

�ا���� ��� ��  ا�
����، آ��� ا�
 #�"، آ��ا!، ا�٦٩٥٠٣٤ -��و�����م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ا������ �
  ���ّ�� ��	
� ���� ����  
  

  م ٢٠١٤،  ا���دسا����� 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٢٧

127 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

  ة�العو�ةمكانة�اللغة�العربية�&ي�ضّج 
 �د/

ّ
 مظف

َ
  م�ر�عال

 يْف إجامعة�،�كلية�الدراسات�العربية،�قسم�_دب�العربي،�_ستاذ�اPشارك
ُ
  ،�الهندحيدر�آباد،�ول

  

�ال�VWاللغة�و��اليوم�كتا��ا���ا�يكتب�ال�VWاللغة�يفهم���ثم�عربيةال�اللغة��ي�سنوات�يصرف��فرنGي�"الرجل
  )١(وليم�ويلمور�(اPستشرق�البارز�واللغوي�_مريكي):�قومه"���ا�يتكلم

 العو�ة

ذهب��فقد�.تعريف�العوPة�وتضاربت� راء�عن�من�القرن�السابق�جرى�الحديث�التسعينات�عقد�بداية�منذ
وحدها،�بينما�وجد� خرون�م½�م�أ�ا�تشمل��¯قتصادية�أ�ا�مقصورة�عdى�_مور �بعض�_دباء�والنقاد�إvى:

�أ�ا �وهناك�فريق�ثالث�ذهب�إvى �و_يدي�والخدمات�السلع�حركة�"حرية�جميع�جوانب�الحياة��نسانية،
�أعرب�٢و�قليمية"(�الوطنية�الحدود�ع���واPعلومات�اPال�ورأس�العاملة �فقد .(Pس[مي� فكر�ا�Pصري�ا
�قوة�الغالب��ي�تقوده�واحد�نظام�سيادة�نحو�الحضارية�الحركة�"اتجاه�شاه$ن�بأ�ا�الصبور �عبد�الدكتور 
�من�واحد�مركز�إرادة�حول �العالم��ي�و¯قتصادي�السيا���Vالنشاط�استقطاب�أخرى �بعبارة�أو�واحدة،
�أما�القول�اPرجوح�فهو�أ�ا�"نظام�).٣ة"(_مريكي�اPتحدة�الو�يات�قوة�طبعا�واPقصود�العالم��ي�القوة�مراكز
Vى�يقوم�جديد�عالمdعلوماتية�والثورة�لك§�وني��العقل�عPى�القائمة�اdعلومات�عPو�بداع�ا�Vjالتق����ع

اتضح�مما��).٤العالم"(��ي�القائمة�والسياسية�الجغرافية�والحدود�والحضارات،�لóنظمة�اعتبار�دون �اPحدود
�العوPة �اليومية�أثرت�سبق�أن �حياتنا �أيضا�،�ي �اPقبلة �_يام ��ي �أو�كرها �طوعا �تؤثر�ف¸�ا �وتلقي�،و��تزال

�السياسة�اPجا�ت�كافة�عdى�بظ[لها �وم½�ا �ال§�بوية�واPجتمع�و¯قتصاد�البشرية �والثقافية�و_بعاد
�ذلك �إvى �وما �تعريف�العوPةو �.و¯تصالية ̄خت[فات��ي �متباين�،عdى�غرار� �مراحل�وجدت�آراء ��ي �نشو�èاة

�ظهرت�وحديثة،�عوPت$ن:�قديمة�هناك�أن،�"بالخوجة�الحبيب�محمداللغوي�التون�V�Íفوصفها��،ورقي±�ا�أيضا
�زيادة�السلع�إنتاج��ي�تزيد�أن�لخط±�ا�تنفيذا�واستطاعت�عشر،�الثامن�القرن ��ي�الصناعية�الثورة�مع�_وvى
�أما�وأفريقيا،�وآسيا�بأمريكا�اPستعمرات�طريق�عن�قام±�اأ�جديدة�أسواق�عن�البحث�إvى�بأوروبا�دفعت�كب$�ة

  �).٥الحديثة"(�العوPة�×ي�الثانية�العوPة

 بالعو�ة�العربية�اللغة�تأثر

�انتشار �الكلمات�و��جدال�فيه�بأن�اللغة�العربية�مثل�اللغات�العاPية�_خرى�تأثرت�بالعوPة،�ومن�تأث$�ا«�ا
�انتشار�،ةالعربي�اللغة�حساب�عdى�_جنبية التجارية،��اPح[ت�واجهات�عdى�_جنبية�_سماء�و_خطر�م½�ا

V¬ا�من�الجفاء�اليوم�بعض�تواجه�ف�èى��نجل$¡ية�وخاصة�_جنبية�_لفاظ�بعض�وأصبحت�،أبناdألسن±�م�ع�
�وسائل�أو�الك[م��ي�سواء�العرب�اليومية��ي�حياة�العربية�محل�اللغة�وتحل��نجل$¡ية�اليومية،�اPحادثة��ي

