 
امل�صت�رصق )مرجليوث( ، وهي لغة ا�صتطاعت اأن حتافظ على �صبابها وحيويتها وقوتها، واأن 
تكون لغة توا�صل اجتماعي وفكري بي اأبنائها، ولغة توا�صل ح�صاري بي لغات عاملية، 
وذلك ملا ا�صتملت عليه من خ�صائ�ص النماء والتوليد الداخلي، وما ا�صتملت عليه من قدرة 
على متثل الألفاظ الأجنبية التي ت�صطر اإىل اقرتا�صها من غريها، والذي اإذا خ�صع لقواعد 
النطق العربي اأطلق عليه ا�صم )الكلمات املعربة( ، ومن بقي خارج تلك القواعد اأطلق عليه 

)الدخيل( )خ�صارة، 1994، �ص: 12- 14( . 

الفصل الثاني:

1. حتديات داخلية: 

1.1 يف مواجهة اللرّحن: 
العرب  واختلط  بن�رصه،  اهلل  واأيدهم  والروم،  فار�ص  بلد  اإىل  فاحتي  العرب  اجته 
بغريهم؛ مما جعل الل�صان العربي ي�صتقبل غريه من اللغات الأخرى، فيتاأثر بها؛ لذلك جند 
من العرب من يقول: “اإن جل ما يكتب بالعربية اليوم غري م�صكول، فهو حّمال للوجوه، ولكن 
جمهور اأهل العربية، مع ذلك، ل يجمعون على خطاأ، اإنهم يكت�صفون اللحن واخلطاأ يف ال�صبط 
اإن وقع من اأحدهم، ول ميلك حلٌن اأو خطاأ اأو ت�صحيف اأو حتريف اأن يكون نافذاً ياأخذ به 
اأهل العربية جميعًا” )املو�صى، 2007، �ص37( . والذي �صاعد على الوقوف يف وجه اللحن 
وخماطره هو القراآن الكرمي؛ لأن القراآن الكرمي هو الذي ارتقى بكلم العرب اإىل منزلة اللغة 
املعتمدة؛ ذلك اأن و�صف العربية وتقعيدها وعلومها جميعًا، قد اأجنزت –بعد حتول ال�صليقة 
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علم  �صاأن  هو  ذلك  �صحيحًا،  اأداًء  القراآن  اأداء  لدواعي  الرئي�ص،  املقام  يف  اللحن-  وت�رصب 
اأ�صوات العربية، و�رصفها، ونظمها، واإعرابها، ومعجمها، وغريبها، بل اإن البلغة قد ن�صاأت 
ملثل هذا ال�رصط، وعلى نحو اإ�صايف اإذ كانت تق�صد يف املقام الأول لبيان اإعجاز القراآن« 

)نف�صه، �ص: 37- 38( . 
يف  املت�صلة  للجهود  الرئي�ص  هو«احلافز  الدوام،  على  املقد�ص  الكرمي  القراآن  ظل  لقد 
الإنباه على اللحن والأخطاء ال�صائعة، حفاظًا على �صورة العربية كما نزل بها القراآن، ولعل 
ازدراء بع�ص اأهل العربية للهجات املحكية مرجعه اإىل اأنها متثل انحرافًا عن الف�صحى لغة 

املقد�ص، حتى لينفي بع�صهم اأن تكون لغة اأو يعتدها لغة م�صوهة« )نف�صه، �ص46( . 
اإن اختلط العرب مع اأهل البلد املفتوحة، وامتزاجهم مع �صعوبها، واإ�صهارهم لهم، 
ونزوح كثري من الأعاجم اإىل البلد العربية، كاأ�رصى، اأو جواٍر، اأو علماء، اأو عمال، واإقامة 
كثري من العرب يف البلد املفتوحة، كل ذلك �صاهم يف تاأثر اللغة العربية باللغات الأخرى 
وتاأثريها فيها، مما �صبب اللحن الذي يجري على الأل�صنة يف ثلث �صور: اللحن ال�صوتي، 
�صورة  يف  ويظهر  الإعرابي،  واللحن  خمرجها،  عن  الأ�صوات  بع�ص  انحراف  يف  ويتمثل 
اإ�صقاط حركات الإعراب اأو اخلطاأ يف اإثباتها، واللحن الدليل، ويتمثل يف ا�صتعمال الألفاظ 

العربية يف غري مو�صعها )ح�صام الدين، 2002، �ص109- 110( . 
األ�صنة  اللحن على  العربية بتتبع  اللغة  النحاة واللغويون يف حركة تنقية  وقد »ن�صط 
الع�صور.  الكثرية عرب  الدين، 2002، �ص114( لتلك امل�صنفات  العامة واخلا�صة« )ح�صام 
لقد »حلظ علماء العربية اللحن يطراأ على األ�صنة العرب، ووجدوا حاجة غري العرب اإىل تعلم 
العرب  وكانت  التعلم،  اإىل  ودليًل  لل�صواب،  معياراً  قواعدها  وو�صفوا  فو�صفوها  العربية، 
الف�صحى، واأ�صبحت تختلط عليهم قراءة  العرب عن �صليقة  تكتب لغتها غري معجمة، وبعد 

الكلم غري معجمة، فابتكر علماء العربية الإعجام« )املو�صى، 2003 �ص16( . 
1.1 يف مواجهة العامية: 

تنادى كثري من اأدعياء العربية اأو احلاقدين عليها، اإىل ا�صتعمال اللهجة العامية حديثًا 
وكتابة، يف كل �صاأن من �صوؤون حياتهم، حتى لو كان الن�ص يخ�ص اللغة العربية اأو الأدب 
واإعطائها  العامية،  اللهجات  بت�صجيع  الف�صحى  حماربة  على  الأمر  يقت�رص  ومل  العربي. 
ال�صدارة يف املجال الفكري والثقايف، والعرتاف برتاث العامية على اأنه ند للرتاث العربي 

الأ�صيل. )ال�صبيب، 2001 �ص173( . 
ونرى »اأن العامية العربية ما هي اإل انحراف عن الف�صيحة يف الأ�صوات، وال�رصف 
ابتعاد  الآخر جراء  القدمية، ونتج بع�صه  العربية  القبائل  لهجات  اإىل  يرتد بع�صه  والنحو، 
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النا�ص عن الف�صيحة عرب عهود ال�صتعباد الطوراين، ثم ت�صجيع ال�صتعمار احلديث ل�صتعمال 
العامية« )اأبو مغلي، 2002 �ص141( . 

واإن »العلقة بي اللغة واللهجة هي العلقة بي العام واخلا�ص، فاللغة ت�صتمل على 
لهجات عدة، لكل منها ما مييزها، وجميع هذه اللهجات ت�صرتك يف جمموعة من ال�صفات 
اللغوية، والعادات الكلمية التي توؤلف لغة م�صتقلة عن غريها من اللغات« )اني�ص، 1992 

�ص16( . 
حا�صم،  اأ�صا�صي  فرق  بينهما  م�صتويي  العربية  �صياق  يف  والعامية  الف�صحى  ومتثل 
يتمثل يف اأن الف�صحى نظام لغوي معرب، اأما العامية فقد �صقط منها الإعراب ب�صورة �صبه 

كلية )املو�صى، 2003، �ص125( 
اإن اأي دعوة ل�صتخدام العامية، بو�صفها و�صيلة ات�صال على امل�صتوى القومي، مهما 
العربية جميعها بالتخلف يف جمال حيوي  الأمة  اإعلمي، هو حكم على  اأوتيت من بهرج 
يجتاح العامل الآن، ويت�صابق الب�رص للتعامل معه يف اأو�صاط من املناف�صة حممومة و�رص�صة 

)ال�صبيب، 2001، �ص186( . 
حماولة  اأي  ملحاربة  ر�صمية  وغري  ر�صمية  متعددة  جهات  تعمل  اأن  ال�رصوري  ومن 
اختلف  على  الطلبة  حماية  ويجب  وال�صليمة،  الف�صيحة  العربية  اللغة  على  للنق�صا�ص 
مراحلهم الدرا�صية من عدوى العامية؛ لأن العامية تت�صلل اإىل قراءات الطلب »على امتداد 
حياتهم يف التعلم، وتبقى هي الربنامج اللغوي اأو النموذج الذي ي�صيطر على اأدائهم حتى 

نهاية التعليم العام« )املو�صى، 2007، �ص69( . 
التاأليف  يف  وهي«تربز  امل�صكلت،  م�صكلة  هي  والعامية  الف�صحى  م�صكلة  زالت  وما 
اإذ ل نطالب العوام اأن يتكلموا  الفني، اأ�صعاف ما ترى يف غريه، حتى تكاد تقت�رص عليه، 
الف�صحى، واإمنا نوؤاخذ املتعلمي واملثقفي اإذا ق�رصوا بحقها. والعيب كل العيب يكون يف 
الفنان �صاعراً كان اأم ناثراً، اإذا نهج طريق العوام، و�صلك �صبيل لغتهم، وجتاهل جتويد لغة 
الأ�صالة؛ لأنه هو امل�رصع اللغوي« )عبد اهلل1993، �ص105( ، وعند ذلك �صتوؤثر على اللغة 
العربية، وي�صعب متييز اللغة ال�صليمة عن املزيفة، وقد تتعر�ص للرتاجع و�صعف النت�صار. 

