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 مقدمة .1

ووضعها الراهن، عىل كثة ما يكتب عن العربية وبها، إال أن املسائل األساسية املتعلقة بتاريخ العربية، 

وسنحاول يف الفصل الحايل استعراض أهم  إال بعناية محدودة جدا من قبل الدارس�. ومستقبلها ل تحظ

املالمح العامة للوضع العاملي املعارص للغة العربية من أجل التعرف عىل الجوانب املتعلقة بهذا املوضوع أوال، 

. األول أربعة أقسامإىل وبنا  ريية شاملة تكننا من استرشاف مستقبل اللغة العربية ثانيا. وينقسم الفصل 

 بها تطورللغة العربية. والثا� يقدم ملحة تاريخية موجزة عن املراحل التي مر  املفهوم العاميتعلق بتحديد 

اللغة العربية ع  التاريخ. والثال  يركز عىل استعراض الوضع املعارص للبح  اللغوي العرب. وأما القسم 

) باعتبارها 1ضع اللغة العربية يف الوقت الراهن بالنسبة لثالثة محاور: (فيلخص أهم املالمح العامة لو الرابع 

) باعتبارها لغة ثانية. ويف الخاتة، سنقوم باستخالص أبرز النتائج 3) باعتبارها لغة رسمية، و(2لغة أوىل، و(

 العامة لهذا الفصل. 

 تحديد املفهوم .2

طويل جدا، ومساحة جغرافية شاسعة، وتنوع د�وغرايف واسع  يخالعربية لغة ذات امتداد تارياللغة 

إن األصول األوىل لبدايات العربية ليست معروفة بدقة، واملادة املتوفرة ال فومتشعب. أما من الناحية التاريخية، 

ش بهذا االسم يف النقو ‘ العرب’تسمح بالتوصل إىل صورة واضحة يف هذا املوضوع، ولكن اإلشارات األوىل إىل 

وتبعا لهذه . 0F1)2003ستيغ، فر ؛ Owens, 2013( قبل امليالد تقريبا 850عام  التاريخية التي تم اكتشافها تعود إىل

األلفية األوىل  اإلشارات، فإن العربية موغلة يف القدم، تتد عىل أقل تقدير ملدة ثالثة آالف سنة تقريبا منذ بداية

العرب (ظاظا، فالجذور األوىل للعربية تعود لجزيرة  الناحية الجغرافية،وأما من الوقت الحارض.  قبل امليالد حتى

كث�ا نتيجة ملوجات متتالية من الهجرات نحو املناطق املتاخمة لجزيرة العرب يف عدد من  )، ولكنها تددت1990

                                                           
تشري إىل البدو الرحل ‘ العرب’) إىل أن اإلشارات األوىل اليت وردت فيها كلمة 1/25، ج/ص 1993يشري جواد علي (علي،  1

الذي كانوا يقطنون املناطق املتامخة جلزيرة العرب ويتنقلون حول التكوينات احلضرية يف تلك املناطق، أما توسعها وإطالقها 
 ). Resto, 2006شمل العرب مجيعا فمتأخر (وللمزيد حول هذا املوضوع، انظر: باعتبارها علما على القومية اليت ت



رافية واسعة ومتصلة، . ويف الع  الحارض، تتد العربية عىل رقعة جغاريخية، ك� س�ى يف الجز  التايلاملراحل الت

ن تشاد غربا، وم حيط األطليسعىل الساحل الرشقي للخليج العرب رشقا حتى شواطئ امل تبدأ من إقليم خوزستان

. وأما من الناحية )Owens, 2013( يا جنوبا، حتى منطقة األناضول وجنوب تركيا ش�اليج�واملناطق الش�لية يف ن

1Fون نسمةملي 460ألصلية لعدد كب� من البرش يتجاوز يف بعض التقديرات هي اللغة ا فالعربية الد�وغرافية،

2 .

التعليمية واملعيشية من النواحي  عىل فئات اجت�عية متعددة ومتنوعة البرشي الكب� ويشتمل هذا املجموع

 . والثقافية وغ�ها

العربية ضمن هذه املحددات ذات مدلول واسع جدا يشمل كافة التنوعات اللغوية التي مرت بها اللغة يف 

فاهية املختلفة يف املجتمع الكتابية والش ة والحديثة، باإلضافة إىل األ�اطومنها اللهجات القد�تاريخها الطويل، 

من  ضمنه كافة التنوعات اللغوية داخل العربية وهذا بطبيعة الحال يتطلب إطارا نظريا واسعا تندرج .اللغوي

فاملشكلة األساسية أن  .)Owens, 2013(أجل فهم الواقع اللغوي االجت�عي للعربية وتوصيفه بشكل صحيح 

الوضع اللغوي للعربية ل يدرس دراسة كافية، وأغلب القضايا املتعلقة بهذا املوضوع غ� مفهومة بشكل واضح 

 واملنهجي يف تناول هذا املوضوع. اللغوي العرب وقصوره النظريبح  بسبب ضعف ال

2Fقضية التنوع اللغوي داخل العربية، عىل سبيل املثال، ل تحظ بعناية كافية من قبل الباحث�ف 

. وأغلب 3

ت اإلسهامات املهمة يف الصدد كانت لباحث� غربي� أو بعض الباحث� العرب الذين يعملون يف الجامعات واملؤسسا

األكاد�ية الغربية. ولذا فإن أغلب األبحاث والدراسات املهمة عن الوضع اللغوي االجت�عي للعربية مكتوبة 

. وأما الدراسات املكتوبة باللغة العربية فضعيفة الصلة )Bassiouney, 2009باإلنجليزية (انظر عىل سبيل املثال: 

القضايا املتعلقة بالوضع تناول واالرتياب إزا   كث� منها الشكويغلب عىل  ،راسات اللسانية املتداولة عامليابالد

وهذا املوقف له أسباب . )Suleiman, 2006( اللغوي االجت�عي للعربية وما يشتمل عليه من تنوعات مختلفة

مل وامتعددة ومتنوعة، منها ما يعود إىل الوضع اإلبستمولوجي للبح  اللغوي العرب املعارص، ومنها ما يعود إىل ع

، إال أننا . ورغم أن نقد البح  اللغوي العرب يحتاج إىل دراسات موسعة ومطولةواعتبارات ثقافية وفكرية عامة

سنتوقف الحقا عند بعض املالحظات األساسية يف هذا الصدد. وقبل أن ننتقل إىل هذا املوضوع، سنتوقف بشكل 

 التاريخ.    موجز عند أبرز املراحل التي مرت بها اللغة العربية ع 

 ملحمة تاريخية موجزة .3

 ، نتيجة للجهد اللغوي الكب� الذينسبيا تاريخ العربية مقارنة بكث� من اللغات األخرى موثق بشكل جيد