�عن�نتج�والذي�قد�يتطلب��Pام�باßنجل$¡ية،�التوظيف�مجال�و�ي�التعليم�والتدريس،�لغة��ي�ح��Wبل��ع[م
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عبد��الدكتور �ويذكر�.)١̄س±�[كية(�السلع�أو�اP[بس�ناحية�من�سواء�الغربية�اPظاهر�من�الكث$��شيوع
�وأن�العوPة،�أبعاد�يدركون ���الثالث�العالم��ي�لطةالس�مقاليد�عdى�اPهيمن$ن�من�الكث$��أن�شاه$ن�الصبور 
 ).٢اPحلية(�اللغات�ومحاربة�الشعوب�ألسنة�لتغي$��النامية�اPجتمعات��ي�تتف¤���اللغات�مدارس

�اللغة�لصالح�التعدي[ت�من�الكث$��فدخل�ف¸�ا�،التعليمية�التأث$��دق�عdى�باب�اPناهج�هذا�فيه�أن�شك�و�
�الّس العالِ �أجرى �وقد��نجل$¡ية. �واللغة�العربية�اللغة�استعمال�حول �بحثا�اP[�عdي�محمد�الدكتور وري�م
�وقد�،اللغت$ن�كل�VWويتقنون �_مريكية�اPتحدة�الو�يات��ي�الذين�يعيشون �العرب�من�عدد�عdى��نجل$¡ية

%��٩١.٣١-%���١٠٠نجل$¡ية�اللغة�نالت�وقد�وحيوية�وحديثة�عملية�اللغت$ن�من�أي�م½�ا�،أسئلة�عدة�سألهم
�أما%�٨٧- �ال§�تيب، �أن�%.٧٨-%٤٨-%��٦٥نالت�فقد�العربية�اللغة�عdى �عdى �يدل ��نجل$¡ية�اللغة�هذا

�كتابة�ال�VWاللغة�عن�سؤاله�و�ي�الث[ث،�الصفات�هذه��ي�العربية�اللغة�عdى�تفوقت �الباحثون��ي �يفضلها
�،أفريقيا�شمال�و�ي�).٣فقط(�%�١٣العربية�اللغةو %��٨٧نالت��نجل$¡ية�اللغة�أن�وجد���ا�ودراسا«�م�أبحا�Âم

�هج$ن �لغة �العربية�توجد �من �اPمزوجة �باللغة�التعليم�بنشر�¯هتمام�من��بد�لذا�والفرنسية)،�(اللغة
��ي�بلغت�إذ�العربي،�العالم�طول �عdى�ومفزعة�رهيبة�أرقاما�سجلت�فاÅمية�_مية،�عdى�والقضاء�العربية
  �.)٤(%�٣٧السعودية�العربية�اPملكة�و�ي�،%�٦١اليمن�و�ي�،%�٥١مصر

�كتابة�وتش§�ط�الشركات�،بالغة�تحتل��نجل$¡ية�أهمية�العمل�سوق �و�ي �،وتحدثا�وقراءة�_جنبية�إجاد«�ا
�العربي�غريبا�اPواطن�فأصبح�،_جانب�العمال�تكاثر�لقد�الهوية،�وم[مح�الوطن�العربي�وال�VWتضر�مصلحة

�ووكا�ت�اPستشفيات�والفنادق�مثل�العام،�النفع�وأماكن�والشركات�اPؤسسات�من�كث$���ي�وطنه��ي�لغويا
�ليحصل�لغة�يتعلم�أن�اPواطن�عdى�الواجب�من�وأصبح�اPطاعم،�وبعض�السفر الخدمة��عdى�أجنبية

�أصوات�ومرد�ذلك�ارتفعت�.اPتقدمة�الب[د��ي�مثي[�له�نجد�نكاد���شاذ�وضع�وهو�اPطلوبة�من�العمال،
�،تلك�اللغة�ßتقا�م��ي�أظافرهم�نعومة�(�نجل$¡ية�أو�الفرنسية)�منذ�_جنبية�_طفال��ي�اللغة�بتعليم�تنادي

�ي�سنه�اPبكر��كي�يتعلمها�الطالب�_جنبية،�باللغة�لóطفال�العلمية�اPواد�بعض�تعلم�اPدارس�أخذت�بعضو 
�عليه ��ي�ل[ستعمار�_وvى�باÅيام�ارسات�تذكرناواPم�_صوات�وهذه�اPتقدمة،�اPراحل��ي�دراسته�وتسهل

�تمهيدا�بنجلزة��نجل$¡�أخذ�ح$ن�العربي�واPغرب�وسورية�كمصر�العربية�الب[د �الهوية�لطمس�التعليم
�للسبب��فريقي�الشمال�ب[د�و�ي�الشام�ب[د��ي�التعليم�بفرنسة�الفرنسيون �وقام�،Pصر�العربية �العربية
الحال$ن��ب$ن�والفرق �والرÐي،�التقدم�أحضان�إvى�البلدان�هذه�جذب�هو�لظاهرا�الوحيد�العذر�وكان�.نفسه