والأمر املهم هو: باأي لهجة �صنعلم اأو نوؤلف، اأو ننظم ال�صعر اأو نكتب النرث؟ فلكل قرية 
اأو مدينة داخل الدولة الواحدة لهجتها، فاإذا كان الختلف والتعدد داخل الدولة الواحدة، 
�صيكون  اختلفها وتنوعها؟! وعند ذلك كيف  العربية على  الدول  الأمر بي  �صيكون  فكيف 
على  الق�صاء  عوامل  من  وعامًل  �صعبًا،  الأمر  �صيكون  التخاطب؟  اأو  التعارف  اأو  التفاهم 

العربية الف�صحى، بل اندثارها. 
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واملتنوعة  املتعددة  ولهجاتها  العامية  تعاين من مطرقة  الف�صحى  العربية  اللغة  اإن 
واملنت�رصة، ومن �صندان اللغات الأجنبية التي حتاول اأن تفر�ص نف�صها بكل قوة على �صاحة 
العربية والناطقي بها، وباأنها هي الوحيدة التي �صتو�صل اأبناء العربية اإىل بيت احل�صارة 
–ورمبا  ذلك  اإىل  اإ�صافة  والتكنولوجي،  والعلمي  احل�صاري  التقدم  نا�صية  اإىل  اأو  الغربي، 
الأهم- هو اأن اأ�صحاب ال�صيا�صات الرتبوية والتعليمية يف املدار�ص واجلامعات، ل يولون 
جندهم  بل  وتعامًل،  و�رصحًا  وكتابة،  وحديثًا  قراءة  التعليم  يف  حقها  الف�صحى  العربية 
يهتم  وقلما  لطلبهم،  تعليمهم  يف  الأكرب  القدر  بالأجنبية  املخلوطة  العامية  من  يغرفون 
الأمثل،  التوظيف  الف�صحى ويوظفها  اأو حما�رص يف جامعة، بالعربية  مدر�ص يف مدر�صة، 

وطبعًا هذا الأمر كان اأثره ال�صلبي وا�صحًا على العربية الف�صحى. 
وعن حتدي اللهجات املحلية اأ�صار املفكر عبد ال�صلم امل�صدي اإىل اأن »الو�صط البيئي 
)اللغة  القومية  اللغة  وحدة  على  خطراً  ي�صكل  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  يف  املحكية  للهجات 
العربية الف�صيحة( ، وبح�صبه فاإن جنوح املربي اأو املعلم اأو املدر�ص اأو املحا�رص اإىل اللهجة 
العامية متو�صًل بها لي�رصح اأو يحاور، فاإنه بذلك ينخرط يف م�رصوع تفتيت اأم املرجعيات، 
وهي اللغة القومية، التي عليها مدار كل هوية ح�صارية« )الفاحتي، 2009، �ص2( ، )انظر: 

عبد ال�صفا، 2005، �ص5- 6( . 
ومن اجلدير ذكره اأن النحراف يف احلركات الإعرابية ظهر منذ �صدر الإ�صلم، ف�صار 
العرب بالأعاجم بعد  اللغوي باختلط  الزيغ  العوام يف منهجهم املنحرف، وا�صتفحل هذا 
اهلل،  )عبد  الف�صحى«  اأ�صالتها  اإىل  واإرجاعها  العامية  لتقومي  اللغة  علماء  فهب  الفتوح، 

2011، �ص2( كما فعل ابن قتيبة يف »اأدب الكاتب«، واحلريري يف »درة الغوا�ص«. 
ويف ع�رصنا احلا�رص، ع�رص التقدم والتطور، وع�رص احلا�صوب والختلط، فل بد اأن 
يظهر ما يوؤثر على لغتنا العربية الف�صيحة، فظهر مثًل ما ي�صمى بالزدواجية، حيث »متثل 
الزدواجية يف العربية مظهراً حا�صمًا من مظاهر التحول الذي جرى على العربية، فاإن تكن 
التطور  العاميات يف جمرى  فقد م�صت  املعيار،  اجلملة مبثالها  ت�صبثت على  قد  الف�صحى 
)بعوامل زمانية ومكانية مت�صابكة( فاأ�صقطت الإعراب، وا�صتبدلت به دوال تركيبية خا�صة 
الفونولوجية للناطقي بها يف  ال�صمات  اآثاراً من  النحوية، كما حملت  للإبانة عن املعاين 
الأ�صقاع العربية، وتباينت يف اختياراتها املعجمية، وفارقت- مبقادير ي�صرية اأو جليلة- 

هيئات اأبنية الف�صيحة« )املو�صى، 2007، �ص137( . 
اأنها: »لغة ازدواجية تتمظهر يف م�صتويي رئي�صي:  و يرى بع�صهم يف اللغة العربية 
م�صتوى الف�صحى، وم�صتوى العامية، وبينهما م�صتوى ثالث يعرف بالعربية الو�صطى، اأو لغة 

املتعلمي املحكية« )املو�صى، 2003، �ص134( . 
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ومل تظهر الزدواجية يف الفرتة ما بي اجلاهلية اإىل ع�صور الحتجاج، اإذ نطق العرب 
بلهجاتهم املكت�صبة، وكانوا اإذا ما اأعوزهم اأمر من العربية، جلاأوا اإىل �صحرائها وقبائلها، 
فعرفوا ما غم�ص اأو اأ�صكل عليهم، ولكننا يف ع�رصنا هذا حيث التطور العلمي والتكنولوجي 
والغزو الثقايف امل�صتمر، والغرتاب العربي يف بلد الغرب وغريه، اأو حتى الختلط بغري 
العربية  اللغة  على  اأثرها  للزدواجية  جعل  ذلك  كل  الواحد...  العربي  الوطن  داخل  العرب 

الف�صيحة. 
اإن اللغة العربية تواجه و�صعًا �صعبًا على امل�صتوى القومي واحل�صاري، فعلى امل�صتوى 
اإق�صاءها، انت�صاراً  اإليها، وحتاول  القومي، تواجه العربية ح�صداً من اللهجات التي تنتمي 
لتيار العاميات، وعلى امل�صتوى احل�صاري، تواجه لغة احل�صارة احلديثة )الجنليزية( التي 
الذي ي�صتوجب  الأمر  اأر�صها )�صاهي، 1985، �ص7(  العربية على  اللغة  طغت على وجود 

وقفة م�صوؤولة جتاه ما يحدث. 
عامتهم  النا�ص  لغة  تكون  حتى  الف�صيحة،  العربية  تعلم  �صبل  من  ني�رص  اأن  علينا 
وخا�صتهم، ثم تكون لغة العلم واحل�صارة احلديثة، وقد كانت لغة العلم واحل�صارة للعرب 
وغري العرب، فكانت عنوان تراث زاهر، وجمد م�رصق اجلنبات. )ال�صامرائي، 1977، �ص22( 
الرتبية  وزارة  من  كل  م�صوؤولية  هو  عليها،  واحلفاظ  الف�صيحة  العربية  اللغة  تعليم  ولكن 
بحيث  العلقة،  ذات  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  من  وغريها  الثقافة  ووزارة  العايل،  والتعليم 

تو�صع خطة �صاملة وم�صرتكة يعمل اجلميع على تنفيذها ومتابعتها. 
ونخل�ص اإىل القول: اإن �صيق العامية وحمدوديتها، وغياب نظام لها يف الر�صم والنحو، 
الأ�صباب بي  وانقطاع  ي�صتع�صي على احل�رص،  العاميات على نحو متماوج متغري  وتعدد 
العامية وبي جتربة التعبري الأدبي والعلمي، واقرتان الف�صحى بالقراآن وتراث غني �صخم... 
 ،2003 )املو�صى،  الف�صحى  حمل  العامية  اإحلل  اإىل  الدعوة  نق�ص  اإىل  اأدى  قد  ذلك  كل 

�ص134( وهذا يريح النف�ص، ويجعلنا نطمئن على لغتنا العربية وثباتها.. 