(انظر مثال: عمر،  ث لغوي ثري جدافرتة مبكرة. فالعرب من األمم التي لها ترا منذأنتجه النحاة واللغويون العرب 

 هناك، إال أنه ال يزال نسبيا يف هذا الصدد ما توفره املصادر العربية من مادة وف�ةومع . )1980، آل ياس�، 1988

وك� قلنا  .املبنية عليها التصورات النظريةيف نوعية الكث� من الثغرات غ� املفهومة، سوا  يف املعطيات نفسها، أو 

 يف الوقت الحايل من ناحية تناول املراحل التي مر بها التطور التاريخي العربية بقا، فإن أغلب الجهود البارزةسا

                                                           
 يوجد اختالف كبري جدا يف تقدير عدد الناطقني األصليني بالعربية، وسنتطرق هلذا املوضع وأسبابه يف اجلزء الرابع.  2
الدرس اللغوي العريب بوصف لبعض جوانب التنوع اللهجي، غري أن ذلك مل يكن مقصودا لذاته. وهناك سببان لعدم حيفل  3

اهتمام اللغويني العرب يف القدمي بتوصيف الوضع اللغوي االجتماعي وما حيتوي عليه من تنوع بشكل مقصود، أحدها 
املقام األول على تقعيد النظام اللغوي. والثاين متعلق بطبيعة آالت  إبتتمولوجي متعلق بدفهم من الدرس اللغوي الذي يقتصر يف

التتجيل اليت مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت وتتمح بتتجيل املادة اللغوية وحتليلها كما هو احلال اآلن، حيث كانت وسيلة 
 التتجيل الوحيدة هي الكتابة أو الذاكرة. 



حمزة (وللمزيد حول هذا املوضوع، انظر: مجموع الدراسات التي ترجمها  كانت لعدد من الباحث� الغربي�

 .يف كتاب بعنوان "دراسات يف تاريخ اللغة العربية") )2014( املزيني

ل تصل ي قدمت يف املوضوع، إال أن كث�ا منها ال يزال مجرد فرضيات ومحاوالت أولية ومع أهمية اآلرا  الت 

من أهم  ‘االزدواجية’). فقضية 2014فر�ان، ؛ Owens, 2013bإىل تكوين إطار نظري مستقر ومكتمل (بعد 

ب اختالف الباحثون يف هذا املوضوع، ولذا تختلف آرا  الباحث� يف تاريخ العربية بحس اإلشكاالت التي يواجهها

. فهناك من يركز عىل التاريخ االجت�عي للغة األدبية املكتوبة فقط، وهناك من يحاول مواقفهم تجاه هذه القضية

 صحيح لتاريخ العربية ال يكتملحكية ضمن التاريخ العام لتطور العربية، ويرى أن الفهم الأن يدرج اللهجات امل

. دون ريية شاملة لألدوار التي كانت تؤديها التنوعات اللغوية املختلفة داخل املجتمع اللغوي العام للعربية

ويغلب عىل الباحث� العرب عدم العناية بالتقسي�ت التاريخية التي يستخدمها الباحثون الغربيون يف هذا الصدد 

)Suleiman, 2006(.  النظر عن االختالفات واآلرا  املتشعبة يف هذا املوضوع، فإننا س�كز هنا عىل الخطوط وبغض

 الرئيسية العامة ملراحل التطور التاريخي التي مرت بها العربية دون الدخول يف الكث� من التفاصيل.  

3Fآلسيويةا-العربية تنتمي إىل فرع اللغات السامية ضمن عائلة اللغات األفروأما من حي  األصل ف

وال يوجد . 4

(فر�ان،  التي شهدت تشكل العربية ونشأتها ا عن املراحل املبكرة األوىلحتى اآلن نظرية مكتملة ومتفق عليه

موقع اللغة فال يزال " تفرعات اللغات السامية،. وكذلك ال يوجد تصور واضح عن موضع العربية ضمن )2014

والسبب األسايس لح�ة ). 29ص ؛ 2003ستيغ، فر ل�  الساميات" (مح�ة لعالعربية يف شجرة العائلة السامية مسألة 

واللغات السامية الش�لية  ،من ناحية اللغات السامية الجنوبية الباحث� يف هذا املوضوع هو أن العربية تشارك

دد من  ع. باإلضافة إىل أنها تحتوي عىل)2011(املنصور،  من ناحية أخرى يف كث� من الخصائص والس�ت

، عالوة عىل احتفاظها بالت ف اإلعراب الذي فقدته بقية التجديدات والتطورات التي ال توجد يف أي من الفصيلت�

وتبعا لذلك تعددت اآلرا  بشأن موضع العربية ضمن  ).1990؛ ظاظا، 2003ستيغ، (فر  اللغات السامية األخرى

التي استخدمت يف  اصة أن مناهج البح  التاريخية املقارنةاللغات السامية وطبيعة العالقة التي تجمعها معها، خ

أوروبية ل تكن الباحث� من الوصول إىل رأي محدد بشأن األصل -الهندو اللغاتاستعادة العالقة الجينية ب� 

 ).  2003ستيغ، لمزيد حول هذا املوضوع، انظر: فر املشرتك للغات السامية (ل

�كن  املتعلقة باملراحل األوىل لنشأة العربية وتطورها التي يحيطها الغموض،التفصيالت بغض النظر عن و 

تقسيم التاريخ املدون واملعروف للغة العربية إىل خمس مراحل أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا باألوضاع الحضارية 

ىل أبرز الس�ت اللغوية ص هذه املراحل مع اإلشارة إي. وسنحاول في� ييل تلخالعامة للمجتمع العرب واالجت�عية

 منها.   االجت�عية التي تيز كال

 600إىل  300أن الفرتة التاريخية ما ب�  عىلالدارس�  تتفق آرا أما املرحلة األوىل فهي مرحلة ما قبل اإلسالم. ف

لقد كانت اللغة العربية يف تلك الفرتة محصورة و . )2014(راب�،  عربيةة بارزة ومهمة يف تاريخ الللميالد تثل مرحل

ومع أنه يوجد بعض الغموض في� يتعلق يف الجزيرة العربية وبعض التخوم املجاورة لها يف الشام والعراق. 