العناية��دون �والتعليم،�ال§�بية�مجال��ي�العامل$ن�العرب�من�تلقائية�بمبادرة�يتم�العوPة�عصر��ي�الوضع�أن
�ال�VWبا�ثار �الخط$�ة ��ي�فيغرس�الوطنية،�انتماءا«�م�عdى�للصغار�_جنبية�اللغة�تعليم�يسب�éا�السلبية

̄ستخفاف�نفوسهم �و Vþجنóل� �هو�بكل�الحب الثقافة��بأنماط�والتعلق�العربي�ال§�اث�وازدراء�عربي،�ما
VWدارس�الخاصة�الPخاصة�عربية��ي�اللون�والدماء�وغربية��أنجبت�طبقة�قد�النهج�هذا�انتهجت�الغربية.�وا

� ن�لبنان��ي�يحدث�ما�ذلك�عdى�مثال�وأك���وحدة�الوطن�العربي،�تفتيت��ي�وأسهمت�الروح�والفكر،��ي
�ثم�أو��لóطفال�_جنبية�اللغات�مبكر�من�خ[ل�تدريس�وقت��ي���ذه�التجربة�الخاصة�اPدارس�حيث�قامت

̄بتدائية�منذ�لهم�العلمية�اPواد�بتدريس �انتماء�حسب�الفرنسية�أو��نجل$¡ية�باللغت$ن�واPتوسطة�اPدارس�
  العربية.�باللغة�بعض�اPواد�تدريس�مع�ت$ن،الثقاف�من�أي�إvى�اPدرسة
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  مكانة�اللغة�العربية�ب/ن�اللغات�العا�ية�الهامة�&ي�ضجة�العو�ة

� �العربية �الثقافية �مكانة�حول��تواص[ م�نقاشاشاهدت�الساحة ��ي �العربية �وآفاِق�مستقبلها.�ضجة العوPة
�الكتاب� �من �العرب�ف��زت�جماعة �تحدثت�عوالباحث$ن �ان �وضع �تدهور �تارةللغة �العربية �وانقراضها أو�،

� �اPقابلةأ�تارةانتحارها �الجهة �و�ي �م�ءاظهرت�جماعة�أخرى�بآر �،خرى. �اللغة�تفاِئلة، �رأت�هذه VWخ$ٍ��وال� �ي
عdى�الوضع�العام��$�ا�كب$�اأثجملها�تمر��ي�تؤث�يات�والعراقيل�ال��VW دبوجود�عدد�من�التح�تاع§�فو �،ةوعافي

للجماعت$ن�كانت�بسبب�النظر�ة�وجهفالخ[فات�ال�VWظهرت��ي��،عل¸�ا�مع�_يام�التغلب،�ويمكن�هذه�اللغةل
� VWعاي$��الPكاا� ��لستعملها ��و أم½�ما، �نتيجة �عامة ��[حظاتم�أوانطباعات �أو�نتيجة �وعابرة، ميل�سريعة

ق¸�ا�وهذا�من�_مر�البدي¬�Vبأن�العربية�×ي�ليست�لغة�وحيدة�تواجه�تحديات�وعراقيل��ي�سبيل�ر �.فةوعاط
غ$��أن�تعي$ن�مكانة�لهذه�اللغة��تمر�بنفس�_زمة.الصغرى��وأاللغات�العاPية�الك��ى�وإنما�معظم��،وتقدمها

ب$ن�اللغات�العاPية�_خرى��ي�ضجة�العوPة�ليس�من�_مور�الهينة�Åنه���توجد�إحصائيات�اتفق�عل¸�ا�علماء�
ف���ا�أو�مقاييس�ومعاي$��لوزن�قوة�أو�ثقل�أية�لغة�اللغة�أو�مؤشرات�معينة�مختارة�من�منظمة�عاPية�مع§� 

.Vستوى�العالمPى�اdع  

�اللغة�حول�بعض� اPقاييس�واPعاي$��مثل�عدد�الناطق$ن�هناك�حاجة�ملحة�ل�جماع�ب$ن�اPختص$ن�وعلماء
�للغة�،ستعمل¸�امباللغة�و  �الرس�،التوزيع�الجغرا�ي �اللغة�أو�تلك�لغَ±�ا �،ميةعدد�الدول�ال�VWتجعل�من�هذه

اللغة�أو�ة�كيحر �،ال§�جمة�من�اللغة�وإل¸�ا�،ستعِمل�للغةني�ونسبة�الخصوبة��ي�اPجتمع�اPكاالس�و معيار�النم
� وك�والشركات�و�دارة�وإنجاز�بنياحة�و_عمال�والتجارة�والخدمات�واPقاو�ت�والس(استعمالها��ي�الحيوي±�ا

�مع�،الدراسات) �تحته �(ويدخل �الدداPعيار�¯قتصادي �والل �الفردي �الخادخل �القومي للمجتمع��مخل
PاPستوى�اPجتمع..�الخ)ستعِمل�للغة،�واPفراد�هذا�اÅ�V�¤مؤشر�التنمية�البشرية،�عي،��Vؤشر�الثقا�ي�والعلمPا