2. حتديات خارجية: 

1,2 يف مواجهة اللغة األجنبية: 

1.1.2 الثنائية: 
عا�صت اللغة العربية منذ فجر تاريخها عزيزة كرمية يف اأر�صها وحيثما حّلت، وكانت 
اإذا ما واجهتها لغة اأخرى كالفار�صية اأو اليونانية اأو غري ذلك، �صارعت اإىل ه�صمها والتعامل 

معها متعالية عليها، مظهرة قدرتها على تعريبها وحتويلها اإىل معجمها العربي. 
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ولكننا اليوم، ويف ظل التطور احل�صاري والعلمي وال�صناعي...، وانبهار العرب بح�صارة 
الآخر، جننح اإىل النبهار بلغتهم، حتى اأظهر بع�صنا عجزهم و�صعفهم وقلة حيلتهم اأمام 
لغة احل�صارة وال�صناعة والخرتاعات، ف�صارعوا اإىل تعلم الجنليزية والفرن�صية والإيطالية 
وغريها، ومل يكن هذا التعلم من اأجل العلم واملعرفة فقط، بل زاد الأمر اإىل احتقار لغة الأ�صل 
العرب �صعوراً  ال�صعور لدى كثري من  اأو احل�صارة، واأ�صبح  واعتبارها لغة ل ت�صلح للتطور 
انهزاميًا اأثر على نف�صية املنهزمي من الناطقي بالعربية، ولكن ن�صي هوؤلء اأن العربية هي 
اأكرث اللغات وفرة يف املعاين والألفاظ والرتادف وال�صتقاق، وقد ثبت –مثًل- اأن “الطلب 
اأقدر من غريهم من  العربية، هم  الطبية والهند�صية، باللغة  العلوم  الذين تعلموا  ال�صوريي 

الطلب الذين تعلموا العلوم اأنف�صها ولكن بغري لغتهم الأم” )ال�رصبجي، 1978، �ص5( . 
واإذا اأردنا التفاعل مع احل�صارة الغربية، فل بد اأن ي�صبقه التفاعل مع اللغة الجنليزية، 
اأنه  اإىل  اأو كليًا، وننوه هنا  العربية جزئيًا  اللغة  اأن ل يكون ذلك على ح�صاب  مع حماولة 
للغة  �صامل  تفوق  اإىل  اليوم،  العاملية  اللغات  انت�صار  حول  اليون�صكو  اإح�صاءات  »ت�صري 
الجنليزية، فهي لغة العلم ولغة الطريان، ولغة الع�صكر، ولغة التجارة، وال�صناعة، ولغة الطب 
العلمي،  والبحث  الف�صاء  ولغة  واملعلوماتية،  احلا�صوبية  ولغة  والت�صالت،  واملوا�صلت 

واللغة الرئي�صة يف خمتلف املنظمات الدولية« )عبد احلي، 2009، �ص4( . 
وعلى العرب اأن يعملوا على »اإنقاذ املوؤ�ص�صة التعليمية من غزو اللغة النكليزية واللغات 
الأجنبية الأخرى على ح�صاب اللغة العربية، ابتداًء من مراحل الطفولة واحل�صانة، وانتهاء 
باملرحلة اجلامعية والتخ�ص�صية، حيث مت�صح اللغة العربية م�صحًا مق�صوداً، يت�صمن عجائب 
كثرية منها مثًل: فر�ص جناح الطالب العربي بامتحان التوفيل )اللغة الجنليزية( �رصطًا 
للنت�صاب اإىل اجلامعة، ول ت�صتثنى من ذلك تخ�ص�صات اللغة العربية ول حتى ال�رصيعة« 

)نف�صه، �ص: 5( . 
اأن يتعلم اللغة الأجنبية، فهذا مطلوب، وخا�صة يف ع�رص  ول مانع للإن�صان العربي 
كهذا، حيث التطور احل�صاري والتقدم العلمي وال�صناعي، ولكن على األ يوؤثر ذلك على اللغة 
العربية، وعلى اأن ل ينظر اإليها اأنها الأقل �صاأنًا، والأقل جدارة بالهتمام، مما يوؤدي اإىل عدم 

العناية بها اأو عدم احرتامها )الزواوي، 2002، �ص47- 48( . 
والعربية  العربي،  املغرب  يف  والفرن�صية  العربية  بي  اللغوية  »الثنائية  كانت  لقد 
والإجنليزية يف امل�رصق العربي، جرثومة اللجلجة واحلرية، فحي عملت الدول العربية بعد 
ال�صتقلل على اأن ت�صتاأنف م�رصوعها يف النه�صة، وجدت نف�صها متنازعة بي لغتها ولغة 
الآخر، وتعرث م�رصوعها يف تعريب العلوم، وتطوير التقنية ال�صناعية لهذا ال�صبب« )املو�صى، 
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2003، �ص233( . ولذلك ن�صطت املوؤ�ص�صات العربية يف عملية التعريب، لعلها تخفف من 
وطاأة اللغة الوافدة اإلينا. 

2.1.2 التعريب: 
اإن تعامل اأبناء العربية مع التعريب قدمي قدم هذه اللغة، واإن ظهر ب�صكل مركز يف فرتة 
ما بعد مرحلة التدوين التي بداأت نحو )150هـ( ، وا�صتمر العرب يعربون ما يفد اإليهم من 
موؤلفات اأو م�صطلحات، اإىل اأن اأ�صبح الأمر قد و�صل اإىل مرحلة ي�صعب ال�صيطرة عليها لكرثة 
الوافد من الأجنبي اإىل العربي، ولذلك وقف بع�صهم النا�ص موقف الرف�ص للتعريب يف اأيامنا 
هذه، لتدفق املعلومات الهائل يف هذا الع�رص، واخل�صية من �صعوبة اللحاق بالركب العاملي 
العربية بها وبقدرتها، ول�صعورهم بالعجز  اأبناء  اأو جلهل  التعريب،  اإن نحن اقت�رصنا على 
عن اأداء هذه املهمة، اأو لوجود فئة ل ترى الدنيا اإل بعيون غربية، وتعتقد اأن ا�صتعمال اللغة 

الأجنبية هو اخليار الوحيد للنه�صة )ال�صبيب، 2001، �ص 44( . 
اإىل اخلروج من حالة الركود العلمي والتخلف احل�صاري، فل بد من  واإذا كنا نطمح 
اللجوء اإىل نقل العلوم اإىل اللغة العربية وتدري�صها بالعربية )نف�صه، �ص45( ، و«اإن املطالبة 
بتعريب التعليم اجلامعي ل تعني غلق الأبواب اأمام املعلومات املتدفقة، ول النقطاع عن 
تعلم اللغة الأجنبية، واإمنا تعني تربية جيل يفكر بالعربية، ويبدع من خلل ذاته العربية، 
فتتوطن لديه العلوم والتقنية بو�صفها منتجًا عربيًا ل منتجًا اأجنبيًا، ويتفاعل معها ذاتيًا 

بل و�صيط« )نف�صه، �ص46( . 
والر�صائل  الكتب  فيه  واألفوا  القدم،  منذ  والدخيل  املعّرب  عرفوا  العرب  اأ�صلفنا  اإن 
ياأخذوا  مل  العرب  اأن  وتبي  الأجنبية،  الكلمات  من  العربية  دخل  ما  فيها  ر�صدوا  التي 
من هذه الأمم، اإل مبقدار ما ي�صد حاجتهم املا�صة للتعبري عن معان مل تكن موجودة يف 

