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Abstract
This study aimed to investigatet the meaning, concept and development of
globalization in term of the cultural aspect, relevant to Arabic Language. It also
examined how globalization, as a western product, affected in spreading of Arabic
Language in the world. Moreover, it explored that by it, nowadays, how many users are
benefited as well as other language throughout the world. It also investigated the
nature and the cultural, political and economical senses of the concept. It, furthermore,
addressed the positive and negative effects of globalization on the spread of Arabic
Language as compared with other international language. In conclusion, the negative
effects are apparently more dominant than the positive ones.
Keywords: globalization, Arabic language, its impact on Arabic language
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki makna, konsep dan perkembangan
globalisasi dalam aspek budaya, yang relevan dengan bahasa Arab dan meneliti
bagaimana globalisasi, sebagai produk Barat, mempengaruhi penyebaran bahasa Arab
di dunia. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi, saat ini, berapa banyak
pengguna yang diuntungkan serta bahasa lain di seluruh dunia. Sifat dan rasa budaya,
politik dan ekonomi dari konsep tersebut juga diselidiki. Lebih jauh, penelitian ini
membahas efek positif dan negatif globalisasi terhadap penyebaran bahasa Arab
dibandingkan dengan bahasa internasional lainnya. Kesimpulannya, efek negatif
tampaknya lebih dominan daripada yang positif.
Kata Kunci: globalisasi, bahasa Arab, pengaruhnya terhadap bahasa Arab
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مقدمة
شهد العامل يف احلقبة األخَتة من القرن العشرين تشكيل نظام عادلي جديد اتضحت معادلو وآلياتو تدرجييًا حىت
وصلت يف ذبلياهتا العليا إىل ما يطلق عليو مصطلح العودلة ،الذي أصدرت يف هناية القرن العشرين ،وقد أدى دخول ىذا
ادلصطلح إىل الببلد العربية ،إىل الكثَت من االضطراب لعدم معرفة مفهومو ومدى التأثَت الذي سوف يقوم بو يف مجيع
اجملاالت ومنها اللغة القومية.
وإن الباحث يف ميدان اللغة العربية أو أية لغة عادلية أخري جيد أن اللغة ىي تعبَت وصورة حقيقية دلاضي وموروث
اجملتمعات والشعوب على اختبلف ألواهنا وأعرافها وأجناسها من عادات وتقاليد وثقافات وأداين ،وابلتايل فهي ىوية
األمة واجملتمع والثعب والذي من خبللو يتميز عن غَته من اجملتمعات ،حيت قيل أن مصَت الشعوب مرتبط بلغاهتا القومية.
وابلتايل فهناك عبلقة عضوية قوية بُت اللغة والعودلة ،ىذه العبلقة يتم ربديد قوهتا ومتائتها على سبسك األفراد بلغتهم
ودفاعهم عنها أمام كل التحدايت اخلارجية يعٍت ادلتمثلة ىنا ابلعودلة والداخلية يعٍت ادلتمثلة ابللهجة احمللية .فإذا فقدت
األمة لغتها فقدت ىويتها وماتت كما قال دمحم درويش يف جداريتو عندما ربط بُت ضياع اللغة وادلوت ،حيث قال يف ىذا
الصدد" :أن ادلوت ىو موت اللغة وعدم القدرة على النطق" (.)Ma’ruf, 2002
وينظر إىل اللغة اب عتبارىا جسرا للتواصل وتوحيد ادلفاىيم بُت األفراد واجلماعات ،وبُت األجيال وادلدارس الفكرية.
وىي أيضا جسرا لنقل التكنولوجيا وتوطينها يف البيئة احمللية وتطويعها لتتواءم مع حاجات ومتطلبات ىذه اجملتمعات.
ودبا أن مصطلح العودلة ال زال جديدا وال توجد أي دراسات علمية عن مدى أتثَت العودلة على اللغة العربية ،فإن
الساحة الثقافية تعريف نقاشا متواصبل حول وضع اللغة العربية يف عصر العودلة وآفاق مستقبلها.
منهج البحث
استخدم الباحث يف ىذه الدراسة على تطبيق ادلنهج الوصفي ادلسحي وادلقصود ىو وصف الظواىر أو أحداث أو
أشياء معينة ومجيع احلقائق وادلعلومات وادلبلحظات ما يتعلق دبشكلة دراستو ودراستها دراسة ربليلية حملاولة الوقوف على
آاثر العودلة يف اجملالُت الثقايف والًتبوي وربديد موقف الًتبية اإلسبلمية حيال ىذه الظاىرة ،يعنها ووصف الظروف اخلاصة
هبا وتقرير حالتها كما توجد عليو يف الواقع.