                                                           
) بدال من مصطلح اللغات 27، ص 2003ينيات من القرن املاضي (فرستيغ، هذا مصطلح حديث ابتدأ استخدامه يف التبع 4

احلامية الذي كان يتتخدم قبل ذلك. ومت تغيري املصطلح العتبارات نظرية معينة تتعلق باألصول اجلينية ملا كان يتمى -التامية
ة له أصول توراتية قدمية، إال أن احلامي-). ورغم أن مصطلح التاميةZaborski, 2006:(انظر‘ اللغات احلامية’سابقا بـ

، ظاظا، 2003م (فريتتيغ، 1781استخدام مصطلح اللغات التامية يف الدراسات اللغوية التارخيية املعاصرة يعود إىل عام 
1990 .( 



الوضع اللغوي االجت�عي آنذاك، إال أنه من املتفق عليه أن هذه املرحلة قد شهدت تشكل لغة أدبية تفصيالت ب

الشعر الجاهيل لغة هي الجامعة ة لقد كانت اللغة األدبي  أرجا  الجزيرة العربية كلها تقريبا. جامعة ومشرتكة ع

للغويون اعت�دا كب�ا يف توصيف اعتمد عليه النحاة واو  روي وتنوقل باملشافهة حتى وصل ع  التدوين، الذي

 اللغة العربية وتقعيدها. 

عد لعرب، إال أنه كان موجها بشكل أسايس نحو ضبط القواومع أهمية الجهد املعريف للنحاة واللغوي� ا

تتبع  للمستوى النموذجي الذي أخذوا به وارتضوه (انظر يفاملتعلقة بنظام اللغة كالصيغ والرتاكيب وتقنينها تبعا 

و توصيف الوضع اللغوي االجت�عي با يحتوي عليه من موجها نح. ول يكن)1996: هذا املوضوع، عبداللطيف

وكذلك العوامل التي . )2003ستيغ، (فر  وتنوع، وما ورد من ذلك إ�ا جا  عرضا، ول يكن مقصودا لذاته تفاوت

"م� يتفق عليه الدارسون ساهمت يف تشكيل اللغة األدبية املشرتكة ل تدرس دراسة وافية. ومه� يكن األمر، فإن 

. )128، ص 1983، (عبداللطيفب قبل اإلسالم" أن العربية الفصحى كانت لغة األدب، وكانت معربة واضحة اإلعرا

املستويات اللغوية األخرى املستخدمة يف األمور ، وعالقة املستوى األدب بآنذاك وأما عالقة الفصحى باللهجات

(لالطالع عىل بعض اآلرا  واالستنتاجات املتعلقة بهذا  املحدث� اليومية فال تزال موضع خالف ب� الباحث�

 ).Alsharkawi, 2006؛ 2003ستيغ، ؛ فر 2014: فر�ان، املوضوع، انظر

. وأما املرحلة الثانية فهي مرحلة سيادة العربية وغلبتها وانتشارها. وقد ابتدأت بنزول القرآن وانتشار اإلسالم

فقد كان ارتباط العربية بالوحي اإللهي والدين اإلسالمي، وما نتج عن ذلك من توحيد املجتمع العرب يف دولة 

تدريجيا ع  الفتوحات اإلسالمية يف املناطق املجاورة لجزيرة العرب أهم احدة، باإلضافة إىل انتشار اللغة العربية و 

تنترش إىل لغة عاملية مسيطرة  اهمت يف سيادة العربية وغلبتها. فتحولت العربية يف هذه املرحلةالعوامل التي س

 ,Owens(اإلسالمية من أوزبكستان رشقا حتى األندلس غربا  بدرجات متفاوتة يف كافة املناطق الخاضعة للدولة

وقد بلغ ذلك ذروته بتعريب الدواوين يف عهد عبدامللك بن مروان حي  أصبحت العربية هي اللغة  .)2013

ولقد شهدت تلك املرحلة العديد من  .كلها يف أقطار العال اإلسالمي واملؤسسات املرتبطة بها الرسمية للدولة

؛ 1994(الجبوري،  توحيد نظام الكتابة العرب وتعميمه وتطويرهومن أهمها املهمة يف تاريخ العربية. التطورات 

يف الفنون املختلفة، وتحول الكتابة إىل صناعة فنية لها  العلمية واألدبية )، وظهور التدوين والكتابة1979املنجد، 

اللغة النموذجية وجمع املت اللغوي ع  الحركة العلمية التي نتج عنها  تقن� إىل، باإلضافة الخاصة أصولها وفنونها

 ). Ferrando, 2006؛2003ستيغ،  وتدوين املعاجم (فر وضع النحو العرب

نتج عن توسع اللغة العربية وانتشارها يف تلك الفرتة العديد من الظواهر  وباإلضافة إىل هذه التطورات،

 ، ومن أهمها:االجت�عية اللغوية

يف التواصل الشفهي ب�  lingua francaانتشار استخدام العربية باعتبارها لغة تعامل مشرتكة/ .1

 املجموعات اللغوية املختلفة، 

باعتبارها لغة ثانية من قبل الناطق� بلغات أخرى يف  هاواكتساب تعلم اللغة العربيةهائل يف ازدياد  .2

 املجتمعات املفتوحة، 

املرتكزة عىل  mixed، واملختلطة/creolesية/ول، والكريpidginsوظهور عدد من اللغات املهجنة/ .3

 العربية يف كث� من جوانبها.



ربية التي كانت قاعدتها التعريب التدريجي للمجتمعات املفتوحة ع  مراحل متتالية من الهجرات الع .4

األساسية األمصار العربية التي بنتها وسكنتها القبائل العربية يف تلك الفرتة كالب ة والكوفة 

 والفسطاط والق�وان وغ�ها.

فاملؤلفات األدبية واللغوية املعارصة لتلك الفرتة ل وكث� من التفاصيل املتعلقة بهذه املوضوعات غ� معروفة. 

وع  إشارات مبثوثة وغ� مرتابطة (مثل  للتفاصيل املتعلقة باألوضاع اللغوية االجت�عية إال في� ندر،تتطرق 

. ورغم أن بعض الباحث� املعارصين (مثل: فك، إشارات الجاحظ إىل بعض الظواهر اللغوية االجت�عية يف ع ه)

اثرة حول هذا املوضوع من أجل استخالص ) حاول جمع اإلشارات املتن2013الرشقاوي، ؛ 2003ستيغ، ؛ فر 2006

بية الرسيع والكب� يف تلك بعض االستنتاجات العامة عن األوضاع اللغوية االجت�عية آنذاك، إال انتشار اللغة العر 

ل يدرس دراسة وافية يف ضو  النظريات اللسانية للتواصل اللغوي الواسع وما يرتتب عليه من ظواهر  املرحلة

 .)Owens, 2013(لغوية معقدة 

ول تقت  تأث�ات تلك الفرتة عىل هذه الجوانب فقط، بل طالت اللغة العربية نفسها من نوا  عديدة. وربا 

مع أنه يوجد الكث� من يكون ظهور االزدواجية اللغوية داخل العربية هو أهم التأث�ات املتصلة بهذا الجانب. ف

)، إال أن تلك الفرتة شهدت انفصال واضحا ب� اللغة 2014�ان، االختالفات حول أصل االزدواجية ومنشئها (فر 