 .  )68 )نف�صه،  لغتهم 
وذلك يف فرتات  التعريب،  من  متقدمة  مراحل  والإ�صلمية  العربية  البلد  �صهدت  لقد 
متفاوتة من دخول هذه البلد يف الإ�صلم، وكان لكل بلد فيها ظروفه اخلا�صة، اأو امل�صرتكة 
الهتمام  ال�رصوري  . ومن  الدين، 2002، �ص137- 265(  )انظر: ح�صام  الآخر  البلد  مع 
من  العربي  الوجود  يحمي  الذي  والقومي  احل�صاري  الإطار  هو  لأنه  التعريب؛  بق�صية 
النكلوفونية  اأو  الفرنكفونية  ن�رص  مبحاولت  متمثلة  الهوية،  لإلغاء  ال�صارية  املحاولت 
حتت �صعار عوملة الثقافة، ويت�صل هذا الأمر بالفهم غري الدقيق مل�صطلحي احلداثة والرتاث 
)ح�صام الدين، 2002، �ص2( . ويف جمال البعد ال�صيا�صي »نلحظ دور التعريب يف وحدة 
الإعلمية،  الطفرة  زمن  يف  وبخا�صة  ون�صاًل،  وهمومًا  و�صيا�صيًا،  فكريًا  العربي  العمل 
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والقنوات الف�صائية، حيث تغدو اللغة الواحدة اأر�صية �صلبة للوحدة ال�صيا�صية واحل�صارية« 
)نف�صه، �ص5( . 

البعد  على  ويوؤكد  العربي،  للإن�صان  بالنف�ص  الثقة  ا�صتعادة  يف  ي�صهم  التعريب  ولعل 
الإن�صاين والثقايف لديه، وي�صاعد يف مواجهة التحدي التعليمي والأكادميي، »والتعريب يف 
الأ�صا�ص قرار �صيا�صي توظف له اجلهود الب�رصية والأكادميية، واإن قدرة اللغة على ال�صتيعاب 
مرهونة باأبنائها الذين يدخلونها بوابة العلوم الع�رصية، ولي�صت العربية خمتلفة عن اللغات 
الأخرى التي تنقل اإىل رحابها علوم الع�رص« )نف�صه( . . مثال ذلك كلمة )هاتف( التي ا�صتخدم 
العرب بدًل منها كلمة )تلفون( ، بعد اأن ا�صتقرت الأوىل واأ�صبحت مفهومة وم�صت�صاغة، وقد 
عمل جممع اللغة العربية بالقاهرة على و�صع تعريف لكلمة )تلفون( واأثبتها، وعندما اأورد 
كلمة )هاتف( جعل من معانيها )التلفون، اأو ما يتكلم به( ، ويف ذلك تاأ�صيل لكلمة اأجنبية 
يف اللغة العربية، ومن �صور افتتان النا�ص باللفظ الأجنبي كلمة )Mobile( مع وجود بديل 
العربي  العامل  امتداد  على  عربية  اأ�صماء  اأربعة  ووجود  اجلّوال،  الهاتف  تعني  وهي  لها، 
وهي: )اجلّوال، والنقال، واملحمول، واخللوي( ، ومع ذلك ي�رّص النا�ص على ا�صتعمال اللفظة 

الأجنبية )ال�صبيب، 2001، �ص18( . 
للم�صميات  والدللت  املعاين  لتوؤدي  جديدة؛  وم�صطلحات  األفاظ  اإىل  بحاجة  اإننا 
وامل�صطلحات التي اأفرزها العلم احلديث، مما لي�ص له مقابل يف لغتنا العربية، ودون هذه 
امل�صطلحات ل ميكن تعريب العلوم، بعد ذلك تو�صع هذه امل�صطلحات وتـُدمج يف الرثوة 
التعبري عن خمتلف مناحي  قادرة على  متكاملة،  لغة عربية  اإىل  العربية، و�صوًل  اللغوية 
احلياة العلمية والأدبية والجتماعية، وهو من مفهومات التعريب الأ�صا�صية، اإذ من العبث 

احلديث عن معا�رصة بغري هذا املفهوم للتعريب )خ�صارة، 1994، �ص31( . 
اعرتافًا عامليًا و�رصيحًا  املتحدة ميثل  الأمم  هيئة  ر�صمية يف  لغة  العربية  اإقرار  اإن 
وع�رصنتها،  العربية  اللغة  تطوير  من  ي�صتتبعه  وما  العلوم  تعريب  اأن  كما  لغتنا،  بعاملية 
�صوف يوؤكد هذه العاملية، وي�صاعد على انت�صارها بي ال�صعوب الإ�صلمية وغريها )نف�صه، 

�ص49( . 
ق�صية  وهي  واأعداوؤها...  معوقاتها  ولها  ومتفرعة،  �صائكة  ق�صية  التعريب  ق�صية  اإن 
وطنية، بل عربية اإ�صلمية، على م�صتوى العامل العربي والإ�صلمي والعاملي؛ لذا فاإن قرار 
والإ�صلمي،  العربي  العامل  م�صتوى  �صيا�صي على  قرار  اإىل  والتعامل معها يحتاج  تنفيذها 
القادة والزعماء، بحيث يغطي الحتياجات املادية وغري املادية كافة،  وبدعم كامل من 
واأن ياأخذ �صفة ال�صتمرار والدوام، عندها نقول اإن التعريب قد ياأخذ حقه، ويحقق املرجو 

منه. 
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3.1.2 الرتجمة: 
َ عنه باأخرى،  تعرف الرتجمة باأنها هي: “التعبري بلغة اأخرى )اأو اللغة الهدف( عما ُعربِّ
لغة امل�صدر مع الحتفاظ بالتكافوؤات الدللية والأ�صلوبية”، اأو هي: “ا�صتبدال متثيل ن�ص 

يف لغة بتمثيل ن�ص مكافئ يف لغة ثانية” )ح�صام الدين، 2992، �ص: 42- 43( . 
اأحد  ال�صاعدة  احل�صارة  بها  ت�صتمد  معرفية  اأداة  احل�صارة  دور  »يف  الرتجمة  وتعد 
اإذ  الزاهرة،  الإ�صلم  �صاأن الرتجمة يف ع�صور  الآفلة، كان هذا  �رصوط قوتها من احل�صارة 
ترجم العرب حكمة الهند، و�صيا�صة الفر�ص، وعلوم الإغريق وطبهم وفل�صفتهم، وكانت بغداد 
بواكري  يف  الرتجمة  �صاأن  اأي�صًا  هذا  وكان  ال�صاأن،  هذا  يف  عامليي  مركزين  وجندي�صابور 
النه�صة الأوروبية، فعلى حي كانت ح�صارة العرب يف الأندل�ص تنح�رص، جترد الأوروبيون 

لرتجمة الن�صو�ص العربية« )املو�صى، 2007، �ص 84( . 
من  الرتجمة  اإلينا  حتمل  ما  مدى  اأولهما:  زاويتي،  من  للرتجمة  ننظر  اأن  وعلينا 
مدد  هو  اإذ  به،  تغتني  العربية  للغة  رافداً  الغاية  اأ�صل  يف  ميثل  وهو  امل�صتفادة،  املعارف 
معريف لها وعامل يف حيويتها وحياتها، بل تطويرها تطويراً ذاتيًا. وثانيهما: لغة الرتجمة 
العربية الذي ميثل ما تدخله الرتجمة على �صورة العربية يف نظام بنائها )نف�صه، �ص84- 

 . )85
اإن�صاء قاعدة علمية بالعربية، تقت�صي اإحاطة �صاملة  اإن الرتجمة العلمية حتتاج اإىل 
ومتابعة فورية ملا بلغته العلوم يف الدول املتقدمة، وميكننا اأن نن�صب اإىل الرتجمة العلمية 
)املعاجم ال�صطلحية( املو�صوعة يف �رصوب خمتلفة من العلوم، اإذ اإنها تعتمد الرتجمة 
املبا�رصة اإىل جنب و�صائل لغوية اأخرى، يف و�صع املقابلت العربية للم�صطلحات الأجنبية، 
مما يوؤدي اإىل تعدد يف املقابلت للم�صطلح الأجنبي الواحد، حتى لي�صبح العمل املقت�صى 
هو توحيد امل�صطلحات، ومن بي املعاجم ما عرف »مبعجم امل�صطلحات العلمية والفنية«، 
التي اأقرها جممع القاهرة باأجزائه املتعددة، واملعاجم التي و�صعت يف اإطار مكتب تن�صيق 