كما أنو ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد رلتمع البحث أو عينة كبَتة منهم ،وذلك
هبدف وصف الظاىرة ادلدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودىا فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العبلقة أو
استنتاج األساسيات.
تعريف العوملة
ولو مل نوجد كلمة "ال عودلة" يف ادلعاجم القددية دبفهوم العصر احلديث ،بعض التعريفات عنها قد حبثت يف ادلعاجم
العربية اليت يذكر ابلتايل:
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يتم االتفاق عليها (بوصفها مصطلحا حديثا) وفقا لتع ّدد زوااي
العودلة لغة :تع ّددت تعريفات العودلة وتباينت ،ومل ّ
وتنوع االختصاص ادلعرفُت ذلا وادلهتمُت بدراستها ،وأضحى ىذا العودلة ( )Globalizationأو
النظر إليها ّ
( )Modularizationمن أكثر ادلصطلحات إاثرة للجدل (.)Atsufi, 2008
نظرا لكون لفظ العودلة من ادلصطلحات ادلستخدمة حديثًا ،والتايل فأنو ابلرجوع إىل كتب وقواميس اللغة العربية
ً
ومعامجها ادلعتربة يف ىذا اجملال ،مثل كتاب لسان العرب البن منظور ،والصحاح يف اللغة للجوىري ،والقاموس احمليط
للفَتوز آابدي ،كتاب العُت للخليل بن أمحد ومق اييس اللغة ألمحد بن فارس ،والعباب الزاخر للحسن بن دمحم الصغاين
ك(ح ْوقَ َل) ،و(العودلة)
وغَتىمّ ،أما أن جذرىا من اجلذور اجلديدة ادلبتكرة اليت كانت على سبيل توىن األصالةَ ،
ف(ع ْوَملَ) َ
(د ْحَر َج)،
ك(احلوقلة) .و ّأما يف العصر احلديث فجذر الكلمة من اجلذور ادلقبولة:
ف(ع ْوَملَ) على وزن (فَ ْعلَ َل) مثل َ
َ
ومصدره ىو (العودلة) ،مثل (الدحرجة).
ويرى أمحد صدقي الدجاين أن العودلة مشتقة من الفعل عومل على صيغة فوعل واستعمال ىذا االشتقاق يفيد أن
الفعل حيتاج لوجود فاعل يفعل ،أي أ ّن العودلة ربتاج دلن يعممها على العامل (.)al-Dujani, 1998
"ع ْوَملَ-يُ َع ْوِملُ" الذي يقابلو يف ادليزان
فداللة مصطلح العودلة يف اللغة العربية أنو مصدر مشتق من الفعل الرابعي اجملرد َ
وزْلَزَل اليت مصادره بعثرة ،ودحرجة ،وزلزلة ( ،)al-Rajahi, 2000وىي:
ود ْحَر َجَ ،
الصريف الوزن القياسي "فَ ْعلَ َل" مثبل بَ ْعثَ َرَ ،
"ت عٍت جعل الشيء على مستوى العادلي ،أي :نقلو من احلدود إىل احلدود آخر الذي ينأى عن كل مراقبة" ( Farisan,
.)t.t.
ومن خبلل ادلعٍت اللغوي ديكننا أن نقول أبن العودلة إذا صدرت من بلد أو مجاعة فإهنا تعٍت :تعميم منط من األمناط
اليت زبص ذلك البلد أو تلك اجلماعة ،وجعلو يشتمل اجلميع أي العامل كلو (.)al-Jawad, 2000
العودلة اصطبلحا :تعددت مفاىيم العودلة شلن قائل أن العودلة ظاىرة اقتصادية ومنهم من يقول أهنا ظاىرة ثقافية
ومن قائل أهنا ظاىرة سياسة ومنهم من يقول أهنا ظاىرة اجتماعية.
ويف خضم ىذه اخلبلفات "صلد رلموعات كربى من التعاريف":
ٔ .رلموعة تركز على البعد االقتصادي للعومة وىو البعد الذي حيتوي على مؤشرات واذباىات ومؤسسات اقتصادية
عالية جديدة غَت معهودة يف السابق وتشكل يف رلملها العودلة االقتصادية.
تسوق كأي سلعة ذبارية أخرى،
ٕ .رلموعة تركز على البعد الثقايف وىو البعد الذي يشَت إىل بروز الثقافة كسلعة عالية ّ
ومن مث بروز وعي وإدراك ومفاىيم وقناعات ورموز ووسائط ثقافية عالية الطبع.
ٖ .رلموعة تركز على البعد السياسي الذي يشَت إىل قضااي سياسية عالية جديدة مرتبطة أشد االرتباط ابحلالة األحادية
السائدة حاليًا.
