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  خاطفة�قراءةمستقبل�لغة�الّضاد�عند�الغربي%ن:�

��������������������������������������������������������

  .بي�.أ��حمزة�عLيّ �

  ،�ك>;�للغة�العربية،��كلية�أم�.�إي.�أس�،�ممباداقسم�أستاذ�مساعد،�

 ا�دخل

«ى�أعماق�التاريخ،�ونشأت��ي�عهد�قديم�غ>;�إالعربية��لغة�عريقة�تمتد�جذورها�ة�لغالن�إ فمن��جدر�بالقول 
بقواعدها،� ت�باستعمالها�الواسع�ع�ى�مرور��زمنة،�وأثمرت�ب�;اك��ا�ونضجتمعروفة��صل�بالضبط،�ونم

دت�بÂåول�القرآن�ف¾�ا.
ّ
ومما��Pشك��ي�أن�هذه�اللغة�وÑي��وتزينت�بفصاح�Úا�وب�غ�Úا�وجزال�Úا�وعذوب�Úا،�وتخل

�بع �ومقارنة �العالم �بتطورات �مصاحبة ��ÉÈا �العالم، �مع �ا-سايرة �ع�ى �العصر�الحديث ��ي �الحديث�قادرة لم
ومستعملة��ي�معلومات�التكنولوجيا�ومع�;فة�باÈمم�ا-تحدة�ومنتشرة��ي�ربوع�العالم�ا-تعددة.�فض��عن�هذه�

لحديث�دام�القرآن�وا�«ى�قداس�Úا�وفضيل�Úا�حيث�تبقي�حية��Pتموت�ماإن�هذه�اللغة�العزيزة�ترجع�إا->Âات�
� �ومادام �القيمة، Ã°ح� �وداأباقيا �§�ما �متمسك>ن �هلهما �ع�Õما. �جوانب�فع>ن �Pكتشاف �تحاول �ا-قالة فهذه

  اهتمام�الغرب�تجاه�اللغة�العربية.

 اهتمام�وزارة�ال�Oبية�3مريكية�بتدريس�العربية���

أو�منطقة���تحاديةالوPيات�ا-تحدة��مريكية�تشتمل�ع�ى�خمس>ن�وPية�ومنطقة�العاصمة��أنومّما�نعرف�
اللغة�Dنجل>Âية�بحكم�الواقع،�برغم�انه�ليس��إ«ىة�الوطنية�يرجع�فضلها�اللغ�أنوكما�نعرف��.)١(الفيدرالية

ع�ى��)٢(،�تطلب�بعض�القوان>ن�مثل�متطلبات�التجنيس��مريكية�تحاديهناك�لغة�رسمية�ع�ى�ا-ستوى�
�ة،نيسبا� %�م�Õم�١٢%�من�سكا�Éا�اللغة�Dنجل>Âية�ويتحدث�حوا«ي�٨٠اللغة�Dنجل>Âية.�ويتكلم�حوا«ي��إتقان

ولكن،�من�العجب،�أن�الوزارة�ال�;بية��مريكية��Pتزال�.�)٣(كما�يستخدم�قليل�م�Õم�لغ°��الفرنسية�وهاواي
ليست��وأ�Éالهذه�اللغة�ليست�مكانة�معروفة�لدي�أهال¾�ا��أنبتدريس�اللغة�العربية��ي�مدارسها�برغم��تعت��

� ��ي �جزءا �اللغة �هذه �تكن �ولم �وPيا��ا، �إحدى ��ي �رسمية �بم�لغة �بل �التدريسية. �وا-ناهج �الدراسية مقررات
�جريدة��أصبحت ��ي �وردت �الخ`;�ال°� �تعجبنا �ا-تحدة؟ �الوPيات �مدارس ��ي �بتدريسها �اهتمت �ال�;بية الوزارة

  ،�هذا�كما�ي�ي��ي�الفقرة�التالية�:٢٠١١ف`;اير��١٠"الحياة"�ا-ؤرخة�

لزم�مدرسة�بتدريسهاوزارة�ال�Oبية�3مريكية�تعت�Oالعربية�"لغة�ا�ستقبل"�
ُ
  وت

�مانسفيلد �من �ثانوية �وطالبات �ط�ب �وأمهات �آباء �أوهايو)٤("أعرب �وPية ��ي �قرار�)٥(، �حيال �قلقهم �عن ،
�من�

ً
ا-درسة�Øلزام�أبنا�Îم�وبنا��م�دراسة�اللغة�العربية�والثقافة�العربية��ي�الف�;ة�ا-قبلة،�باعتبار�ذلك�جزءا

 �� ��تحادية �الحكومة �مّول�Úا �ا-ستقبل".منحة �"لغات �إحدى �Ñي �العربية �أن �ترى �ال°� �وزارة��م>;كية وكانت
مليون�دوPر،�يتم��١.٣ال�;بية�الفيديرالية�أعطت�منحة�إ«ى�ثانوية�مانسفيلد��ي�الصيف�ا-ا���ßتبلغ�قيم�Úا�

                                                           
  .يف خمتلف البلدان يف العاملكانت موجودة و . االحتاديةحكومة باشرة للالسيطرة امل حتتحتاد، التقسيم اإلداري لال هي نوع من املناطق الفيدرالية   ١
٢   US naturalization requirements ان دستور الواليات األمريكية تعطى السلطة اىل مجعية الواليات املتحدة إلقامة قاعدة التوحد يف الواليات ،  
 ، فلغة هاوايللواليات املتحدة األمريكية التابعة هي هاواي جزر  ٣ 

  اللغة الرمسية هلذه اجلزر. 
٤   Mansfield  .هي مدينة من والية أوهايو  
  .ثل حدودها اجلنوبيةهي والية أمريكية تقع يف الغرب األوسط للواليات املتحدة. وترجع تسمية الوالية ذا االسم نسبة إىل ر أوهايو الذي مي أوهايو  ٥ 
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��بتدائية� �مرحل°� ��ي �إجبارية �العربية �اللغة �دروس �بموج��ا �وتكون �سنوات، �خمس �مدى �ع�ى إنفاقها
�ويقول��باء�و�مهات�الرافضون�إ�Éم�وا- توسطة،�فيما�تصبح�اختيارية�بالنسبة�إ«ى�طلبة�ا-رحلة�الثانوية.

.�وقال�بعضهم�إ�Éم�يخشون�أن�يتضمن�منهج�اللغة�العربية�دروسا�عن�Dس�م.�بيد�أن�
ً
أبلغوا�بالقرار�متأخرا

�وث �العربية �اللغة �يقتصر�ع�ى �ا-نهج �أن �ع�ى �شددت �ا-درسة �اللغة�إدارة �تعليم �بمنهج �وهو�أشبه قاف�Úا،
�Èن� �سعداء �إ�Éم �عربية �جذور �من �ينحدرون �وأمهات �آباء �وقال �ا-نطقة. �مدارس �تعتمده �الذي Dسبانية
أوPدهم�سيتعلمون�لغة�أجدادهم.�وأضافوا�أ�Éم�يأملون�بأن�تؤدي�هذه�ا-نحة�إ«ى�محو��نماط�ال°��رسمها�

  .)١(ة�Dنسان�العربي"ا-جتمع�وDع�م��م>;كيان�لشخصي

  اللغة�العربية"�؟�إÏىبم�يقولون�bطفالهم:�"��تحتاج�

�(�ر بروفسو � �كريستال �David Crystalديفيد �اللغوي>ن �من �وواحد �ومفكر�وعالم �كاتب ��ي��،ن�كاديمي>) ولد
جامعة�لندن�.�وعندما�كان�دارس�اللغة�Dنجل>Âية��ي�بانجل�;ايرلندا�الشمالية�ونشأ�وترعرع�أأسرة�عريقة��ي�

� ��أنبدأ �الصدد �و§�ذا �Dنجل>Âية. �اللغة �استخدام �دراسة �عن �من��أن�حظييبحث �عدد ��ي �ا-حاضرات يلقي
الجامعات.�حاليا�وهو��Pيزال�يقوم�بالتدريس�أستاذا��ي�علم�اللغة��ي�القسم�اللغوي��ي�جامعة�بنغور.�تشمل�

� �ا-تع�ة�كاديمياهتماماته �اللغوية �النشاطات �من �عديد �ع�ى �وتعليمها. �Dنجل>Âية �اللغة �بتعلم وهو���نلقة
)،�والرئيس�النائب�لجمعية�ا-حررين�IATEFLمدير�للجمعية�الدولية�-دّر¶���اللغة�Dنجل>Âية�كلغة�أجنبية�(

)� �SFEPوا-راجع>ن �خدم �كما �جائزة��أيضا) �ع�ى �كريستال �حصل �كام`;يدج. �جامعة �-طبعة �هاما محررا
� �Dم`;اطورية ��ي �("النظام �OBCال`;يطانية �عام ��ي �زمي���١٩٩٥) ��ةل�كاديميوأصبح �عام �م.٢٠٠٠ال`;يطانية

� �العجب �من�أفمن �إحدى ��ي �الصحفي>ن �أمام �آراءه �وقدم �العرب �يراها �لم �ما �رأي �Dنجل>Âي �اللغوي �هذا ن
��Pأ�Éاتقبل�برغم�.�اثناء�محاورته�تنّبأ�بأن�العربية�قد�تتسابق�Dنجل>Âية��ي�ا-س"�BBCي�"نيوزنايت�� ا-قاب�ت

� �يعتقد �قائ��بأنه �وأضاف �العو-ة. �لغة �تح!� �تتفوق��أنتزال �قد �ال°� �الث�ثة �اللغات �من �إحدى �Ñي العربية
  ����.)٢(اللغة�العربية"�إ«ىDنجل>Âية��ي�ا-ستقبل.�وأخ>;ا�نصح�بأقواله�العرب�الذين�يقولون�Èطفالهم�"�Pتحتاج�

 Oيطانيتصريحات�جدلية�من�الوزير�السابق�ال

 �Chrisخ`;�من�أخبار�الجرائد�العربية�روي�عن�كريس�براينت��- ب��ريب�-ومما�يعجبنا

Bryantسابق�للشؤون�الخارجية،�كما�ي�ي:�ال�ا،�وزير�بريطاني  

  اللغة�الفرنسية�âي�عديمة�الفائدة�وتعت�Oاللغة�العربية�أك�Oáفائدة�

�وزير�بريطاني �ب�ا"وصف �كريست �الخارجية �للشؤون �الفرنسية�السابق �اللغة راينت
صحيفة��وأشارتبأ�Éا�غ>;�مجدية�كلغة�حديثة،�واعت`;�اللغة�العربية�أك½;�أهمية�م�Õا.�

� �أمس �الصادرة �ميل" ��ي��إ«ى"دي�ي �نفسه �ا-نصب �حاليا �يشغل �الذي �براينت، أن
�العمال �لحزب �الظل ��)٣(حكومة �ا-اندر أا-عارض، �مثل �أخرى �لغات �أن �(ال`;-ان) �العموم  )٤(ينبلغ�مجلس

  .)٥(وDسبانية�وال`;تغالية�والعربية،�Ñي�أك½;�أهمية��ن�من�اللغة�الفرنسية

  
                                                           

 ٢٠١١فرباير  ١٠املصدر: واشنطن، "احلياة"،      ١
 �فإذا أردت ان تسمع فيديو هلذه املقابلة من موقع يوتيوب، يرجى منك الضغط على ربط يوتيوب التالية:     ٢

v=_IJk5Tzh8jMhttp://www.youtube.com/watch? 
  ) هو حزب سياسي يساري يف اململكة املتحدة، وهو واحد من احلزبني الرئيسيني يف السياسية الربيطانية.Labour Partyحزب العمال(    ٣
٤    Mandarin language .ا(لغة املاندرين )هي جمموعة من اللهجات احمللية يف معظم أحناء مشال الصني وجنو  
 م٢٠١٠/ ١٦/٦أي، يو يب ، لندن  ،كريس براينت  ٥
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  العربية�لغة�ا�ستقبل�والتقدم

�تعد� �ال°� �العربية �اللغة �أن �ساركوزي �نيكوPس ��üالفرن� �الرئيس أكد
�العريقة��ي�العالم،�Ñي�لغة� من�إحدى�الحضارات�القديمة�العظيمة