التعريب بالرباط، واحتاد املجامع العلمية العربية وغريها )نف�صه، 87- 88( . 
اأما ونحن نعي�ص يف ع�رص احلداثة والتقدم التكنولوجي، فقد »اأذكت العوملة احلاجة 
امللحة الدائمة لرتجمة معارف اللغات الأخرى واحل�صول عليها ب�صكل �رصيع فوري... ثمة 
اللغوية«(  »احلا�صوبيات  علوم  ل�صيما  اجلديدة،  احلا�صوب  وعلوم  احلا�صوب،  )بف�صل  اليوم 
طرائق اآلية جديدة، ت�صمح للحا�صوب برتجمة الن�ص دون مرتجم، وب�صكل فوري، الربجميات 
اإنرتنت  موقع  اأو  كتاب،  ترجمة  اليوم  ن�صتطيع  والتقنية،  العلمية  التطورات  اأنتجتها  التي 
بدقائق، رمبا ما زالت نتيجة ترجمتها غري دقيقة اأو غري جيدة اأحيانًا، ل�صيما عند ترجمة 
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الن�صو�ص الأدبية واللغوية املعقدة. لكنها ت�صاعد على احل�صول على ن�ص اأويل خام �رصيع 
)�رصوري، 2009،  النهائية«  الرتجمة  للح�صول على  يدويًا  ت�صليحه وحت�صينه  يكفي  جداً، 
�ص3( . اإذ ما زال ا�صتخدام تقنية الرتجمة الآلية عربيًا �صعيفًا جداً رغم اإمكانية ا�صتثمارها 
بقوة، فكثري من عيون الكتب العاملية مل تر النور بعد بالعربية، فلم يعد الأمر كما كان يف 
الع�رص العبا�صي، حيث كانت اللغة العربية هي لغة احل�صارة الكونية، بف�صل حملة الرتجمة 

الوا�صعة اإليها للكتب الأجنبية، يف �صتى جمالت العلم واملعرفة )انظر، نف�صه، �ص4( . 
ومن اجلدير ذكره اأن »اجلهود حول اأهمية الرتجمة لنقل التكنولوجيا الغربية، ولإدخال 
العلوم اإىل الوطن العربي، فقد اأظهرت الدرا�صات الأخرية ب�صكل وا�صح، اأن ثاين اأكرب حاجة 
لتعلم لغة اأجنبية هي لأغرا�ص الرتجمة، وي�صعر العلماء العرب باأن هناك نق�صًا كبرياً يف 

الرتجمات من واإىل العربية، ويف جميع احلقول« )�صاهي، 1998، �ص46( . 
وعلى الرغم من الطاقة الفعلية والكامنة يف العربية، فثمة من دعا اإىل ثنائية لغوية، 
وهذا  والثقافة،  للعلوم  والأجنبية  والإن�صانيات،  للآداب  العربية  لغتان:  لنا  يكون  باأن 
لغة علمية عربية،  لغة عربية معا�رصة جامعة دون  لنا  اأن يكون  لأنه ل ميكن  مرفو�ص؛ 
تلبي حاجات العلم والثقافة، ولن تكون العربية لغة علم وثاق دون تعريب للعلوم والتعليم 

)خ�صارة، 1994، �ص41( ، وهو ما �صبق اأن اأ�رصت اإليه. 

2,2 يف مواجهة العوملة: 

اإن اللغة العربية تواجه حتديات �رص�صة من قبل قوى العوملة املختلفة، واملتمثلة يف 
امل�صالح املادية الناجمة عن الت�صال بالأجنبي، والتاأثري الإعلمي القائم على ال�صخب 
وال�صجيج والتب�صري باللغة الجنليزية، على اأنها اللغة العاملية التي هي لغة الب�رص، ولكن 
اللغة الجنليزية لغة عاملية، ادعاء لي�ص له ن�صيب من  البع�ص- باأن  الدعاء– كما يرى 

ال�صحة عندما يو�صع على حمك البحث العلمي )ال�صبيب، 2001، �ص15( . 
ال�صاذج بالأجنبي،  العوملة، والت�صبه  العربية يف املجتمع بفعل  للغة  �صافر  والتحدي 
والعامة،  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  التجارية  املحلت  من  كثري  جتاهر  عندما  خا�صة 
تعليماتها،  واإ�صدار  عقودها،  و�صياغة  تقاريرها،  وت�صطري  لفتاتها،  بكتابة  وال�رصكات... 
عربية،  ال�رصكات  هذه  من  كثري  كون  رغم  الأجنبية،  باللغة  وعر�صها  اإعلناتها  وتوزيع 

واأغلب موظفيها من العرب ويف بلد عربية. 
ومن هنا فاإن اإ�صعاف اللغات القومية، واإحلل اللغات الأجنبية القوية مكانها، يعد 
�صكًل من اأ�صكال الحتواء يف ع�رص العوملة، بل هو �صكل من اأ�صكال حتطيم الثقافات لدى 
ال�صعوب ال�صعيفة، واإ�صعاف انتماءاتها اإىل ح�صاراتها الأ�صلية )ال�صبيب، 2001، �ص35( . 
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اإن وجود الأجانب يف بلدنا، اأو التقدم احل�صاري للأجنبي، يجب اأن ل يجعلنا نتنازل 
عن لغتنا العربية القومية، ويجب اأن تبقى لغة البلد الر�صمية واقعًا ل �صعاراً، وهذا ما جنده 
لغتها  حماية  على  تعمل  باأنها  املتح�رصة،  والدول  الغربية  الدول  يف  املتقدمة  الأمم  عند 
وهويتها و�صخ�صيتها يف م�صمار احل�صارة، من خلل احلفاظ على لغتها يف ع�رص العوملة 

)نف�صه، �ص59( . 
والذي يجب اأن يتنبه له اأهل العربية كذلك، »باأن لغتنا ت�صتهدف كل يوم ب�صهام بالغة 
التاأثري، من قبل ما حملته لنا اأذرعة العوملة من األفاظ دخيلة، وتعبريات اأجنبية، وممار�صات 
لغوية حتمل يف طياتها بوادر العجمة والرطانة، والأخطر من ذلك كله اأن يتحول الإن�صان 
العربي يف بع�ص املواقع اإىل م�صخ ل هو بالغربي ول العربي، واأن تنعدم لديه الغرية على 

اللغة التي هي اأحد اأبرز مقومات هويته العربية« )نف�صه، �ص85( . 
لقد اأخطاأ من يدعي جمود اللغة العربية عن مواكبتها كل جديد يف هذا الع�رص، فاللغة 
عن  منعزلة  تزدهر  ل  و  تنمو  ل  املقابل  ويف  بطبيعتها،  تتخلف  ل  كما  بنف�صها،  جتمد  ل 
على  ولكن   . �ص6(   ،1978 )ال�رصبجي،  وم�صتجدات  اأحداث  من  فيه  يجري  وما  جمتمعها 
نحو  الزاحفة  الثقافية  العوملة  نطاق  يف  الذوبان  مرحلة  اإىل  العربية  باللغة  ي�صل  ل  اأن 
لغتنا وح�صارتنا وثقافتنا، ففي العقود الأخرية �صهدت ت�صارعًا يف موت كثري من اللغات، 
وتهمي�ص بع�صها الآخر، وحماولة زعزعة الثوابت لدى لغات اأخرى )ح�صام الدين، 2002، 
�ص4( . ولكن يف ظل هذا التحدي بقيت اللغة العربية حتافظ على اأ�صالتها وقوتها بثبات 
واقتدار، فاجلزائر ودول املغرب العربي، وبع�ص دول امل�رصق العربي مثًل، والتي تعر�صت 
لل�صتعمار، ورغم ممار�صة هذا ال�صتعمار لكل اإمكانياته الثقافية وال�صيا�صية، نه�صت منها 
اللغة العربية من جديد بعد كبوة، اأو انحناء للعا�صفة، بكل قوة وعزمية، بل اأخذت تتفوق 
على كثري من البلد العربية والإ�صلمية التي مل تخ�صع لل�صتعمار، وما يدلل عليه، الوفرة 
الكبرية من الأخوة الباحثي والدار�صي، وحملة ال�صهادات العليا يف اللغة العربية واآدابها 