ٗ .رلموعة تركز على البعد االجتماعي الذي يبلحظ بروز اجملتمع ادلدين العادلي وبروز قضااي إنسانية مشًتكة تشكل
دبجملها العودلة( .ادلليجي ،مهدي ،ٕٓٓ٘ ،ص ).ٔ1
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فالعودلة من اال صبلحات احلديثة يف ىذا الوقت ،وىناك أهبام يف معٍت ىذا ادلصطلح ،ولكن ىناك توكيد واسع
االنتشار يفيد أننا نعيش يف حقبة يتحدد فيها الشطر األعظم من احلياة االجتماعية بفعل صَتورات كونية تذوب فيها
الثقافات واالقتصادات واحلدود القومية ( ،)Tumsun, 2001ويرى الدكتور عبد الكرمي بكار أبهنا "ظاىرة من الظواىر
الكربى وأنو يصعب وصف ىذه الظاىرة ذات األبعاد والتجليات ادلتعددة" (.)Bakar, 2001
نشوء العوملة وتطورها
إن اتريخ ظاىرة العودلة اتريخ قدمي ،لذلك يعود إىل اختبلف التعريفات دلصطلح العودلة ،وفهم العودلة ليس ابألمر
السهيل ،ألن ذلا غموص من كل جانب ،إذ أن الفهم الصحيح دلفهوم العودلة يتطلب منا فهم العمق التارخيي ذلا ،ذلذا قد
اختلف الباحثون يف اتريخ نشأة العودلة وتطورىا ،فمن تلك االختبلفات حول نشأة العودلة وتطورىا نق ّدم آراء بعض
العلماء وادلفكرين.
ذوقان عبيدات ينظر إىل ظاىرة العودلة على أهنا "ظهرت يف أشكال متعددة منذ بداية التاريخ اإلنساين أو احلضارة
اإلنسانية ،فاليواننيون حُت نشروا أفكارىم الفلسفية ،أفكار سقراط وأفبلطون وأرسطو ،فإن ىذه األفكار عممت لدى
عدد من الشعوب .فادلسلمون أتثروا هبذه األفكار وترمجوىا إىل اللغة العربية ،واستخدموا مصطلحات فلسفية كما
استخدمها اليواننيون" (.)A’bidat, 2004
ويذىب عبد الباري الدرة إىل تسمية العودلة ابلظاىرة أو احلركة ويشَت هبذا الصدد" :إن مثل ىذا التوجو العادلي كان
سائدا منذ العصور القددية والوسطى ،فما سيطرت احلضارة ادلصرية أو اليواننية أو الرومانية القددية على بعض أجزاء العامل
إال ذبسدا لظاىرة العودلة" (.)al-Durrah, 1999
إذن ىناك إمجاع على وجود عودلة قددية قدم اتريخ اإلنسانية واحلضارات ،وإن تعددت اآلراء حول بدايتها ،فنحن
بصدد األخذ ابدلنظور التدرجيي مع الًتكيز على حقبة العصر احلاضر.
ويف الكتاب "شبابنا أين ضلن من العودلة؟" يوصف ذوقان عبيدات ترتيبا مراحل لتطور العودلة كما تلي ( A’bidat,
:)2004
ادلرحلة األوىل :بدأت يف القرن اخلامس عشر حيث نشأت العودلة نتيجة أفكار الدين ادلسيحي وزايدة سلطة
الكنيسة وبداية احلديث عن وحدة العامل ووحدة اإلنسانية وديكن وصف ىذه ادلرحلة ب "ادلرحلة اجلنينية.
ادلرحلة الثانية :بدأت ىذه يف منتصف القرن الثامن عشر حُت أخذت الدول تتحدث عن العبلقات الدولية
والقانون الدويل ،وبداية احلديث عن ضرورة احًتام مجيع الدول دلبادئ القانون الدويل ويطلق على ىذه ادلرحلة ب "ادلرحلة
النشوء".
ادلرحلة الثالثة :ىذه ادلرحلة قد بدأت يف القرن التاسع عشر وامتدت على منتصف القرن العشرين حيث شهدت
البشرية اخًتاعات وتقدما يف ادلواصبلت واالتصاالت ،كما شهدت حرواب عادلية شاركت فيها دول عديدة ،وتسمى
ب "مرحلة االنطبلق".
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ادلرحلة الرابعة :وقد انبسطت ىذه ادلرحلة من منتصف القرن العشرين إىل السبعينيات من ىذا القرن ،وىي مرحلة
ظهور عصبية األمم ومنظمة األمم ادلتحدة والتنافس بُت الدول العامل للوصول إىل القمر التهديد ابحلروب النووية ،وىي
مرحلة الصراع من أجل اذليمنة.