املحكية واللغة املكتوبة وتباعدا ب� املستويات اللغوية املستخدمة يف العربية نتيجة المتدادها االجت�عي الهائل 

 ). 2013أفقيا ورأسيا (فريستيغ، 

ة يف هذه املرحلة بلغت ذروة صعودها العربي وبغض النظر عن التفاصيل املتعلقة بهذه املوضوعات، فإن

وازدهارها فحلت محل اللغات الرسمية التي سبقتها يف املجتمعات املفتوحة (كاليونانية يف م  والشام، والفارسية 

يف العراق وفارس)، واكتسحت اللغات املحلية كالقبطية واآلرامية التي ضعفت تدريجيا، فانقرض بعضها (القبطية)، 

غة عاملية للعلم وتحولت العربية كذلك إىل ل ).2003ستيغ، مهددة باالنقراض (اآلرامية) (فر   لغةوتحول بعضها إىل

 ،عن طريق االقرتاض والرتجمة والتعريب والتوليد بشكل كب� هاألفاظها وتراكيبها وتعب�ات والحضارة وتوسعت

؛ 2006؛ فك، 2013ستيغ، (فر املستجدة، ملواجهة الحاجات االجت�عية و  ،نتيجة لالحتكاك باللغات األخرى

4Fلغات الشعوب اإلسالميةمعظم  استخدام نظام الكتابة العرب يف وانترش يف هذه املرحلة ).1990عبدالعزيز، 

5 

)Kaye, 2006( . 

لقد استمر ازدهار العربية وتفردها بالسيادة العاملية قرابة ثالثة قرون تقريبا، ثم دخلت بعد ذلك يف مرحلة 

. وبطبيعة الحال، فإن الضعف الذي لحق املكانة منذ بداية القرن الرابع الهجري والرتاجع التدريجي الضمور

يف احتفا  العربية بكانتها العاملية اللغة العربية ل يحدث دفعة واحدة. فهناك العديد من العوامل التي ساهمت 

 العوامل: اللغوية االجت�عية العالية يف هذه املرحلة أيضا. ومن أهم هذه

استمرار ارتباط العربية، ك� يف كل عصورها، بالقرآن والدين اإلسالمي م� جعلها لغة جامعة لجميع  .1

 الشعوب اإلسالمية.

 الذي حفظ النموذج املعياري للعربية من التدهور والزوال. تقن� اللغة العربية يف املرحلة السابقة .2

ية، واستمرار بقا  العربية الفصحى باعتبارها لغة العلم استقرار لغة الكتابة وأساليبها الفنية واللغو .3

 .أقطار العال اإلسالمي يف كث� من واألدب

                                                           
وال يزال نظام الكتابة العريب، رغم ختلي كثري من اللغات عن استخدامه يف الوقت احلاضر، هو أكثر أنظمة الكتابة انتشارا بني  5

 ).Kaye, 2006اللغات ذات األصول املتباينة، بعد نظام الكتابة الالتيين (انظر: 



وتوطنها بشكل ثابت يف كث� من املناطق التي دخلتها يف املرحلة السابقة ك� يف  استقرار العربية .4

 م  وش�ل أفريقيا.

العربية بشكل حاد، إال أن الوضع االجت�عي ن تراجع ومع أهمية هذه العوامل التي ساهمت يف الحيلولة دو 

العام للغة العربية بدأ يشهد مظاهر متعددة من الضعف والرتاجع. وقد بدأ ذلك بأسباب سياسية يف الدرجة 

 الدولة اإلسالمية إىل عدد من الدويالت،وتزق  ،األوىل نتيجة لضعف السلطة املركزية يف الخالفة العباسية

). فبدأ 2006عاجم (الرتك والفرس) عىل القيادة السياسية العليا يف عدد من املناطق اإلسالمية (فك، واستيال  األ 

تراجع العربية يظهر بشكل حاد يف بعض أطراف العال اإلسالمي. فقد شهدت هذه املرحلة إعادة بع  اللغة 

املناطق التي تقع تحت سيطرتها يف بالد ا لغة اإلدارة السياسية يف الفارسية يف أيام الدولة السلجوقية باعتباره

 التي بدأت يف تلك املرحلة يةانبعاث اللغة الالتين. ك� شهدت هذه املرحلة )2003ستيغ، فر ؛ 2006فك، فارس (

نتيجة "للوحدة األيديولوجية التي تكونت ببط  يف العال املسيحي الالتيني" آنذاك ملجابهة اإلسالم (شاخت 

بعض وظائفها يف الساحة  تفقد . فأصبحت هذه اللغات تنافس العربية التي)31، ص. 1995وبوزورث، 

 .بالسيادة التامة يف املجاالت العلمية واألدبيةتتفرد العربية ل تعد و  العاملية،

املؤلفات أن ومع  تعرضت اللغة العربية يف هذه املرحلة إىل نوع من الترشذم والتفكك. ناحية أخرى، ومن

الوضع اللغوي االجت�عي آنذاك في� عدا بعض اإلشارات  املرحلة ل تهتم أيضا بتسجيلاملعارصة لهذه 

5Fالنادرة

ازدادت بشكل كب� يف  غة املكتوبةمساحة االنفصال ب� اللهجات املحكية واللإن  إال أنه �كن القول ،6

وأكسبت  ،تتباعد في� بينهاظهور ظاهرة "اللهجات اإلقليمية" التي أخذت شهدت تلك الفرتة ف. تلك املرحلة

وكذلك شهدت ). 181، ص. 2006"كل إقليم لونا محليا ذا طابع خاص"، حتى يف لغة املتعلم� والخاصة (فك، 

، وهي نوعية )peripheral dialects) ‘Owens, 2001اللهجات الطرفية/’ك املرحلة ظهور ما يسمى بـلت

حي  األصل، إال أنها ابتعدت عنها وتغ�ت بشكل كب� ن خاصة من اللهجات، رغم انت�ئها إىل العربية م

ية، وبعض اللغات بحي  أصبحت تعد لغات منفصلة ال تنتمي إىل العربية، ك� هي الحال يف اللغة املالط

 . )Owens, 2001(يف بعض املناطق يف آسيا الوسطى  الشفوية املتَكلّمة

لغة الكتابة، فقد استمرت عىل نفس األسس التي وضعت واستقرت يف املرحلة السابقة، وقد نشطت أما و 

وقد استخدم بعض الكتابة العربية نشاطا كب�ا يف مجاالت عديدة، علمية وأدبية وإدارية وشخصية وغ�ها. 