من تلك الدول. 
واملعلومات  الت�صال  ثورات  اأنه«مع  اإىل  يتنبهوا  اأن  واأ�صحابها  العربية  اللغة  على 
احلديثة، بداأت احلدود اللغوية تتهاوى اأمام لغات قليلة، متتلك نا�صية الت�صال واملعلومات، 
فتعرب هذه احلدود دون ا�صتئذان، وتهدد عامل اللغات بعوملة لغوية تفر�ص �صيئًا ف�صيئًا لغة 
واحدة، ويف اأف�صل التوقعات لغات حمدودة على العامل باأ�رصه« )عبد احلي، 2009، �ص1( 
، وهذا قد يوؤدي اأو ي�صاهم يف الق�صاء على تراث الأمم وعاداتهم وح�صاراتهم، خا�صة اللغة 
العربية التي ت�صتند اإىل دعامتي قويتي هما الدعامة الدينية والقومية، وهما م�صتهدفتان 
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بقوة و�رصا�صة من قبل الغرب واأعداء الإ�صلم، الذين يرون اأنهم اإذا ق�صوا اأو اأ�صعفوا النتماء 
اللغوي والقومي للعرب، ف�صيحققون �صيئًا مما يكمن يف نفو�صهم من كيد لهذه الأمة ودينها 

وتاريخها. 
ظلت  الو�صطى  القرون  يف  الكونية  اللغة  كانت  التي  العربية  اللغة  اأن  بع�صهم  ويرى 
جامدة، ومل تعرف اأي حتديثات يف بنيتها، اأو تغريات يف قوامي�صها، تعك�ص تطورات علقتها 
بالع�رص، ومل تواكب متطلبات احلداثة، حتى اإنها ل متتلك اليوم ردائف ملعظم امل�صطلحات 
احلديثة، وهذا يوؤدي اإىل عدم متكن الإن�صان العربي من دخول ع�رص العوملة من اأو�صع اأبوابه، 
ا�صتيعابها )�رصوري، 20009،  اأو حتى  القادرة على مواجهتها  العلمية  العقلية  ول ميتلك 
�ص2( . ولكنني اأرى اأن الأمر مل ي�صل اإىل هذا احلد، فاللغة العربية منذ عقود اأخذت تتعامل 
مع العوملة، واحلداثة واحل�صارة وم�صتجداتها، من خلل اإن�صاء موؤ�ص�صات التعريب، وو�صع 
قوامي�ص امل�صطلحات املختلفة، وموؤلفات التعريب والرتجمة، التي حتاول التقليل من حجم 
هذه الهجمة على العربية، ومع ذلك فاإننا نطمح اإىل اأن يكون هذا التعامل واملواجهة اأف�صل 

من ذلك بكثري. 
الثقايف  وال�صتلب  الغربية  والهيمنة  العوملة  اأخطار  هو  العربي  العامل  يهدد  ما  اإن 
والتبعية ال�صيا�صية والقت�صادية )1، �ص: 182( وحتى الفكرية، مما ي�صعب مواجهته، بل 

الوقوف موقف املتفرج، اإذا مل تتخذ الإجراءات املنا�صبة ملواجهة هذه الأخطار. 

3,2 يف مواجهة الغزو الثقايف واحلضاري: 

وكرثتها،  احل�صارية  الأدوات  اأ�صماء  تعدد  واحل�صاري  الثقايف  الغزو  مظاهر  من  اإن 
بالت�صميات  لغتنا، ولكرثتها وعدم ملحقتها  الدخيل توغًل يف  األوان  اأكرث  بحيث تعد من 
يغري من  اللغة  الدخيل يف  اأن كرثة  �صك  »ول  املعا�رص،  فاإنها متلأ معجمنا  لها،  املقابلة 
ملحمها، ويجعلها اأ�صبه ما تكون باللغة التابعة، اأو املعتمدة على اللغة الأخرى، مما يحيلها 
يف نهاية الأمر اإىل م�صخ ل تتبي ملحمه« )نف�صه، �ص 17( . والولع باللفظ الأجنبي، يوؤدي 

بكثري من النا�ص اإىل ترك اللفظ العربي املتي�رص، اإىل اللفظ الأجنبي الغريب. 
اإن الإبداع وامل�صاركة يف �صنع احل�صارة، والوقوف اأمام الهيمنة احل�صارية، ل يكون 
بالو�صائل التي اتبعت منذ بداأت العلقة بالغرب، والقائمة على تقدي�ص اللغة الأجنبية، واإمنا 
يتم ذلك مب�رصوع نه�صوي يعمل على توطي العلم والتقنية يف البلد العربية، ولن يتم ذلك 
اإل من خلل الإ�صلح الرتبوي احلقيقي الذي يجعل العرب يتعلمون بلغتهم، ويفكرون بها، 

ويبدعون من خللها )نف�صه، �ص: 28( . 
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رئي�صني  نوعني  اإىل  لينا،  اإ تفد  التي  االأجنبية  امل�صطلحات  وتنق�صم 
 )69  -68 �ص )نف�صه،  هما: 

العلوم،  ● فهو امل�صطلح العلمي: وهو امل�صطلح الذي يتعلق بعلم من  االأول:  النوع 
وي�صيع بي طبقة العلماء والباحثي. وللتعامل مع امل�صطلح راأى بع�ص النا�ص اأن يبقى كما 

هو، ثم يف مرحلة تالية ي�صار اإىل ترجمته اأو تعريبه. 
فهو امل�صطلح احل�صاري: وهو م�صطلح يتعلق باأمناط احلياة  ● الثاين:  النوع  اأما 

وما يتعلق بها، وهذه امل�صطلحات ت�صمى بها كثري من املخرتعات احلديثة، وهذا امل�صطلح 
اأو�صع جماًل، واأبلغ تاأثرياً، واأ�صد خطراً، على اللغة العربية من الأول؛ لأنه يتغلغل يف ن�صيجها 
الهيمنة  هذه  وقف  على  العمل  يجب  ولذا  الأ�صلية؛  اللغة  على  اللغوية  والهيمنة  اللغوي، 

اللغوية، وال�صيطرة على الوافد الدخيل اإىل اللغة العربية بالطرق والو�صائل املنا�صبة. 
ورّب نظرة متفائلة ترى اأن العربية يف الواقع الراهن متثل مطية القت�صاد وال�صتهلك، 
فهي ترتجم بف�صاحة عالية منطوقة، وكفاية مهنية ت�صويقية عالية غري م�صبوقة، كل ما 
اأنتجه الآخر، واأ�صبحت العربية تتخذ ل�صانًا لرتويج املنتجات، وتخ�صي�ص قنوات ف�صائية 
لهذه الغاية لي�صبح يف �صياق فل�صفة العوملة، واإذا اقت�رصنا على البعد اللغوي وجدنا العربية 
حّية فاعلة اإنتاجًا وا�صتهلكًا، اأما اإذا مددنا الطرف اإىل البعد القت�صادي فاإننا جندها مطية 
)املو�صى، 2007،  املتلقي فح�صب  الإنتاج من موقف  للتعبري عن  واأداة طّيعة  لل�صتهلك، 

�ص121( . 