ادلرحلة اخلامسة :وىي ادلرحلة اليت سبثلت ابنتهاء احلرب الباردة ،ووالدة الشركات العابرة للقارات أو الشركات متعددة
اجلنسيات وسيادة األمم ادلتحدة أو دولة واحدة فيها على العامل ،وىي "مرحلة عدم اليقُت".
الفرق بني العوملة والعاملية
إن التقابل بُت العادلية والعودلة وإجياد الفرق بينهما فيو نوع من الصعوبة وخصوصاً أن كلمة العودلة مأخوذة أصبلً من
العامل وذلذا صلد بعض ادلفكرين يذىبون إىل أن العودلة والعادلية تعٍت معٌت واحدا وليس بينهما فرق .ولكن احلقيقة أن ىذين
ادلصطلحُت خيتلفان يف ادلعٌت فهما مقابلة بُت الشر واخلَت.

ميز دمحم عابد اجلابري بُت العودلة والعادلية مبينا أن" :العودلة شيء والعادلية شيء آخر .العادلية تفتح على العامل ،على
الثقافات األخرى واحتفاظ ابالختبلف الثقايف وابخلبلف اإليديولوجي ،أما العودلة فهي نفي لآلخر وإحبلل لبلخًتاق
الثقايف زلل الصراع اإليديولوجي.
العودلة

Globalization

إرادة للهيمنة ،وابلتايل قمع وإقصاء للخصوصية ،أما العادلية

Universalisme

أو

 .Universliteفهي طموح إىل االرتفاع ابخلصوصية إىل مستوى عادلي .العودلة احتواء للعامل ،والعادلية تفتح على ما ىو
عادلي وكوين" (.)al-A’tar, 2002
كما صلد يف كتاب العودلة واجملتمع لعبلء زىَت عبد اجلواد الرواشدة الفرق بُت العودلة والعادلية ،فيوصف ىنا أن العادلية
زبص القيم وحقوق اإلنسان والثقافة ،بينما زبص العودلة التقنيات والسوق والسياسة وادلعلوماتية ،وتتمثل العادلية يف
اإليديولوجيات األشلية مثل األشلية االشًتاكية ،واليت كانت نزعة عادلية أريد هبا زبطي حدود الدولة القومية وكان ىدفها
اجلهة ادلستفيدة منها ،لكن العودلة ال تعترب إيديولوجية وإن كانت تتخطى حدود الدول إال أهنا ال سبثل إيديولوجية زلددة،
وإمنا ىي إنعكاس جملموعة متغَتات سياسية واقتصادية تقنية (.)al-Rawashidah, 2007
إذن ديكننا أن نقول أ ّن العودلة ليست العادلية ( )Universaliteولكنها ال ربدث خارجها ،فالعودلة تشكل كل روائع
يسمى عجائب الدنيا من الفنون واآلداب والعلوم وادلآثر.
اإلنسانية وما ّ

وسائل العوملة وأدواهتا
العودلة ذلا وسائل متعددة اليت تنفيذ أىدافها يف رلاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فبل ديكن أن
ربضر كلو ،ونبحث بعض من وسائلها ابلتايل (:)al-Rawashidah, 2007
ٔ .تقدمي الدعم االقتصادي وادلعنوي لؤلنظمة واحلكومات ادلعادية لئلسبلم.
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ٕ .تقييد احلكومات يف العامل العريب اإلسبلمي ابالتفاقيات اجملحفة الظادلة كاتفاقية منع انتشار األسلحة النووية
والكيماوية يف الوقت الذي يسمح فيو لليهود ومن على شاكلتهم ابمتبلك تلك األسلحة وتطويرىا.
ٖ .األكثر من ادلنظمات واجلمعيات وادلؤسسات اخلدماتية األىلية ذات األىداف البلدينية ،ودعمها ماليا ومعنوي.
ٗ .استخدام وسائل الدعاية اإلعبلمية ،وشبكات االتصال احلديثة :كاألقمار الصناعية ،والقنوات الفضائية ،وشاشات
احلاسوب إلحداث التغيَتات ادلطلوبة لعودلة العامل (.)al-Jawhiri, 2005
٘ .استبدال الثقافة الغربية من خبلل اللغة اإلصلليزية ،من خبلل األزايء وادلأكوالت ،وادلنتجات الغربية ،وإقامة ادلطاعم
األمريكية مثل ماكدوانلدز ،وإقامة شركات إنتاج ادلواد الغذائية األمريكية ،ومن أمثلتها شركة "كوكاكوال"
للمشروابت الغازية.