بها املختلفة يف وياتها وأساليمؤرخي العربية مصطلح "العربية الوسيطة" لإلشارة إىل لغة الكتابة بأ�اطها ومست

، إال أن الكتابة العربية ولغتها، سوا  . ومع أنه وصلتنا مادة غزيرة جدا)131، ص. 2003ستيغ، هذه املرحلة (فر 

يف هذه املرحلة أو يف غ�ها من املراحل، ل تخضع لدراسة منظمة واستقرا  علمي شامل �كننا من رصد أهم 

الجوانب. وأغلب ما كتب يف هذا املوضوع يركز عىل �اذج خاصة من الكتابة ما شهدته من تطورات يف كافة 

كالكتابة األدبية والفنية، وكتابات الكتاب املحرتف� يف الدواوين الرسمية. وأما الكتابة يف املجاالت العلمية 

 عناية م�ثلة.) فلم تحظ ب2003ستيغ، ند الفئات االجت�عية الوسطى (فر و�اذج الكتابة ع)، 2011(خسارة، 

تتفاوت تفاوتا كب�ا من ية والظروف االجت�عية التي لقدرات الفردبا ترتبط ارتباطا وثيقاالكتابة  أن ومع

يف هذه املرحلة كان  )، إال أن االتجاه العام2006؛ فك، 2003ستيغ، إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى (فر  شخص

كانت تؤديه اللغة العربية املكتوبة ولغتها وأساليبها تسم بالرتاجع التدريجي من ناحية الدور الذي ي

 .وموضوعاتها حتى وصلت إىل مرحلة التدهور واالنحالل التام يف املرحلة التالية
                                                           

حتن التقاسيم يف معرفة األقاليم"، وقد اعتمد عليه يوهان ومن تلك اإلشارات، على سبيل املثال، ما ذكره املقدسي يف كتابه "أ 6
 ) اعتمادا كبريا يف توصيف اللهجات اإلقليمية يف تلك الفرتة. 2006فك (



ال �كن النحالل والتدهور التام. و املرحلة الرابعة من مراحل تاريخ العربية �كن أن توصف بأنها مرحلة ا

ألنها كانت محصلة للرتاجع التدريجي الذي منيت به ك املرحلة تحديد حد تاريخي فاصل ابتدأت به تل

ونتيجة ملجمل التغ�ات السياسية والحضارية التي شهدها العال أجمع ، من ناحية العربية يف املرحلة السابقة

أوربا، من ناحية أخرى. فاالجتيا  املغويل ألقطار العال العرب يف الرشق، وانتقال مركز الحضارة العاملية إىل 

تي باإلضافة إىل استيال  األتراك العث�ني� عىل السلطة السياسية يف العال اإلسالمي كانت من أهم العوامل ال

الوضع اللغوي االجت�عي للعربية يف هذه أن ومع . )Suleiman, 2006( أدت إىل ضعف العربية وتدهورها

شهدت آنذاك  العربية إن البلدان، إال أنه �كن القول )Hagen, 2006(املرحلة ل يدرس دراسة وافية أيضا 

، ص. 2006"ال من الوجهة السياسية فحسب، بل من الوجهة اللغوية كذلك" (فك،  أحلك املراحل التاريخية

236 .( 

يف كث� من املجاالت، خاصة  لقد فقدت اللغة العربية يف هذه املرحلة الوظائف التي كانت تؤديها سابقا

 العلمي والسيايس. أما من الناحية العلمية، فقد تالىش دور العربية نهائيا بعد انتقال السيادة يف املجال�

العربية كث�ا يف عهد الدولة العث�نية التي كان  فقد تراجع دور السياسية، . وأما من الناحيةالعلمية إىل أوروبا

العربية باعتبارها لغة اإلسالم من ناحية، تعاملها مع اللغة العربية يشوبه التناقض والتذبذب ب� إجالل 

وسياسة الترتيك اإلدارية من ناحية أخرى. ولقد وصلت العربية أقىص درجات ضعفها يف هذا املجال يف القرن� 

تحتل املكانة الثانية يف الدوائر السياسية والرسمية حتى يف  السابع عرش والثامن عرش للميالد، حي  أصبحت

ولقد كان ارتباط اللغة العربية باإلسالم والرتكة الحضارية الهائلة ). Hagen, 2006انظر مثال: األقاليم العربية (

التي ورثتها من املراحل السابقة أهم العوامل التي ساهمت يف حفظ العربية من الزوال، مع أنها وصلت إىل 

فاحتفظت العربية بكانتها . )1971مرحلة خط�ة من هذه الناحية تهدد أصل بقائها (انظر مثال: األفغا�، 

6Fووظائفها الدينية يف تلك املرحلة

، مع أن املعرفة باللغة املكتوبة كانت مقصورة عىل فئات قليلة جدا من 7

هذه  ). فانفصلت اللغة املكتوبة يف1971الخاصة. وأغلبهم كانت معرفتهم بالعربية محدودة جدا (األفغا�، 

واقت  استخدام العربية يف التواصل عىل العاميات التي كب�ا جدا،  انفصاال املرحلة عن اللهجات املحكية

 وأصبحت غ� قابلة للتفاهم املتبادل يف كث� من األحيان. ،تباعدت في� بينها أيضا

ومع أن العربية وصلت إىل مرحلة متدهورة جدا آنذاك، إال أنها استطاعت النهوض من جديد. فمنذ 

مرحلة إعادة البع  ’بداية القرن التاسع عرش امليالدي دخلت العربية يف مرحلة جديدة �كن أن توصف بـ 

ابقة، فقد كان تحول الوضع ). وك� يف املراحل السAbdulaziz, 1986؛ وانظر أيضا: 2003ستيغ، (فر ‘ واإلحيا 

املرحلة أيضا نتيجة ملجمل الظروف الحضارية العامة. فقد كان العامل هذه االجت�عي اللغوي للعربية يف 

األسايس لبع  اللغة العربية وإحيائها هو حركة النهضة التي شهدتها األقطار العربية وتأثرت بها بدرجات 

األقطار العربية من عبا ة الدولة العث�نية، وتأسيس األقطار  متفاوتة، وما تبع ذلك من أحداث مثل خروج

ومع أهمية النهضة العربية وما . )Suleiman, 2006(الوطنية الحديثة عقب التحرر من االستع�ر األوروب 

 حققته خالل القرن� املاضي� من إنجازات وتحوالت فكرية وتنموية، إال أن األقطار العربية ال تزال يف منزلة

 متأخرة نسبيا عن القوى العاملية املعارصة يف مختلف املجاالت السياسية والعلمية والتقنية وغ�ها. 