4,2 يف مواجهة أثر كل من احلاسوب واإلعالم ووسائل االتصال: 

اإن »الإفادة احلقيقية من تقنية احلوا�صيب الآلية، وما ينتج عنها ويحيط بها من علوم، 
لن يوؤتي اأكله اإل بتعريب هذه التقنية وتوطينها، كما تفعل كثري من دول العامل، ولن يكون 
هناك نقلة نوعية للعلوم والتقنية عند العرب، اإل بالتعامل مع ع�رص املعلوماتية، من منظور 
عربي ي�صتجيب لحتياجات كل فرد من اأفراد الأمة، ول يكون ذلك اإل بلغة موحدة من�صبطة 

)ال�صبيب، 2001، �ص187( . 
اإن تطوير بادرة تعريب تقنيات احلا�صوب نحو م�رصوعات للرتجمة الآلية بي العربية 
به  بابًا تنفتح  العربية  اإىل  �صيفتح للرتجمة  واللغات املتقدمة،  العربية  والجنليزية، وبي 
على منجزات الآخرين يف العلم والتكنولوجيا من جهة، ومنجزاتهم يف �صائر فنون الإبداع 
من جهة اأخرى، وتقت�صي الرتجمة الآلية متثيل الكفاية يف اللغتي للحا�صوب )املرتجم عنها 
واملرتجم اإليها( ، وهو اأمر متعارف عليه يف اأو�صاط كثري من امل�صتغلي بحو�صبة العربية، 
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ول بد هنا من حتقيق �رصط املعرفة املتخ�ص�صة مبو�صوعات الرتجمة، وهو �رصط يحتاج 
اإىل فهر�صة كل ما اأجنز من معاجم امل�صطلحات، وامل�صطلحات الواردة يف الكتب املرتجمة 

على اختلفها وخا�صة العلمية )املو�صى، 2007، �ص: 90( . 
اإن من اآثار الت�صخيم الإعلمي لأهمية اللغة الأجنبية، و�صد باب العمل اأمام املواطن 
الأجنبية  اللغة  بتعليم  تنادي  التي  الأ�صوات  ارتفعت  اأن  اللغة،  هذه  اإجادة  دون  العربي، 
اأن ُيحر�ص على تعلم الأجنبية وتعليمها  اأ�صبح الو�صع يف ع�رص العوملة،  للأطفال، حتى 
اآثارها  اإىل  النظر  دون  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  العاملي  العرب  من  تلقائية  مببادرة 
وخماطرها على اللغة العربية وانتمائها الوطني، وال�صتخفاف بكل ما هو عربي، وازدراء 
الرتاث العربي والتعلق باأمناط الثقافة الأجنبية الوافدة، ويف ذلك تعميق للهزمية النف�صية 

عند الإن�صان العربي )ال�صبيب، 2001، �ص22( . 
عميق  وعي  على  العربية،  بلدنا  يف  الإعلم  و�صائل  على  القائمون  يكون  اأن  يجب 
باأهمية اللغة العربية الف�صحى يف حياتنا وم�صتقبلنا، وعلى �رصورة �صيادة اللغة العربية 
الدين  لغة  بو�صفها  بها،  اللئقة  املكانة  واإعطائها  كافة،  الإعلم  و�صائل  يف  الف�صحى 
بلدانهم  اختلف  على  العربية  الأمة  اأبناء  بي  الوثيق  الرابط  وهي  واحل�صارة،  والرتاث 
ومذاهبهم. واأن ل تتم الت�صحية بهذه اللغة العريقة على ح�صاب اللهجات العامية، اأو اللغات 
الأجنبية، واإن كان من امللحظ اأن اللغة العربية الف�صحى تخنق يف معظم و�صائل الإعلم 
امل�صموعة واملرئية واملقروءة، بطريقة ت�صعر بعداوة بع�ص القائمي على هذه الأجهزة نحو 
اللغة العربية الف�صحى، وباأنها ل تعطى اإل اأقل القليل من الوقت، ول متنح اإل الربامج القليلة 
ظاهر  وبتكلف  والتنفيذ،  الإخراج  �صيئة  ب�صورة  قدمت  الربامج  يف  قدمت  واإن  واملنفرة، 

م�صطنع ممجوج )نف�صه، �ص: 167- 169( . 
نفورهم  الع�رص  هذا  يف  الق�صة  وكتاب  الإعلميي  من  كثري  يخفي  »ل  فاإنه  ولهذا 
من الف�صحى، وانحيازهم اإىل العامية بدعوى اقرتابها من اجلمهور، وقدرتها على التعبري 

ب�صهولة عن خمتلف مناحي احلياة وت�صويرها للواقع« )نف�صه، �ص170( . 
ويلحظ اأحيانًا اأن اللغة العربية يف الع�رص احلا�رص اأ�صبحت مهددة يف حد ذاتها، بل 
يف العمل على اإ�صعافها والق�صاء عليها، لي�ص من قبل اأعدائها فح�صب، بل من قبل اأبنائها، 
الذين عا�صوا مرحلة من الفو�صى اللغوية، التي اأدت اإىل غربة الف�صحى بي اأبنائها، وعدم 
حر�صهم عليها؛ لعدم اإح�صا�صهم بقيمتها اأو �رصورتها يف حياتهم )نف�صه، �ص: 171( . واإننا 
لنجد اأن فكرة تعميم الف�صحى اإعلميًا يف حد ذاتها مرفو�صة عمليًا من قبل القائمي على 
نظريًا  الباحثي  قبل  من  ال�صابق  يف  مرفو�صة  كانت  اأن  بعد  العربية،  بلدنا  يف  الإعلم 

)ال�صبيب، 2001، �ص174( . 
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ومن و�صائل الإعلم ال�صحافة التي تعتمد العربية املكتوبة، وهي �صجل عربي يومي 
مدون، وفيها عر�ص �صامل للأخبار والتحليلت ال�صيا�صية والقت�صادية والريا�صية والفنية، 
بالعامية،  التجارية  الإعلنات  بع�ص  وجود  مع  الأغلب،  على  �صحيحة  بعربية  ذلك  وكل 
وبع�ص الإعلنات بالإجنليزية؛ ولذلك فهي عربية ناطقة عن احلياة، تتخذ الف�صيحة ل�صان 
الجتماعي  العرف  كان  اأمور  عن  للتعبري  وتطوعها  العادية،  اليومية  ال�صوؤون  عن  التعبري 
ال�صحافة،  يف  العربية  م�صتويات  وتتفاوت  العامي،  باخلطاب  خا�صة  مو�صوعات  يراها 
وهو اأمر طبيعي، فلكل مقام مقال، ولكل كاتب اأ�صلوبه، وكذلك بح�صب املو�صوع )املو�صى، 

 . )109 -108 ،2007
خرقًا  العرف  يخرق  ولكنه  املتخ�ص�صة،  قنواته  يف  للف�صيحة  يروج  الإعلم  وجند 
بالعامية عدوان  الإعلن  واإن كتابة  ال�صحافة،  بالعامية يف  املكتوبة  اأمثلته  فا�صحًا يف 
متعارف  كتابي  نظام  للعامية  لي�ص  اإذ  العبث،  من  �رصب  هي  بل   ، اأي�صًا-  العرف-  على 

)نف�صه، �ص131- 132( . 
الف�صاء،  عرب  املتدفقة  املعلومات  »طوفان  ع�رص  هو  فيه  نعي�ص  الذي  الع�رص  اإن 
و�صبكات الإنرتنت، واألوف املطبوعات، ووراء ذلك كله �صيا�صات تر�صم الأبعاد الإ�صرتاتيجية 
الع�صكري،  ال�صلح  من  وفتكًا  قوة  اأ�صد  �صلحًا  الإعلم  غدا  بحيث  الإعلمي،  التدفق  لهذا 
ويفر�ص هذا التحدي توحيد اجلهود العربية �صيا�صيًا واأكادمييًا؛ للو�صول اإىل ترابط ثقايف 
يف جمالت الإبداع والأدب والفن وال�صينما والتلفزيون، واإخراج الثقافة العربية من نطاقها 
املحلي اإىل نطاق عربي وا�صع، وهذا ل يكون اإل من خلل العربية الف�صحى« )ح�صام الدين، 
2002، �ص: 6( . واأمة العرب قادرة مبا ت�صتند اإليه من تراث ح�صاري، ودين �صماوي، قراآنه 
بالعربية الف�صحى، اأن يكون لها موقفها وموقعها الإعلمي املميز، فل ينق�ص اأمة العرب 
�صيء، فرتاثها عريق، ولغتها اأ�صيلة، ولديها من املال والرجال الأكفياء ما يكفي لأن تكون 
لها الريادة وال�صيادة يف الإعلم وغري الإعلم، ولكن الذي ينق�ص هو الإخل�ص والعمل مبا 