أما أدواهتا فيمكن تصنيفها إىل قسمُت كما:
أدوات نظرية :ونعٍت ابألدوات النظرية الفكر الذي بنيت عليو العودلة ،ويف ذات الوقت قنوات الًتويج لو كالقنوات

الفضائية وشبكة األنًتنت (.)al-Haj, 2007
أدوات علمية :األدوات العلمية ادلثلى واألصلع للعودلة ىي االقتصاد وعودلة التجارة ،وهتاطل األموال واالستثمارات
حىت أقاصي ادلناطق .مصحوبة بوصفة جاىزة وتعريف رلهول ،كما يف الرايضيات حيث تعرف ادلسلمات بنفسها ،ال
تناقش وال رباور وال مفر منها ،فأداة العودلة االقتصاد ومادهتا جغرافية العامل (.)al-Haj, 2007
وأما غَتمها فنرى ثبلثة أدوات اليت تعتمد على العودلة ،مثبل (:)Kana’n, 2016
شركات متعددة اجلنسيات :إن نشاط ىذه الشركات وآليات عملها يشكل مظهرا من مظاىر العودلة والشركات
حبد ذاهتا كمؤسسات ذات شخصية اعتبارية ،وتعد أىم قوى العودلة وأدواهتا الفعالة واليت تتميز ابالنتشار اجلغرافية وتنوع
األنشطة ،وىذه الشركات تشكل زلور اقتصاد العودلة.
ادلنظمات وادلؤسسات الدولية :العنصر احلاسم تشكل يف نظام العودلة عرب آليات عملها حيث يساىم البيك الدويل
ومنظمة التجارة العادلية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف بلورية العودلة االقتصادية.
أدوات االتصال وتكنولوجيا االتصال :لقد شهد العامل ربوالت ومتسارعة ذبري على ادلستوى الكوين بفعل ثورة
االتصاالت والتقنيات العادلية والوسائط ادلركبة والشبكات اإللكًتونية ،وأمهها :البث الفضائي التلفزيوين واإلذاعي ،وشبكة

اإلنًتنت.

أهم خصوصيات العوملة

تتصف العودلة دبجموعة من اخلصائص اليت سبيزىا عن غَتىا من األنظمة كنظام لو قابلية ادلرونة دلواجهة كل احلواجز
اإلقليمية والفضاءات ادلانعة ،ومن مجلة ىذه اخلصائص ما يلي:

ٔ .سيطرة الشركات ادلتعددة اجلنسيات على اقتصادايت العامل :ىذا العصر ىو العصر العودلة ،فيوصف عصر الشركات
ادلتعددة اجلنسيات ابعتبارىا العامل األىم ذلذه العودلة ،وىي شركات تتوزع على بلدان العامل ( al-Rawashidah,
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حول القرار من
 .)2007حيث مت توحيد ىذه الشركات إىل كارتل وتروست
ّ
متعدد الوجود يف بلدان العامل ،وىو ما ّ
متعدد إىل قرار موحد ومضبوط وفق قانون الرؤية الشاملة ذلذه ادلؤسسات من وجهة نظرىا ،كما أهنا قد أنتجت
لنفسها رصيدا ضخما من اإليرادات (األموال) ،ومن ضمن ىذه الشركات رلموعة الثمانية ) ،(G8وىي الدول
األكثر تصنيعا يف العامل (أمريكا الشمالية والياابن وكندا وفرنسا وإصللًتا وإيطاليا وأدلانيا والصُت) ( al-Rawashidah,
.)2007
ٕ .الوصول إىل رابطة إنسانية :وىي هتدف إىل ربقيق الوحدة واأللفة وادلودة بُت البشر دون اعتبار للعرق أو الثقافة أو
الطبقة االجتماعية واخللقية ( )al-Rawashidah, 2007وىي خاصية مفادىا تعميم ادلنهج األمريكي وفق تصور
يلغي كافة ادليزات الشخصية لكل إقليم.
ٖ .توحيد ادلصطلحات :إذ جعلت ىذه األخَتة يف لغة اصطبلحية واحدة يستخدمها العامل أمجع يف التخاطب بُت
الناس أو احلاسبات اإللكًتونية أو بُت مراكز تبادل البياانت وصناعة ادلعلومات ( .)al-Rawashidah, 2007وىو ما
جيعل من اللغة القوية (لغة صاحب القرار ىي لغة اإلتباع) يف مجيع النواحي من منطلق إحبلل أنظمة تعاملية مبتكرة
دلصانع وسلابر صانع القرار.