األوضاع الحضارية العامة عىل الوضع اللغوي بأشكال مختلفة ومتعددة. فمع استمرار انعكست لقد 

ارتباط العربية باإلسالم، إال أن العربية يف هذه املرحلة اكتسبت يف هذه املرحلة بعدا إيديولوجيا إضافيا يربط 
                                                           

وهذا متتق مع التوصيف العام للغات املهددة، إذ أن آخر ما تفقده هو الوظائف الدينية، بعد أن تفقد وظائفها التواصلية  7
 ). Crystal, 2002األخرى (انظر مثال: 



ة يف املراحل السابقة . وهي فكرة جديدة ل تكن معهود)Suleiman, 2003(‘ القومية العربية’اللغة بفكرة 

أقطاره املختلفة. ولقد استعادت العربية يف هذه ترتبط بالوطن العرب الحدي  واللُْحمة الثقافية الخاصة ب� 

املرحلة وظائفها يف املجال السيايس ع  تعريب التعليم واإلدارة واملؤسسات الرسمية يف الدول العربية. فقد 

ن التاسع عرش، "وبحلول نهاية القرن كانت معظم بكرة يف مطلع القر ابتدأت م  هذه املهمة منذ فرتة م

). وتبعتها الشام يف مطلع القرن العرشين 197، ص. 2003ستيغ، (فر  املكاتبات الرسمية تكتب بالعربية"

ومع أن العربية استطاعت أيضا )، ثم بقية األقطار العربية التي تحررت تباعا من االستع�ر. 1971(األفغا�، 

ستعادة الكث� من وظائفها التواصلية يف املجال العلمي، إال أن دورها األك  يف هذا املجال يقت  عىل النقل ا

. فال تزال العربية تعا� من منافسة اللغات )1990؛ عبدالعزيز، 1951(الشيال،  والرتجمة بشكل أسايس

صّدر ومنتج للمعرفة إىل مستورد وناقل األجنبية يف املجاالت العلمية نتيجة لتحول املجتمع العرب من م

 لألفكار واملنتجات العلمية.

ب� العربية أن هذه املرحلة شهدت تقلّص الفجوة  ومع استمرار بقا  ظاهرة االزدواجية اللغوية، إال

مقارنة باملرحلة  من ناحية أخرى هاالفصحى واللهجات املحكية من ناحية، وب� اللهجات املحكية نفس

الفئات االجت�عية  عرفةويعود السبب األسايس ورا  تقلص فجوة االزدواجية اللغوية إىل ازدياد م. السابقة

نتيجة لتأث� التعليم  دام الفصحى يف مجاالت التواصل االجت�عيللغة العربية الفصحى، وازدياد استخ املختلفة

شهدت العربية  ومن ناحية أخرى،. )2005فيلد، ؛ 1973(بيلك�،  ووسائل اإلعالم املرئية واملقرو ةالعام، 

. ومنها، عىل سبيل )Newman, 2013(انظر:  العديد من التغ�ات والتطورات يف هذه املرحلة الفصحى نفسها

) ودخول الكث� من التعب�ات واألساليب الجديدة 2008املثال، تطوير أ�اط الصياغة والنث الكتاب (القاعود، 

تطويع اللغة العربية للحاجات الفكرية واالجت�عية املستجدة يف الع  من أجل ) 1985 ستتكفيتش،(

، ك� يف بقية املراحل األخرى، ل تدرس دراسة يف هذه املرحلة والحقيقة أن س�ت العربية املكتوبة. الحدي 

أبرز  منفإن ، بهذا املوضوعوبغض النظر عن التفاصيل املتعلقة . )2015(الشمري والثبيتي، وافية وشاملة 

 غياب التقييسهي  التي تواجه اللغة العربية من ناحية التجديد يف األساليب والتعب�ات املشكالت

)Newman, 2013( . ال تزال، رغم مرور أكث من قرن�  -يف رأيي-العربية الفصحى يف الع  الحدي  ولذا فإن

الفوىض االصطالحية واألسلوبية. وسنتطرق إىل عىل بداية النهضة الحديثة، يف مرحلة انتقالية تتسم بالكث� من 

 ضمن غ�ها من التحديات واملشكالت التي تواجه العربية يف الع  الحارض يف الجز  التايل. هذه املشكلة

 املعارص العربالبحث اللغوي  .4

وتطويره  ل يقت  أثر النهضة العربية عىل بع  اللغة العربية وإحيائها، بل شمل أيضا تجديد البح  اللغوي

يف العديد من الجوانب (لالطالع عىل بعض املحاوالت األولية يف رصد مسارات البح  اللغوي العرب املعارص 

ومع أهمية ما شهده  .)2013العارف، ؛ 1982؛ قاسم، 2004؛ بكوش، 2014؛ عو�، 2006 غلفان،وتتبعها، انظر: 

ه ال يزال يعا� من الكث� من اإلشكاالت املؤسسية إال أنالبح  اللغوي العرب املعارص من جهود وإنجازات، 

وبطبيعة . )2013غلفان،  ؛1987الفهري،  واإلبستمولوجية، وبحاجة إىل املزيد من الدراسات النقدية (انظر مثال:

ولكنني سأش� إىل بعض الجوانب الحال، فإن التوقف عند هذا املوضوع يتجاوز حدود املساحة املتاحة هنا، 

 املوضوع الحايل حول الوضع االجت�عي املعارص للعربية ومستقبلها. املتعلقة ب

 مدفوعا بالحاجات العملية لقد كان البح  اللغوي العرب الحدي  منذ أن بدأ يف مطلع القرن التاسع عرش

األسايس ولذا فقد كان الهدف ). 2013؛ 2006(غلفان، املبارشة ملطالب النهضة التي واجهها املجتمع العرب آنذاك 

) 2) "تطويع اللغة العربية لحاجات الع  الحدي "، مع (1للبح  اللغوي آنذاك هدفا مزدوجا يتمثل يف: (



). وال يزال هذا التوجه هو 200، ص. 2003ستيغ، ألجنبية واالنحرافات اللغوية (فر املحافظة عليها من التأث�ات ا

حقيقه أنشئت )، ولت2009الفيصل، ؛ وانظر أيضا: 2013لفان، التوجه املسيطر عىل الفكر اللغوي العرب املعارص (غ

). وتحت الهدف األول تندرج الجهود املتعلقة بصياغة املصطلحات، وتيس� النحو، 2003ستيغ، املجامع اللغوية (فر 

يف  "). وأما الهدف الثا� فكان الدافع األسايس لـ"حركة التصحيح اللغوي1988، الحمزاويالكتابة (نظام وإصال  

، التي تشوبها يف بعض األحيان الكث� من اإلشكاالت ). وبغض النظر عن التفاصيل1981الع  الحدي  (ح�دي، 

 شك هدفان مرشوعان من حي  األصل، ولكن املشكلة األساسية هي أن هذا التوجه فإن هذين الهدف� كليه� بال

رص يحول دون تطوير البح  العلمي األسايس الذي العميل املبارش الذي يسيطر عىل الفكر اللغوي العرب املعا

 التطرق ألي ء  يتعلق بعالجتها والتعامل معها.يستهدف فهم الظواهر ذاتها، قبل 

إن غياب البح  اللغوي األسايس هو أبرز مظاهر الضعف يف البح  اللغوي العرب املعارص. ولذا فإن كث�ا من 