�اPقيسة �باللغة �وإنتاجها �اPعرفة �الك�،(امت[ك �واPكتباتتعدد �العلمية�،اPطبوعات�،ب مراكز�و �الدوريات
�التوااستع�،البحث.الخ) �وشبكات ��لك§�ونية �واPواقع �الشِبكة ̄جتماÙيصمال � ��،ل ��نسبة وَمحو�اPعرفة

�اPدروسة �باللغة �(�،_مية �اللساني نمي�ة� $عمالعامل
َ
�وت �وكتابطاللغة �وسائل��،�ا)±ها ��ي �اللغة �حضور نسبة

�،للغة�(التخطيط�اللغوي جاه�اتسلوك�الدولة�وأفراد�اPجتمع��،ف¸�ا�اللغة�لستعمتعدد�اPجا�ت�ال��VW،�ع[م
�تقو  �ترسيمها، �أو�ضدها، �لغة �لصالح ̄ع§¡اي±التدخل � �أو�«�ميشها، �أو�التفري�ز �ا �وهناك�مؤشر��ط��ا ف¸�ا).

عها�أو��ي�تراجعها�سالهيمنة�العسكرية�وما�يتبعها�وينتج�ع½�ا،�Pا�له�من�دور�ملموس��ي�انتشار�لغة�معينة�وتو 
ظهر�بكل�ج[ء�أن�ففي�ضوء�اPعاي$��واPقاييس�_نفة�الذكر�ي�خرى.وانحسارها�إvى�غ$��ذلك�من�اPؤشرات�_ 

�بشكل�عادي،�ون�الدماء�Åن�طيوية�ونشاحالعربية��ي� �طبي£ي،�بضتجري��ي�عروقها ���والصور�الخارجيةها
�علة�قا �مع�آ�ف�اللغات��،ةتلتدل�عdى�وجود �مقارن±�ا �عند �و�سيما �وعافية، ��ي�صحة �بصفة�إجمالية إ�ا

��ي�العالم�_خرى  وضعية�اثنP�VWَعرفة��)سوق�اللغات(صاحب�كتاب��لوي�كالفيقام���ا�دراسة��واتضح�من.
م
َ
�باستعمال��عشرة�لغة��ي�العال �الناطق$ن�بأي�اPعاي$��الث[ثة اعتبارها�تلك�اللغة�و �عدد�سكاناللغة�و عدد

ستعملة�له�رسمية�ةلغ
ُ
Pالثالثة�(بعد�� �لأن�العربية�تحتا�للدول�ا�

َ
نجل$¡ية�و�سبانية�وقبل�الفرنسية�الرتبة
 .ال�VWاحتلت�الرتبة�الرابعة)��ي�درجة�متساويٍة�مع�الصينية

دافيد�جرادول،����يطانيشرف�عل¸�ا�اللغوي�الوأم،���١٩٩٧ي�ال��يطاني�سدراسة�أخرى�نشرها�اPجلتب$ن�من�و 
م��١٢وضعية�Pعرفة�

َ
العامل�¯قتصادي�(مدى��مثلباستعمال�خمسة�معاي$��م���١٩٩٥يلغة�ك��ى��ي�العال

�الخام) Vjالوط� �عdى�مؤشر�الدخل
ً
�اعتمادا �تستعمل�اللغة VWأو�الدول�ال� �الدولة �النمو �قوة�اقتصاد �و نسبة

عامل�التنمية�البشرية�الذي�و �اختفاء�اللغات�أو�مو«�ا�وأثره�عdى�تعدد�_لسنةو �اني��ي�اPجتمع�اللغوي،سكال
العربية�تحتل�أن��،نسبة�التعليم�ومستوى�اPعيشة�ونوعية�الحياةيرتكز�بدوره�عdى�عدد�آخر�من�اPؤشرات�ك

    .الرتبة�السابعة�بعد��نجل$¡ية�و_Pانية�والفرنسية�واليابانية�و�سبانية�والصينية،�عdى�التواvي
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  ا�قاييس�وا�عاي/.�ال·�jتدل�ع`ى�ثبات�اللغة�العربية��

 بمعيار�عدد�الناطق/ن�.�العربية١

�فلو� �إvى �الصنظرنا ��ي �تأكيد، �بكل �لوجدناها م
َ
�العال ��ي ���ا �الناطق$ن �ضم�فعدد �الع�ن_مامي ر�شكوكبة

� VWى�ال���وبع�من�ي«_وائل�من�اللغات�الك �آ�ف�لغة. �قرابة�سبعة ون�البالغ�عددها
َ
�لغات�الك �باÐي �ضعdى

ها�نسبة�د)،�تحتكر�وحم½�ا�ةواحد�ةم�اPتحدة�(والعربيمدة��ي�هيئة�_ معتن�أن�اللغات�الست�اP$الدراسات�تب
م�Vغ$٤٢