ٗ .تطور العلمي والتكنلوجي :وىو الطاقة ادل ولدة واحملركة للعودلة إذ يقوم على انتشار ادلعلومات وسهولة حركتها وزايدة
معدالت التشابو بُت اجلماعات واجملتمعات أي يقوم على إجياد ثقافة عادلية وعودلة االتصاالت عن طريق البث
التلفزيوين عرب األقمار الصناعية وبصورة أكثر عمقا :الشبكة العنكبوتية اليت تربط البشر يف كل أضلاء العامل (al-
.)Rawashidah, 2007
اللغة العربية يف زمن العوملة
من ادلفارقات يف زمن العودلة أن العامل الرئيس الذي جعل اللغة العربية تنتشر يف العامل يف عصورىا الذىبية وتكتسب
أمهية كربى ،أال ىو اإلسبلم ،يشكل اليوم دافعا جديدا خارج احمليط العريب واإلسبلمي لدراسة اللغة العربية واالىتمام هبا.
وىذا االىتمام انفع من رغبة السط ات الغربية يف اجلانب األمٍت االستخبارايت من اللغة العربية ،وتكتسب اللغة العربية يف
ىذه الناحية أمهية سياسية واقتصادية ،وجيري توظيف ادلًتمجُت وادلتخصصُت يف اللغة للمساعدة يف نقل ادلعلومات األمنية
من اللغة العربية ،وكثَتا ما كانت وكاالت االستخبارات ( )Intelligence Agencyترصد احملطات اإلذاعية والصحف
واجملبلت العربية يف الربع األخَت من القرن العشرين ).(Riman & Dawish, 2008
ويف حقبة "االنفجار ادلعريف" ) )Information Explosionأصحاب اللغة العربية استقباذلا لكم كبَتا جدا من
ادلعلومات وادلفاىيم وادلصطلحات والتعابَت اجلديدة ادلصاحبة عرب تلك الوسائل احلديثة ،وتفاعلت معها بشكل حيوي.
ويف ادلقابل ،ينحسر استخدام اللغة العربية يف بيئتها الطبيعية ويتقلص دورىا يف مناح كثَتة من احلياة العامة يف الوطن
العريب وادلدارس واجلامعات وأماكن العمل .فنرى اآلاثر اإلجيابية والسلبية للعودلة على اللغة العربية.
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اآلاثر اإلجيابية للعوملة لل اللغة العربية
مل تعد العربية يف عصران احلاضر كما العصر اجلاىلي بداة زلصورين يف شبو اجلزيرة العربية على عكس من جاورىم
من األمم األخرى كالفرس والروم ،بل أثّرت العربية يف غَتىا وأتثّرت ،وأخذت وأعطت ،وليست العودلة كلها شرا على
اللغة العربية فقد محلت يف طيبات فرصا ومزااي إجيابية ،أ م ىناك مكتسبات ديكن إن تكتسبها العربية يف عصر العودلة
وتكون سبيبل للنهوض هبا ،وأىم اآلاثر اإلجيابية للعودلة على اللغة العربية كما يلي:
الًتمجة :لقد أسهمت العودلة يف ترمجة بعض األعمال األدبية والفكرية لعدد من الكتاب وادلبدعُت العرب ،وكان ذلك
سببا يف التعريف بفكرىم وأدهبم ،ومن مث فتح ذلم الباب لكي حيصلوا على جوائز عادلية مرموقة ،ومن ىؤالء الروائي الكبَت
صليب زلفوظ احلائز على جائزة نوبل يف اآلداب .غَت ذلك ابلًتمجة عرف العرب أرسطو وأفبلطون وشكسبَت وغَتىم من
أىم ادلؤرخُت والشعراء الذين أدوا ملموسا كبَتا يف اللغات األخرى.
لقد ساعدت العودلة على إنشاء مراكز علمية لًتمجة الكتب وتعريف األحباث ،ولكنها ليست من الكثرة دبكان،
ادلعربة ،فأدخلت إليها مصطلحات جديدة يف العلوم احلديثة
ولقد أغنت الًتمجة اللغة العربية بكثرة من ادلصطلحات ّ
تنوع األساليب وظهور أساليب جديدة وتراكيب
واآلداب اجلديدة وادلعارف ادلعاصرة ،وأيضا فقد ساعدت الًتمجة على ّ
معاصرة ،وأيضا فإن الًتمجة اآللية العربية على الشبكة العنكبوتية أو على بعض الربامج اإللكًتونية ،وقد كان للًتمجة دور
كبَت يف مشاىدة األفبلم العربية شلا أسهم يف حفز اللغة العربية وتنميتها (.)Shahin, 1986
مرشحة للموت،
دخول اللغة العربية لغة رمسية يف منظمة األمم ادلتحدة وغَتىا :لسنا نرى يف اللغة العربية لغة ّميتة أو ّ
بل العكس من ذلك ىو الصحيح ،فمصَت اللغة العربية بشَت خَت ،ومن حسنات العودلة وميزاهتا أن صارت اللغة العربية
فاعًتف بعادليتها رمسيا يف ىيئة األمم ادلتحدة ،وصار يُلقى هبا اخلطاابت ويُنقل عنها
لغة أساسية يف احملافل الدوليّةُ ،
االجتماعات.