الحارض غ� مفهومة ول تدرس دراسة وافية. ومن أهم اآلثار التي نتجت عن الظواهر املتعلقة بالعربية يف الع  

) إه�ل الدراسات االختبارية. وبطبيعة الحال، فإن هذين 2) الضعف النظري، و(1غياب البح  اللغوي األسايس: (

قومات البح  الن أهم م�ث، (الشمري وميغري) بطان وثيقا، ألنه�، ك� رأينا يف الفصل املايضاالجانب� مرتابطان تر 

 .العلمي

فالبح  اللغوي العرب املعارص  .فمظاهره متعددة وشائعة يف كافة جوانب الدرس اللغوي أما الضعف النظري

تصورات كلية واضحة  ينشأ عنه ولذا المجمله عبارة عن معلومات مبعثة ومتفرقة بال رابط منهجي واضح. يف 

قابلة للمقايسة والرتاكم املعريف، وال افرتاضات محددة قابلة للفحص  مفاهيم مشرتكة وموحدةال ومرتابطة، و 

ظلت حبيسة اآلرا  الفردية والنزعات املحافظة يف تتبع ، عىل سبيل املثال، ‘التصحيح اللغوي’فحركة واالختبار. 

ويعرتيها الكث� من االضطراب يف معاي� ) 2012(القيام، . وأغلبها عبارة عن تصحيحات متناسخة ومكررة ‘األخطا ’

. وكذلك وتخطيط املت اللغوي). ول تتطور إىل منهجية نظرية شاملة يف التقييس 2000التصحيح (السامرائ، 

ة الكافية بسبب املوقف املتحفظ من دراسة القضايا املتعلقة بالتعدد اللغوي داخل املجتمع العرب ل تحظ بالعناي

أحد الباحث� تت عىل يد  ‘االزدواجية’األوىل ملفهوم  . ولذا فإن الصياغة النظريةاملحكية تاللهجاالعامية و 

. ول تنشأ من قبل )Ferguson, 1959(ز ف�جسون الغربي� يف اللسانيات االجت�عية، وهو اللسا� األمريك تشارل

7Fالباحث� العرب رغم أنهم يعايشونها يف كل لحظة من لحظات حياتهم

وسنعود الحقا لهذه القضية في� يتعلق . 8

 بوضع العربية، فاملقصود هنا هو مجرد التمثيل عىل الضعف النظري وأثره عىل البح  اللغوي العرب.

، عىل سبيل ة االزدواجيةلو أخذنا قضيو . أيضا وأما إه�ل الدراسة االختبارية فواضح يف كافة املجاالت الدراسية

)، وتهمل الكث� 2003محدودة جدا (فرستيغ، يف هذا املوضوع ن الدراسات االختبارية سنجد أ ف ،مرة أخرى املثال،

، فإن أغلب ما ينجز منها يتم خارج الوطن تها. ومع قل)Boussofara-Omar, 2006( لعوامل واملتغ�اتمن ا

) كالم 2011مثل: بدوي، العرب. وأما ما يكتب بالعربية، فهو يف مجمله (في� عد بعض االستثنا ات القليلة جدا، 

إنشائ، وإعادة تدوير ملا هو معروف سلفا، وال يضيف أي جديد. وباإلضافة إىل موضوع االزدواجية، هناك 

موضوعات أخرى ال يوجد فيها دراسات اختبارية عىل اإلطالق، ومنها عىل سبيل املثال: اكتساب العربية باعتبارها 

                                                           
واحلقيقة أن كثريا من اإلضافات النظرية املهمة فيما يتعلق بالعربية، إن مل يكن أغلبها، قام با بعض الباحثني الغربيني. وجزء   8

كبري من ضعف البحث اللغوي العريب يعود إىل جتاهل جهودهم وعدم االستفادة منها واإلضافة إليها (ولالطالع على بعض 
 ). 2004: املزيين، النماذج، انظر



8Fلغة أوىل

ليست أحسن حاال، فال يوجد إال عدد محدود جدا  Literacyاب الحرافة/. واملوضوعات املتعلقة باكتس9

فهم ظواهر يف ) رغم أهميته سوا  Saiegh-haddad & Joshi, 2014من الدراسات يف هذا املجال (انظر مثال: 

 النمو اللغوي، أو يف توجيه العملية التعليمية.

فكث� من رز املشكالت التي تواجهها العربية. هذا الضعف الذي يعا� منه البح  اللغوي العرب �ثل أب

القضايا املتعلقة بالوضع اللغوي االجت�عي للعربية يف العال املعارص غ� معروفة، ول تدرس دراسة علمية 

ولذا فإن اللغة العربية بحاجة ماسة ملنهجيات البح  العلمي األسايس يف جمع البيانات وتحليلها ومنهجية. 

راسة اللغة النظرية العامة للسانيات االجت�عية، واللسانيات النفسية. وذلك بطبيعة الحال يتطلب دوربطها باألطر 

ومع أن الضعف العلمي يف العال العرب يشمل كافة ك� هي يف الواقع من الناحت� االجت�عية والنفسية. 

ر اللغوي بالذات يف العال العرب مربوط إال أن الفك، )2008(راشد، املجاالت، وال يقت  عىل املجال اللغوي فقط 

بكث� من العوائق التي تحول بينه وب� الوصول إىل املنهجية العلمية. فاملوقف املتحفظ من دراسة العامية 

فالبح  األسايس يف اللسانيات االجت�عية، واللهجات املحكية، عىل سبيل املثال، أحد أبرز العوائق يف هذا الصدد. 

قضية العامية من القضايا التي أن  اللغوي. ومعلنفسية يتطلب دراسة اللغة املحكية يف الواقع واللسانيات ا

، ولكن )1997؛ وقارن بــ: إس�عيل، 1964(انظر مثال: سعيد،  تدخلت فيها اعتبارات سياسية واستع�رية مشبوهة

دة يف الواقع. فالعامية أحد مكونات ذلك بحد ذاته ال ي ر اإلعراض عن الفهم النظري الصحيح لقضية لغوية موجو 

). 2007عبدالواحد، ؛ 1987املجال اللغوي العرب التي ينبغي أن يشملها البح  اللسا� بالدراسة والفهم (الفهري، 

، فهناك فرق كب� ب� مطالب البح  وذلك بطبيعة الحال ال يعني الدعوة إىل العامية أو التخيل عن الفصحى

 ملطالب العملية.األسايس يف العلم، وا

 العربية: فرص وتحديات .5

البح  اللغوي األسايس عن اللغة العربية ال يزال يف مراحله األولية ول يصل إىل حصيلة تكننا من  ومع أن

رصد تفصيالت الواقع اللغوي، إال أننا يف الجز  الحايل سنحاول تلخيص أهم املعطيات الرئيسية حول هذا املوضوع، 

) العربية 3) العربية باعتبارها لغة رسمية، و(2وىل، () العربية باعتبارها لغة أ 1بالنسبة إىل ثالثة محاور أساسية: (

 باعتبارها لغة ثانية. 