� �والعلوم �والتقدم �وجهها�ا-ستقبل �رسالة �قائ���ي �وأضاف والحداثة.
�ا-نعقدة� �فرنسا، ��ي �العربيت>ن �والثقافة �اللغة ��و«ى�لتعليم للمناظرة
بال`;-ان�الفرن��ü.�"إن�البلد�الذي�يستثمر��ي�تاريخه�وثقافته،�هو��ي�
الحقيقة�بلد�يستثمر��ي�ا-ستقبل"،�واعت`;�ساركوزي�أنه�ليس�هناك�

�للمستقب �Dعداد �ب>ن �تناقض �وأعرب��و�ستثمار ل �العربية. �اللغة �ي
�لهذه�ا-ناظرة �العربية�،�الرئيس�الفرن���üعن�دعمه �يستفيد�ا-واطنون�الفرنسيون�من�اللغة Èنه�يطمح�أن

 Dو� �العربية �اللغة �ب>ن �الوطيدة �الع�قات �م`;زا �والروحية، �الحضارية �القيم �تع`;�عن �تعد��،س�مال°� الذي
   )١"(بفرنسا،�رغم�أنه��Pيمكن�بالضرورة�اخ�Âال�أحدهما��ي��خر��دينا�ثانيا�حسب�عدد��تباع

 عLى�قيد�الحياة�برغم�قدمها؟العربية�بم���تزال�

�تش>;� �القطعات �تستمر�أن�إ«ىوهذه �تزال P� �العربية �الحياة�اللغة �قيد �تزدهر�أو �،ع�ى �العربية �اللغة ن
�العصر�الح ��ي �Dنسانية �للحياة �ا-جاPت Ã°ش� ��ي ستخدم

ُ
�ا-تطورة.وت �الغربية �البلدان ��ي Ã°ح� ولقد��ديث

�جميع� �التعب>;�عن �ع�ى �وقدر��ا �وازدهارها �العربية �اللغة �نضج �والعناصر��ي �العوامل �من �عديد ساعدت
أسباب�بقاء�هذه�اللغة�العزيزة�قديمة��صل�نرى�عديدا��إ«ىالنظر��أنعمنامتطلبات�ا-جتمع�أيا�كانت.�وحينما�

  هاما�م�Õا:من��سباب،�فنلخص�بعضا�

نزول�القرآن��ي�هذه�اللغة،�فإن�اللغة�العربية�باقية��Pتموت�ما�بقي�ف¾�ا�كتاب�هللا�تعا«ى�وسنة�رسول�هللا� •
�ع�Õما.� �ودافع>ن �§�ما �متمسك>ن �أهلهما �بقي �وما �إيجاد��، �حيث �من �جما�Pورونقا �عل¾�ا �أضفى وهو�الذي

 كلمات�جديدة�ومعان�محددة.

ا�من�خلفيات�ثقافية�متباينة،�وحضارة�مشرفة�الجوانب،�واتخاذ�هؤPء�الناس�دخول�الناس��ي�Dس�م�أفواج •
�يعرفه� �لم �للتعب>;�عما ��لفاظ��جنبية �من �اقتبسته �بما �اللغة �مادة �به �اتسعت �حيث �لهم، �لسانا العربية

�Pالبدو�من�تدوين�الدواوين�وتنظيم�الحكومة�وسياسة�ا-لك�ومقتضيات�الحضارة�من�أداة�وطعام�وزينة،�و 
 ).٢(تلعب�العربية�الدور�الريادي��ي�العلوم�أنغرو�

القرون�ا-اضية��Pتزال�ع�ى��إ«ىاللغات�السامية،�وبرغم�قدمها�ا-متدة��إ«ىاللغة�العربية�تنتم���أنكما�نفهم� •
�الحاضر� �العالم �ثلث ��ي �البشرية �الحياة �مجاPت �جميع ��ي �الواسع �باستعمالها ��Pتموت �وباقية �الحياة قيد

 بنفس�ال�;كيب�اللغوي�والصر�ي�الذي�وضع�ف¾�ا�قبل�خمسة�عشر�قرنا�أو�أك½;�ب��تغ>;�و�Pتبديل.تقريبا�

�يعت`;و�Éا� • �كما �رسمية �كلغة �م�ي>ن �عشرات �يتداولها Ã°ح� �الحية �النشيطة �اللغة �لهذه �الواسعة استخدامها
 ).٣(مليون�نسمة�٤٢٢مئات�ا-�ي>ن�لغة�دينية،�يتحد�Ëا�أك½;�من�

                                                           
  ) /http://www.nessma.tv(مشال إفريقيا، هي القناة التجارية، هي اليت تنتشر إذاعتها  يف  Nessma TVمنقوال عن     ١ 

الوطنية املنعقدة يف كلية فاروق حول "اللغة واآلداب العربية: بوابة عاملية الدكتور ان عبد احلبار، لغتنا العربية لغة املستقبل ( ورقة قدمها يف الندوة     ٢
  م.٢٠١٠للعمل والتعليم والتجارة" سنة 

  دوريا. مايكروسوفت هي موسوعة إلكرتونية تطبعها  شركة) Encartaيف رأي إنكارتا (   ٣ 
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�ال • �العوامل �ومن �بقا�Îا ��ي �تساعد �اللغة��شتقاق°� �اتسعت �الطريق �هذا �وعن �للعربية. �فريدة �ا->Âة �وهذه .
�أيامنا� ��ي �قادرة �أ�Éا �كما �وآداب �وفنون �علوم �من �ف¾�ا �بما �القديمة �الحضارة �مصطلحات �لجميع العربية

 ).١(ا-عاصرة�لوضع�ا-صطلحات�الحديثة�لكل�من�فروع�العلم�الحديث

• � �نعرف �ا�أنومما �اللغات�اللغة �والتجارة. �والجوار�الجغرا�ي �Dس�م �بسبب ��خرى �اللغات �ع�ى �تأثرت لعربية
� �من �(أك½; �العربية �ف¾�ا �تأثرت �والبشتونية�٣٠ال°� �والكشم>;ية �والفارسية ��ردية �Ñي: �ا-فردات) �من %

� �و�ورومية �والتيغرينية �والسواحلية �والصومالية �وDسبانية �والع`;ية �والكردية والفوPنية�والطاجكية
�وم�Õا:� �للكتابة �العربية ��بجدية �تستعمل �زالت �ما �اللغات �من �وبعض �وغ>;ها. �وال��اسا �ووا-الطية والهوسية
�وجاوة� �وال��اسا �والكردية �الشرقية �وال�;كستانية �والطاجكية �والبشتونية �والكشم>;ية �والفارسية �ودو

 .وبروناي

العربية.�نرى��ي�"�كتاب�فقه�اللغة�"�للثعال���Ùي�باب�"القطع"��ثروة�ا-فردات�وأصول�الكلمات�ال°��تمتاز�§�ا� •
وغ���معاجمها،��تعب>;هافص��"تفصيل�القطع��ي�أشياء�تختلف�مقاديرها"،�فنجد�بعض�سحر�العربية�ودقة�

�،ولبكة�من�ال½;يد�،ونسفة�من�الدقيق،�وفرزدقة�من�الخم>;�،حيث�يقول:�كسرة�من�الخ`Â،�وفلذة�من�الكبد
 ).٢ (-رق،�ودرة�من�الل`ن،�وخصلة�من�الشعر،�وجذوة�من�الناروغرفة�من�ا

محمد�نعمان�الدين�الندوي��ي�مجلة��دب��/فاللغة�العربية�لغة�ال½;اء�والغ��Ãوالسعة.�وذكر�د�؛سعة�العربية •
� �ألفا �وتسعون �وتسعة �م�ي>ن �خمسة �العربية �اللغة �من ��لفاظ�ا-ستعملة �عدد �لفظ��وأربعDس�مي: مائة

)،�بينما�نجد�٦٦٩٩٤٠٠)�من�جملة�ستة�م�ي>ن�وستمائة�وتسعة�وتسع>ن�ألفا�وأربعمائة�لفظ�(٥٠٩٩٤٠٠(
)� �كلمة �ألف �وعشرين �خمسة �ع�ى Pإ� �تحتوي P� �كلمة�٢٥٠٠٠الفرنسية �ألف �مائة �ع�ى �وDنجل>Âية ،(

 غات�العالم".�:�"اللغة�العربية�أغ��Ãل)٤(.�وباعتبار�سعة�هذه�اللغة�قال��-اني�فريتاغ)٣()�فقط١٠٠٠٠٠(
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