سنوي بتاريخ لغاهتا الرمسية الست وثقافتها ،فيما
ويف ىذا السياق نود اإلشارة إىل أن األمم ادلتحدة ربتفل بشكل
ّ
يسمى ب "أايم اللغات" ،وقد اختَت الثامن عشر من ديسمرب يوما للغة العربية ،زبليدا للقرار رقم (ٓ )ٖٔ1الذي ازبذتو
ّ
اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة يف  ٔ1ديسمرب ٖٔ11م خبلل دورهتا الثامنة والعشرين ،والذي ّقررت دبوجبو إدخال اللغة
العربية ضمن اللغات الرمسية لؤلمم ادلتحدة (.)http://www.bdr130.net/vb/t1022597
يف الشبكة العنكبوتيةُ :سبثل اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية ٗ % ٓ.من رلموع اللغات احلاضرة على ىذه
الشبكة ،وىذه النسبة ضعيفة جدا إذا قيست بنسبة غَتىا من اللغات الرئيسة ،ولو ىذه النسبة قلة إهنا بداية لبناء ديكن
أن يتمم ىيكل اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية حيث أنعشت "جوجل" و"ايىو" و"ميكروسوفت" وغَتىا اللغة
العربية ،فهناك مواقع إلكًتونية كثَتة ابللغة العربية يف جوانب سلتلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية ودينية ...إخل،
وىناك أيضا فرصات كثَتة لتعليم العربية ألىلها ولغَت الناطقُت هبا ،وقد أدت ىذه الشبكة العنكبوتية وغَتىا إىل التواصل
بُت العربية ومتحدثيها من جهة واجملتمع الدويل من جهة أخرى.
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زايدة تعليم اللغة العربية :ساعدت أمور كثَتة على زايدة إقبال العرب بشكل خاص على تعل اللغة العربية ،منها:
حادث احلادي عشر من سبتمرب يف الوالايت ادلتحدة وسقوط بُرج التجارة العادلي ،وارتباط العرب وادلسلمُت ابإلرىاب،
وشن احلروب على بعض البلدان العربية واإلسبلمية ،لقد أاثرت ىذه الدواعي وغَتىا يف الغرب فضول ادلعرفة ابللغة
العربية وقواعدىا ،والثقافة اإلسبلمية ومبادئها ،ومن أقبلوا يتعلّمون العربية ،ويتعرفون على فنوهنا وآداهبا ورغبة يف معرفة
مبادئ الدين اإلسبلمي وفهم الثقافة اإلسبلمية.
اآلاثر السلبية للعوملة لل اللغة العربية
انتشرت يف ىذا العصر ثقافة العودلة يف كل شيء حيث عممت األمناط الفكرية والثقافية والسياسية واالجتماعية
وتبٍت النموذج الغريب وخباصة النموذج األمريكي ،لذلك كان آاثره السلبية على اللغة العربية ،فقد
واالقتصادية واللغويةِّ ،
خسرت العربية كثَتا ،فأىم اآلاثر السلبية للعودلة على اللغة العربية ما يلي:
انتشار التعليم ابللغات األجنبية  :يظهر أتثَت العودلة على اللغة العربية يف رلال التعليم من خبلل طغيان اللغة
اإلصلليزية ع لى انتشار اللغة العربية ،فأضحى تعليم اللغة العربية األجنبية يف ادلدارس واجلامعات منذ الطفولة ادلبكرة.
لقد أُقصيت العربية من كثَت من ادلدارس واجلامعات واحملافل الدولية ،يف ّكر أعداؤىا فكرة سلبية أن اللغة العربية لغة
أدب ودين وليست لغة علوم تقنية ،وقد أثر ذلك على اللغة العربية ،فلم تعد لغة تعليم وتعلّم كما كانت قدديا بل حلت
لغات أجنبية زللّها ابلرغم من الغٌت والثراء ادلوجود يف اللغة العربية.