َ
ع�بعضهم�إvى�اعتبار�هذا�التوزيع�اللغوي�العال

َ
م،�مما�دف

َ
،�واPطالبة�لعاد�� %�من�عدد�سكان�العال

� �عdى �جديد Vعالم� �لغوي �نظام �عالم�Vغبإقامة �إع[مي �ونظام �جديد، Vعالم� �اقتصادي �بنظام رار�اPطالبة
م��تdي�لغامستعمدد�إن�أغلبية��حصائيات�والبيانات�الخاصة�بع.�جديد

َ
ن�بج[ء�أن�مرتبة�العربية�$بتالعال

وقد�تتأخر��،ب$ن�الثانية�والثالثة�والرابعة�والخامسة�والسادسة�والسابعة�والثامنةأتي�ب$ن�اللغات��نسانية�ت
̄خت[ف�لهب�بتأتي�بعد�هذه�اPرتبة.�والسقلما�إvى�التاسعة،�و  يخ�أمور�م½�ا:�أ)�التفاوت�ب$ن�توار يرجع�إvى�ذا�

�أغلب�الدول�اPعنية� ��ي �دقيقة �وجود�إحصاءات�لغوية �عدم �ب) �الدراسات�و�حصاءات�أو�نشرها. إجراء
̄عتماد�عل¸�ا.�ج)�اخت[ف�اPعاي$���ي�إحصاء�عدد�اPستعمل$ن�للعربية�الذي�يتفاوت�حسب�اPصادر�ما� يمكن�

�الناطق$�٤٢٢و��١٨٦ب$ن� �إحصائه�عdى �من�يقتصر��ي
ً
�فهناك�مث[ �مليوٍن.

ً
�لغة ن�الذين�يستعملون�العربية

�و  وvى،
ُ
�وهناك�لضيف�إل¸�م�من�يستعمين�مأ �ثانية. �لغة �اPنخرطة�مها �الدول�العربية �سكان ن�يقتصر�عdى

خرج�من�هذه�اPجموعة�العربية�ث[ث�دول�ي�ي�الجامعة�العربية،�وعددها�اثنتان�وعشرون�دولة،�ومن��ارسمي
�باعتبا �دو��للغاية�ر�أن�الناطق$ن�ف¸�ا�بالعربية�قليلةو×ي�الصومال�وجيبوتي�وجزر�الَقمر، ،�ومن�يزيد�عل¸�ا

�رسمية�أو�وطنية�(إيريث$�يا�ـ�تشاد�ـ�إسرائيل)،�وقد�يتوسع
ً
�لغة

َ
ون�دو��ف¸�ا�فضييآخرون�ف�أخرى�تَتخذ�العربية

  .�ة�أو�معربة�معتة�يات�عربيلأق

 .�العربية�بمعيار�عدد�الدول�ال·�jتستعمل�هذه�اللغة�٢

�رسمية�وباللجوء�
ً
إvى�مقياس�آخر�من�اPقاييس�اPعتمدة،�وهو�عدد�الدول�ال�VWتستعمل�هذه�اللغة�أو�تلك�لغة

�أو� �(أوvى �أيضالها �العربية �اللغة �سنجد �تح�ثانية). �خمستل �فهناك ̄عتبار. � ���ذا �أك���لغة �ثالث �مرتبة
�ا�éوأريت$�يا�وتشاد).�وترتي�من�إسرائيل�ضاف�إل¸�ا�كليو دولة�عربية��٢٢وعشرون�دولة�تستعملها�لغة�رسمية�(

���٣٥يختلف�اثنان��ي�هذه�الحقيقة�أنه�هناك�).�و ٣٠دولة)�والفرنسية�(�٤٥هذا�يأتي�مباشرة�بعد��نجل$¡ية�(
مثل�الدول��ي�رآ�ا�وشريع±�ا�قلغة�كلغة�الضاد��لغ$��عربية�منخرطة��ي�منظمة�اPؤتمر��س[مي�تستعم�دولة

وجنوب�شرق�آسيا�وآسيا�الوسطى�وبعض�الدول��ي�أوروبا�والدول��ي��شرق�آسيا�وغرب�آسيا�وجنوب�آسيا
� �العربية �الدول �عدا �ما �أفريقيا �قارة VWقدر�يال� �باP[ي$نف¸�ا �اPسلم$ن �ولو� .عدد �إvى ��فريقية�نظرنا القارة

نية.�وبحكم�لغة�أوvى�أو�ثا�القارة�باعتبارهاسكان�هذه��ثلثم���ا�للوجدنا�أن�العربية�×ي�اللغة�ال�VWيتكوحدها�
ه�دهذا�العدد�الهائل�من�السكان�الذي�وصل�عد�مأن�حواvي�نصف�سكان�هذه�القارة�مسلمون،�ف¬�Vإذن�َ«�

�نسمة،�وإن�لم�يكونوا�١.١م�حسب�تقديرات�منظمة�الوحدة��فريقية�إvى�مليار�ومائة�مليون�(٢٠٠٨عام� (
�وبعد �والعربية�تحتل�الرتبة�_وvى�ب[�منازِع، �يكلمو�ا.