ير�صي اهلل، عز وجل. 
اللغوي  انحدار امل�صتوى  الف�صيحة قد تراجعت بفعل  العربية  اللغة  اأن  ويرى بع�صهم 
نتيجة للح�صور القوي للعاميات يف و�صائل الإعلم العربية، وهو ما قد يوؤدي اإىل تكوين 
على  الإعلم  و�صائل  ق�رص  ذاته  ال�صياق  ويف  العربية،  من  اأكرث  العامية  ت�صت�صيغ  اأجيال 
»تقلي�ص اللغة العربية يف الربامج الإعلمية بذريعة احلاجة اإىل اإعلم الغرب، والدعاء باأن 
اللغة العربية ل تتلءم مع برامج احلياة اليومية، ولذلك ت�رص القنوات التلفازية العربية على 
ا�صتعمال العاميات املحلية، مما اأوجد حالة من الإرباك واحلرية لدى املتلقي العربي بي 

خمتلف اللهجات اخلليجية وامل�رصية وال�صامية... « )الفاحتي، 2009، �ص2( . 
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واأنظمة  اإعلمية،  تكنولوجيا  من  ال�صناعية  الدول  تقدمه  »ما  اأن  الآن  يلحظ  والذي 
وممار�صات مهنية اإعلمية، ومواد وبرامج اإعلمية للدول النامية ل�صتهلكها، يعمل على 
ال�صناعية  الدول  على  اعتمادها  وزيادة  الدول،  لهذه  وتعميقها  الإعلمية  التبعية  �صنع 
املتقدمة« )املو�صوي، 2011، �ص12( ، هذا الأمر الذي �صيتعامل مع اللغة العربية من زاوية 

التهمي�ص والإق�صاء؛ لأنها لي�صت لغة احل�صارة وال�صناعة بح�صب بع�صهم. 
وقراءة  كتابة  العربية  يجيد  عربي  اإعلم  اإيجاد  على  نحر�ص  اأن  علينا  يجب  ولذا 
وحديثًا؛ لأن ما ن�صاهد يف و�صائل الإعلم املختلفة هو قلة الهتمام بالعربية الف�صيحة، بل 
اأ�صبح ما يبث يف كثري من القنوات العربية من العامية، يفوق ما تبثه هذه الو�صائل باللغة 
العربية الف�صيحة، وكيف اإذا ما جئنا اإىل الأعمال الدرامية يف �صتى الدول العربية، والتي 

ت�صتخدم يف اأكرثها العامية. 
اإن لو�صائل الإعلم الدور املهم يف اإنقاذ اللغة العربية من ال�صياع، فهي ت�صاعد على 
النهو�ص باللغة العربية ب�صكل ن�صط وبناء، وال�صلة بي الإعلم وبي الرتبية والتعليم �صلة 
وثيقة، فالرتبية والتعليم تهيئ الإعلمي، وموؤ�ص�صات الإعلم ت�صتقبله وتدربه، و«هذا يعني 
تبادل التاأثري بي التعليم والإعلم، وهذه ال�صلة تدعونا اإىل النظر يف الف�صحى والعامية 
يف و�صائل الإعلم، ويف التعليم، ويف حماولة اإيجاد خمرج من العامية للف�صحى، اأو للعربية 

املي�رصة« )الزواوي، 2002، �ص63( . 

اخلامتة والتوصيات: 
نخل�س يف نهاية البحث اإىل االآتي: 

غر�ص حمبة اللغة العربية يف نفو�ص النا�صئة، على اأنها لغة القراآن الكرمي ولغة العرب . 1
جميعًا. 

ن�رص الوعي اللغوي بي اأبناء العربية، واإيقاظ غريتهم عليها. . 2
اتِّباع الطريقة املنا�صبة يف تدري�ص اللغة العربية يف جميع مراحلها. . 3
قوة الأمة العربية وزيادة ن�صاطها يوؤدي اإىل قوة العربية وانت�صارها. . 4
ذلك . 5 يف  لأن  الف�صيحة؛  العربية  حمل  العامية  اللهجات  اإحلل  لدعاة  الإن�صات  عدم 

تدمرياً للغة العربية والق�صاء عليها. 
الإفادة من العوملة فيما يخدم اللغة العربية ون�رصها والتوا�صل معها. . 6
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حماولة الن�صح، بل الإجبار على ا�صتخدام اللغة العربية الف�صيحة يف الإذاعات والقنوات . 7
الف�صائية العربية. 

�رصورة حتديد علقتنا باللغات الأجنبية، وحجم وجودها يف جمتمعنا وثقافتنا. . 8
يجب ربط الرتجمة بالتنمية واجلدوى القت�صادية. . 9

يجب اتخاذ قرار ر�صمي عربي خا�ص بالتعريب، بحيث يكون للتعريب موؤ�ص�صات مدعومة . 10
ر�صميًا وماليًا... حتى حتاول التعامل مع امل�صطلح الأجنبي على خري وجه. 

اآثاره، �صمدت  وم�صبباته، وتخل�صت من  اللحن  التي �صدت  العربية  اأن  وهكذا جند 
اأمام  بثبات وقوة  الآن تقف  املحكية مدة حياتها، وهي  واللهجات  العامية  اإغراء  اأمام 
حتديات احلداثة والعوملة والثنائية والزحف احل�صاري والتكنولوجي...، فتارة ت�صارع، 
تقف  والثبات  ال�صمود  درب  على  زالت  وما  ترتجم...  اأو  تعّرب  واأحيانًا  تقاوم،  واأخرى 

قوية.  �صاخمة 
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املصادر واملراجع: 

أوالً – املراجع العربية: 

القراآن الكرمي  ●
اأني�ص، اإبراهيم، )1992( ، يف اللهجات العربية، مكتبة الأجنلو امل�رصية، القاهرة، ط8. . 1
املعارف . 2 دار  العربية،  اللغة  يف  الكرمي  القراآن  اأثر   ،  )1969( ح�صن،  اأحمد  الباقوري، 

مب�رص، ط1. 
برولكمان، )د. ت( ، تاريخ الأدب العربي، ج1. . 3
بيل، روجرت، )2001( ، الرتجمة وعملياتها، النظرية والتطبيق، ترجمة د. حميي الدين . 4

حميدي، ط1، مكتبة العبيكان، ال�صعودية. 
اجلندي، اأنور، )د. ت( ، اللغة العربية بي حماتها وخ�صومها، مطبعة الر�صالة، بريوت، . 5

ط1. 
امل�رصية، . 6 النه�صة  وتاريخ، مكتبة  تطور  العربية   ، الدين، كرمي زكي، )2002(  ح�صام 

ط1. 
خ�صارة، ممدوح، )1994( ، التعريب والتنمية اللغوية، الأهايل للطبع والن�رص والتوزيع، . 7

ط1. 
اخلطيب، ح�صام، )2009( ، حتديات عا�صفة ومواجهة متوا�صعة، )د. ط( . . 8
داود، حممد حممد، )2001( ، العربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب، القاهرة، )د. ط( . . 9

الزواوي، خالد، )2002( ، اللغة العربية، موؤ�ص�صة طيبة للن�رص والتوزيع، القاهرة. . 10
للدرا�صات . 11 اجلامعية  املوؤ�ص�صة  واحلداثة،  الأ�صالة  بي   ،  )1999( الفتاح،  عبد  الزين، 

والن�رص والتوزيع، بريوت، ط1. 
للدرا�صات والن�رص، . 12 العربية  اللغة واحل�صارة، املوؤ�ص�صة   ، اإبراهيم، )1977(  ال�صامرائي، 

بريوت، ط1. 
�رصوري، حبيب عبد الرب، )2009( ، اللغة العربية يف مهب العوملة، م�رصوع اإنها�ص، . 13

ينظر املوقع. 
�صاهي، عبد ال�صبور، )1985( ، يف التطور اللغوي، ط2، موؤ�ص�صة الر�صالة، ينظر املوقع. . 14
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ينظر . 15 الإلكرتوين،  املوقع  ينظر  العربية.  تواجه  التي  التحديات  ال�صبور،  عبد  �صاهي، 
املوقع. 

�صاهي، حممد، )1998( ، نظريات الرتجمة، مكتبة دار الثقافة للن�رص والتوزيع، عمان، . 16
)د. ط( . 

والتحديات . 17 العربية  اللغة  يف  الكرمي  القراآن  اأثر   ،  )1978( يو�صف،  حممد  ال�رصبجي، 
املعا�رصة، ينظر املوقع. 

ال�صبيب، اأحمد بن حممد، )2001( ، اللغة العربية يف ع�رص العوملة، مكتبة العبيكان، . 18
الريا�ص، ط1. 
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