يف احلالة ادلوجودة جعل التدريس ابللغة اإلصلليزية وغَتىا من اللغة العربية وضرهبا يف مقتل حيث صارت ىذه اللغات
مع الوقت ىي اللغة األم ،وصارت اللغة العربية ىي اللغة الثانية (.)al-Munazzamah al-‘Arabiya, 1996
نشر األحباث العلمية ابإلصلليزية :إن االعًتاف ابألحباث العلمية ابت يتطلب أن تنشر ابإلصلليزية لتعًتف اجلامعات
العادلية والعربية هبا ،ولكن إهنا لن تلقى القبول مهما كان مستواىا العلمي ،ألن اجملاالت العربية غَت مسجلة يف فهارس
ادلؤسسات العلمية ،وىذا ما سيؤدي إىل ترسخ فكرة عدم صبلحية العربية للعلم احلديث.
يعٍت ىذه الشبهة أن العربية لغة غَت علمية ،أهنا عاجزة عن الوفاء دبتطلبات التعبَت عن العلم احلديث ،وىذه ينطوي
ضمنا على ادعاء مفاده أن العربية لغة قددية ال تصلح إال للشعر واألدب واإلنسانية فحسب.
والرد على ىذه الشبهة ديكن يف سياقو دليل اترخيي من احلضارة العربية اإلسبلمية ،اليت كانت عبقرية العربية
شاىدت عليها ،فبل شك أن رقى التفكَت اللغوي العريب وتطور التنظَت اللغوي قد أفرزا اللغة العلمية العربية انضجة
مكتملة (.)Musa, 2003
انتشار األلفاظ األجنبية :إن االحتكاك بُت اللغات نتيجة حتمية لبلحتكاك بُت اجملتمعات ،كما زبتلف آاثر ىذا
االحتكاك والتداخل بُت اللغات .فقد أشار اجلاحظ إىل ىذه الظاىرة" :واللغتان إذا التقتا يف اللسان الواحد أدخلت كل
واحدة منهما الضيم على صاحبتها.)al-Munazzamah al-‘Arabiya, 1996( "...
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يف العصر احلاضر ألفاظ كثَتة اختلطت بُت اخلاصة والعامة من الناس ،واتشرت تلك الكلمات يف كل ميدان ،مثبل:
يف ادلأكل وادللبس واأللعاب واألدوات واألسواق والشوارع وعَتىا ،فكثَت من الناس يظنون أهنا ألفاظ عربية أصلية.
تشجيع الدعوة إىل العاميات :ومن أبرز التحدايت اليت تواجهها اللغة العربية يف عصر العودلة ىو الدعوة إىل العامية
وإحبلذلا زلل الفصحى ،إذ أن اللغة العربية تعاين اليوم عولة عن االستعمال العام ،إذ حلت اللهجات العامية زللها
أخذت مكاهنا يف ألسنة ال ناطقُت العرب ،وتنج عن ذلك نشوء رلموعة من اللهجات احمللية اليت زبتلف من بلد آلخر
داخل القطر الواحد.
والدعوة العامية من أشد األخطار اليت تعصف بلغتنا إىل اآلن ،حيث أدت إىل قطع أوجو االتصال بُت ادلسلمُت
وتدمَت أىم مقومات وحدهتا ،فقد كاد الغرب للمسلمُت فطبق التقسيم السياسي ،وحاولوا اآلن تطبيق التقسيم اللغوي
فروجوا ذلذه الدعوة لينعزل كل جزء يف زليطهم بلغتهم العامية ،وىي كما يقول كاصد الزيدي" :ال زبلوا من
والتارخييّ ،
الغرض السياسي الديٍتء ،وىو زلاولة عزل األقطار العربية بعضها عن بعض ،)al-Jiyadi, 2004( ...وىذه ال شك دعوة
ىدامة غرضها تفتيت وحدت األمة العربية".
اخلالصة
فالعودلة تقوم على مبدأ االكتساح الشامل ادلبٍت على قوة البٌت التحتية خاصة يف رلال اللغة ،اليت
ربمل حركيتها ادلتسارعة يف استعمار لغات أخرى من منطلق التقنيات أو الغزو الصناعي ،فظاىرة
االكتشافات واالخًتاعات يف شىت رلاالت احلياة واليت ربمل مسمياهتا اللغوية وفق منط التكامل
يف البناء العلمي واللغوي من أكرب دعائم العودلة اليت تسَتىا يف مجيع اجملاالت.
وتثبت الدراسة حاجة اللغة العربية إىل حصانتها من سلبيات العودلة ،وأتيت يف شكل تنمية أخرى داخلية متمثلة يف
التوحيد ادلعياري اللغوي والتخطيط اللغوي ،وتنمية أخرى داخلية يف التعريب والًتمجة إىل العربية وتطويرىا وتعليمها
ونشرىا ،وربتاج كذلك إىل أن يوظف أىلها إجيابيات العودلة خلدمة لغتهم ،وبصفة خاصة توظيف احلاسوب واإلنًتنت
والقنوات الفضائية خلدمتها ونشرىا][.
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