ً
�والجميعا �تأتي�السواحيلية�والهوسا وبقية�ف[نية�ها

  . )�لغة٢٠٠٠مجموعها�بحواvي�ألفي�(�ر اللغات�ال�VWيقد

 مات�الدوليةظ&ي�الهيئات�وا�ن.�العربية�بمعيار�استعمالها�٣

�و  �استعمالها �إvى �واPنلو�نظرنا �الهيئات �ظ�ي �العربية �أن �سنجد �الدولية، �الست��دعتمات �اللغات �ب$ن من
�رسمي �اPعتمدة �اPتحدةا �_مم �هيئة �اPتف�وكل�،�ي �ع½�ار الهيئات�واPنظمات �اليونسكو�،عة ومنظمة��،مثل

�والزراعة �العاPية�،_غذية �الصحة ��،ومنظمة �ومجموع �اللغات�الست�يشكل�وحده�ل�نم$لتكاPوغ$�ها. هذه
�أشرت�سابقا٤٢نسبة� �إvى�ضافم�.%�من�سكان�العالم�كما �لغا ات�إقليمية��ي�هيئ�أيضا�ةرسمي�ةذلك�أ�ا

أخرى�كمنظمة�اPؤتمر��س[مي،�ومنظمة�الوحدة��فريقية،�ومنظمة�دول�الساحل�والصحراء،�وكل�الهيئات�
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اPنظمة��س[مية�(و�يسيسكو��،اPنظمة�العربية�لل§�بية�والثقافة�والعلوم)اPتفرعة�ع½�ا،�كمنظمة�_لكسو�(
�كانت�ا�)لل§�بية�والعلوم�والثقافة �وإذا �ب$ن��ةPقارنوغ$�هما. �ما ت�ب$ن�استعمال�هذه�اللغات�الست، �تمَّ VWال

راجع�استعمايم،�قد�ب١٩٩٩و�١٩٩٢
َ
ت�أن�العربية�ت

َ
�٩.٥إvى��١٠.٩ها��ي�_مم�اPتحدة�بنسبة�ضئيلة�(من�لن

بالعربية،�وإنما�شمل�كل�اللغات�_ربع�_خرى�أمام�تقدم�ا�%)،�فإن�هذا�ال§�اجع��ي�الحقيقة�لم�يكن�خاص
�(�نجل$¡  �فالفرنسية�تراجعت�بنسبة�خط$�ة ��١٨.٩منية. �و�سبانية�(من�١٣.٨%�إvى ،(� %)،�١٠إvى��١٢%)

� �(من �٤.٢والروسية � �إvى �العا٢.١% ̄ستعمال � ��ي �ال§�اجع �ولذلك .(%� �(باستثناء�م �الخمس �اللغات لكل
�أسبا �له �ب�نجل$¡ية) �وأهمها �الواضحة �عدده �ب$�تصاعد �اPتحدة �_مم ��ي �اPنخرطة �العام$ن�الدول ن

ل�استعمال��نجل$¡ية�عdى�ضتف�ا�éأغل�ة.�وهذه�الدول�الجديد١٨٨إvى��١٦٤اPذكورين،�إذ�انتقل�العدد�من�
�Åنه�لم�

ً
  .دولة�إvى�هذه�اPجموعة�ضف�أيةتغ$�ها.�أما�عدد�الدول�العربية�فظل�ب$ن�الف§�ت$ن�جامدا

ية�.�العربية�بمعيار�استعمالها�٤
َ
 �&ي�الشبكة�العا�

ية�ي�الشبكة�ا�إvى�استعمالها�لو�نظرنو 
َ
Pالعا،��V¬م،��اتحتل�موقعا�متقِدمف

َ
ب$ن�اللغات�العشر�_وائل��ي�العال

�رتب �_غلب�،�ا±وتختلف ��ي ��حصاء، ��ي �اPصادر�واPعاي$��اPستخدمة �اخت[ف �إvى��- حسب �السابعة من
�٣٢إvى�ي�العالم�العربي�وصل�ما�ورد��ي�تقرير�وكالة�روي§�ز�عدد�مستخدمي�(الفيسبوك)��وحسب��.التاسعة

م.�كما�ارتفع�عدد�٢٠١١أضافت�أربعة�م[ي$ن�مستخدم�منذ�بداية�و��ي�مصر�وحدها�م،�٢٠١١عام�مليون��ي�
�،.�و�ي�الوقت�نفسهاجد�فتمستخدمي�(توي§�)��ي�الوطن�العربي�خ[ل�الربع�_ول�من�العام�نفسه�بشكل�� 

درك�وجود�فرص�تم�أن�شرك±�ا�أصبحت�٢٠١١ة�صيف�التنفيذية�لشركة�(ياهو)��ي�بداي�ةصرحت�الرئيس
�أسواق �اPجال �هذا ��ي �واعت��ت�_سواق�العربية �الشِبكة، �نمو�استعمال �بفضل �اPنطقة ��ي �هائلة ،�واِعدةا

�٥٠مليون�شخص�إvى��٣٠فخ[ل�عام�واحد�من�شراء�(ياهو�مكتوب)�ارتفع�عدد�اPستخدم$ن��ي�اPنطقة�من�
خامس�أك¿��صفحات�(ياهو)�الرئيسة�م��٢٠١٠عام�توب)�العربية��ي�نوفم���وأصبحت�صفحة�(ياهو�مك�امليون

م�حالي
َ
�فإنه�بعد�ستة�اشعبية��ي�العال �(ياهو)، ��ي�أحد�اPواقع�ال�VWأوردت�تصريح�مديرة �جاء �وحسب�ما .

أشهر�عdى�إط[ق�الصفحة�الرئيسة�Pوقع�(ياهو�مكتوب)�بالعربية،�أصبحت�هذه�الصفحة�×ي�ثاني�أك���وجهة�
  .بارية��ي�اPنطقة�العربية�بعد�موقع�(الجزيرة)��خباري إخ

 �&ي�الوسائل�mعNمية�التقليدية.�العربية�بمعيار�استعمالها�٥

�إvى�استعمال�هذه�اللغة�و  �،�ي�الوسائل��ع[مية�التقليدية�كالصحافة�اPكتوبة�واPسموعة�واPرئيةلو�نظرنا
� �اPسفنشاهد �و�ذاعات �اPطبوعة �الصحف �الفضائيةوفرة �والقنوات �ب�،موعة �وتعددها لغة�الوانتشارها
�العاPيةالعربية �اPحطات��ذاعية �ع���عدد �ولنكَتِف� ن�بقياس�العربية ،،�� نِجز�عdى�أفمن�خ[ل�إحصاء

م،�اتضح�أن�العربية�تحتل�ف¸�ا�الرتبة�الرابعة��إذاعة�تبث�١١٥نة�محصورة��ي�يع
َ
بمختلف�اللغات�ع���العال

وشهريا�ا�ة�والفرنسية�والروسية.�و��شك�أننا�لو�أضفنا�إvى�هذا�عدد�ما�يصدر�يوميا�وأسبوعيبعد��نجل$¡ي
م�العربي�وخارجه�أيض

َ
�زيونيةفل،�وعدد�القنوات�التامن�الصحف�واPج[ت�العربية�اPكتوبة��ي�كل�أنحاء�العال

Pتبثا� VWال� �للعربية �و �ستعِملة �أن �سنجد �أو�بغ$�ها، �_قمار�الصناعية �هذه�واسطة �كل ��ي �العربية ضع
  عdى�حضور�هذه�اللغة��ي�مختلف�وسائل��ع[م�الدوvي.��ياقو �راومؤش�اجد�واِفرا�ااPجا�ت��ع[مية،�عدد

  ا�قاييس�وا�عاي/.�ال·�jتدل�ع`ى�ضعف�اللغة�العربية

�العربية١ �قتصادي�بمعيار�الوضع�.�jوالثقا&ي�والسيا��:� 
َ
�لغة �قوة �إن مة�يقال

ُ
�قوةفت�بعمل±�ا،�أ �كمن

��ي مة،��نجل$¡ية �اPتقِدّ �وصناع±�ا �_مريكي �لغته�معه�لسَقطت�_مريكي�¯قتصاد�سقط�ولو�¯قتصاد
م�عdى�اPهيمنة

َ
ولن�يتحسن�وضعها��،أما�بالنسبة�للغة�العربية�ف¬�Vقائمة�عdى�اقتصادها�الضعيف.�اليوم�عال

م��ي�إ��يحدث
َ
 .�والتكنولو�ي�والعلم�Vوالثقا�ي�ادي¯قتص�اPستوى �عdى�ذري ج�تغ$��العربي�العال
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�مما�بكث$��أضعف�والثقا�ي�الفكري �وضع�اللغة�العربية��ي��نتاج:�والفكري �العلمي�mنتاج�بمعيار�.�العربية٢
��ي�العربية�إنتاج�أن�نجد�أو��سبانية،�الفرنسية�أو�كاßنجل$¡ية�تقدما�_ك¿��العاPية�اللغات��ي�الوضع�عليه

  عامة.�بصفة�والثقا�ي�الفكري ��نتاج�صنوف�من�غ$�ه�من�ضعفا�أقل�هو�والتكنولو�ي�الدقيق�العلم�VاPجال

�وقو«�ا�ووز�ا�اللغات�من�لغة�مكانة�عdى�الحكم�معاي$��أهم�من�إن�ال§�جمة:�الr.جمة�بم/�ان�العربية�وضع�.���٣
�ما�علينا�أن�ننظر�إvى�)�إل¸�ا�ي§�جم(�الهدف�باعتبارها�لغة�العربية�Pعرفة�وضع�أما�.العصر�هذا��ي�وضعفها

���م�٢٠٠٣لعام��نسانية�للتنمية�اPتحدة�_مم�برنامج�تقرير��ي�جاء �ال§�اكم��Vجماvي�يَقدر"و�الذي�يقول:
�وهو�كتاب،��١٠.٠٠٠بحواvي� ن�ح��Wالقرن�التاسع�اPي[دي)�(العبا���VاPأمون �عصر�منذ�اP§�جمة�للكتب
�واحد�امع��ي�إسبانيا�ت§�جُمه�ما�يوازي  �إvى�اP§�جمة�العناوين�عدد�عن�اليونسكو�إحصائية�وحسب".

م��ي�_وvى�لغة�الخمس$ن
َ
��ي�ف¬�Vمتقدمة،�رتبة�تحتل�أيضا���العربية�أن�نجد�،٢٠٠٤و��١٩٧٩ب$ن�ما�العال

�ونسكوالي�(ي§�جم�م½�ا)�فننظر�إvى�إحصائية�_صل�لغة�باعتبارها�العربية�وضع�إvى�ولو�نظرنا.�الث[ث$ن�اPرتبة
�.عdى�كل.�العالم��ي�_وvى�لغة�الخمس$ن�ب$ن�عشرة�السابعة�نفسها�وال�VWوضعت�العربية��ي�اPرتبة�الف§�ة�عن
م��ي�ال§�جمة�حركةف

َ
  ��ذه�اللغة.�لل½�وض�جدية�مبادرات�إvى�ضعيفة�جدا�و×ي�تحتاج�العربي�العال

 خNصة�القول�

�اللغوي �بالتعدد�واPنادين�والثقا�ي�اللغوي �جان�éا��ي�Pةنقاد�العو �كل�نجد�،�ي�سياق�هيمنة�اللغة��نجل$¡ية
�ي اللغو �والتعدد�التنوع�هذا�وجه��ي�العائق�الكب$��ويعت��و�ا��نجل$¡ية��Óاجمون �وأوروبا�فرنسا��ي�خاصة
�يناشدون�له�الذي ̄خت[ف�مع�و�. �وثقافة�ولغة�اقتصادا�_مركة�معناها�العوPة�إن�يقولون �الذين�يمكن�
مط

َ
�من�اPَتضررة�اللغات�من�واحدة�العربية�أن�فيه�شك�و��وسلوكية،�اجتماعية�ومنظومة�قيٍم �حياة�ون

�لغات�هناك�بل�العربية،��Óدد�الذي�الخطر�وحدها��نجل$¡ية�و��نعت���نفوذها،�وتقوية��نجل$¡ية�فرض
،مث[�من��فالفرنسية.��نجل$¡ية�تمارسها�ال�VWنفِسها�الهيمنة�بدور �تقوم�أخرى 

ً
�الفرنكوفونية �خ[ل�منظم±�ا

 �كو�ا�رغم
ً
�و�سبانية�ال�VWلها.�تفوت�أية�فرصة�إ��وتن±�زها�ل±�ديد�اللغات�_خرى ��نجل$¡ية،���من�متضررة

�الفرنسية�مخالب�من�وتوطدت�ع[ق±�ا�مع�هذه�الدول�ßنقاذها�العربية�اPغاربية�البلدان�بكل�كب$��احتكاك
اPسافة�راكبة�عdى�القوارب�اPثيلة،�ففي�واقع�_مر���تدافع�اللغات�اPذكورة��تجعلها�فريسة�لها�وتقطع�نفس

̄ضطهاد،�تماِرس�فإ�ا�و¯نقراض،�باPوت�واPهددة�اPضطهدة�اللغات�عن �أبشع�بشكل�وربما�نفس�الظلم�و
شرق�والفرنسية�تحتكر��نجل$¡ية�سوق�ا�Pو��ي�الك[م�اPوجز�يمكن�القول:.�وأعنف���يتسع�اPجال�لذكرها

�اPغرب. �الصغرى �اPحلية�اللغات�أو�الهامشية�اللغات�«�دد���العوPة�والجدير�بالذكر�أن�تحتكر�سوق
ونحوها��و_Pانية�و�سبانية�والفرنسية�كالعربية�الك��ى �اPركزية�اللغات�«�دد�ولك½�ا�واللهجات�السائدة،

�و��ي�ضوء�اPقاييس�واPؤشرات�اPذكورة �إvى�النتيجة�أن�وصلن�،أيضا. �ة�تمر�بمرحلةرحلهذه�اPالعربية��ي�ا
�الحضاري  �الالصراع �اPجا�ت �كل �عdى �الغربية �الهيمنة �ومرحلة �فض[، �واللغوية �و�ع[مية عن��ثقافية

م�ةمرتبالعربية�تحتل�و ،�اPجا�ت�¯قتصادية
َ
،�_مر�الذي�اتفق�عليه�علماء�ب$ن�اللغات�اPسيِطرة�عdى�العال

م�ف��تخرج�عن�صعربية�اللغة�أن�ال
َ
  .اللغات�العشر�_وائل��ي�العال
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