 اللغة العربية كلغة أوىل 5-1

غوي بالنسبة موضوع اللغة العربية باعتبارها لغة أوىل يشمل كافة الجوانب املتعلقة باالكتساب والتواصل الل

 دد الناطق�تختلف التقديرات بالنسبة لعو  للناطق� األصلي�، وما يتعلق بذلك من قضايا اجت�عية ونفسية.

9Fبالعربية. ففي تقديرات موقع  األصلي�

10Ethnologueا املختلفة عدد متحدث العربية بكل لهجاتها وتنوعاته يبلغ

                                                           
على سبيل املثال، خال مرجع أكتفورد يف اللتانيات العربية من فصل خمصص ملوضوع اكتتاب العربية باعتبارها لغة أوىل،  9

) حمرر الكتاب ذلك لعدم وجود دراسات يف هذا املوضوع. ومبراجعة األدبيات املتعلقة Owens, 2013( وعزا جوناثن أوينز
م 2007م، مث أعيد طبعها مرة أخرى يف عام 1973د إال دراسة اختبارية واحدة فقط صدرت عام بذا املوضوع مل جن

)Omer, 2007 :وانظر أيضا ،(Zalami, 2006. 
/. واجلدير بالذكر أن http://www.ethnologue.com/17/language/araانظر الرابط التايل:  10
)، وهو the Summer Institute of Linguistics )SIL internationalيصدر عن  Ethnologueموقع



مصادر متعددة عىل يف دراسة حديثة اعتمد فيها ) 2013ري (نتغمو سكوت ممتحدث، ولكن  مليون 237قرابة 

ك� الجدول رقم سبة للغات العرش األوىل األكث انتشارا يف العال، ومن بينها العربية، األساسية بالنيوضح التقديرات 

)1(. 

 

 ) اإلحصا ات العامة بالنسبة للغات العرش األوىل1الجدول (

التوزيع العاملي عدد  عدد املتحدث� املحلي� اللغة
 الدول

 املتحدث� غ� املحلي�

 مليون 20-15 (متزايد) 30-20 مليون 930-850 املاندرين
 مليونا 70-50 (متزايد) 50-45 مليون 400-360 اإلسبانية
 مليون 1600-1500 (متزايد) 140-115 مليون 380-360 اإلنجليزية
 مليون 150-120 (مستقر) 25-20 مليون 380-360 الهندية
 مليون 150-100 (متزايد) 60-57 مليون 275-220 العربية 
 مليون 20-15 (متناقص) 40-37 مليون 205-180 ال تغالية
 مليون 50-30 (مستقر) 12-10 مليون 205-180 البنغالية
 مليون 100-75 (متناقص) 35-33 مليون 200-150 الروسية
 مالي� 10 (متناقص) 20-15 مليون 126-125 اليابانية
 مليون 20-10 (متناقص) 34-40 مليون 120-90 األملانية
 مليون 2190-1916  مليون 3226-2875 املجموع

 

الخامسة من ناحية أعداد الناطق� األصلي�،  رتبةوهذه التقديرات توضح أنه، رغم أن العربية تأت يف امل

تعد أكث اللغات انتشارا يف الوقت الحايل بعد اللغة اإلنجليزية. وبالنسبة  ،بالنسبة ملجموع املؤرشات ها،إال أن

للمتحدث� غ� املحلي�، يوضح سكوت أن املقصود بذلك هو من يستطيعون استخدام اللغة يف التواصل الفعيل، 

أم يشمل أيضا ولكن ليس واضحا تاما ما إذا كان ذلك يقت  عىل أعداد متعلمي اللغة باعتبارها لغة ثانية، 

وعىل أية حال، الناطق� بها من ثنائيي اللغة وأبنا  األقليات واملهاجرين الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم األصلية. 

األصلي� بنا  عىل دراسة أعدها الباح  أريك آمون  لف تقديرات أخرى ألعداد الناطق�فإن هذه التقديرات تخا

10Fيف جامعة دسلدروف األملانية

 460العربية يف املرتبة الرابعة، ويبلغ عدد الناطق� األصلي� بها قرابة  ، حي  تقع11

 .)2رقم (مليون، ك� يوضح الجدول 

                                                                                                                                                                                     
مؤستة تبشريية باألساس، ولكنه من أهم املؤستات املرجعية يف رصد الواقع اللغوي العاملي، وتتصف بياناته ومعلوماته باملوضوعية 

  ).Crystal, 2002؛ Anderson, 2012إىل حد كبري، وحتظى بثقة الباحثني والعاملني يف هذا الال (انظر مثال: 
 

مل نتتطع الوصل إىل الدراسة األصلية، وقد اعتمدنا يف هذه األرقام على تقرير صحفي منشور عن الدراسة يف صحيفة  11
 م على الرابط التايل:23/4/2015الواشنطن بوست بتاريخ 

 https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-
languages-in-7-maps-and-charts/ 



 ) أعداد الناطق� األصلي� بالنسبة ألكث اللغات العاملية انتشارا2الجدول (

 عدد الناطق� األصلي� اللغة
 مليون 1,390 الصينية (جميع اللهجات)

 مليون 588 األردية-الهندية
 مليون 527 اإلنجليزية
 مليون 467  العربية
 مليون 389 اإلسبانية
 مليون 254 الروسية
 مليون 250 البنغالية
 مليون 193 ال تغالية
 مليون 132 األملانية
 مليون 123 اليابانية
 مليون 118 الفرنسية
 مليون 67 اإليطالية

 

التقديرات تشمل الناطق� األصلي� با فيهم ثنائيو اللغة. وبطبيعة وبالنسبة لدراسة جامعة دسلدروف، فإن 

الحال، فإن اختالف التقديرات يعود يف معظمه إىل اختالف املعاي� التي يستخدمها الباحثون يف جمع البيانات 

رية  األصلي� يف جميع اللغات يشتمل عىل العديد من الصعوبات النظواإلحصا ات. ومع أن تقدير الناطق�

واإلجرائية، ك� وضحنا يف الفصل السابق (الشمري وميغري)، إال أن اللغة العربية لها إشكاالتها الخاصة يف هذا 

 الصدد. 

العربية. فاالزدواجية، مجتمع لتعدد اللغوي داخل ومن أهم اإلشكاالت املتعلقة بهذا املوضوع، مسألة ا 

، أو )Davies &Bentahila, 2006( غ� العرب داخل الوطن العرب والثنائية اللغوية، واألقليات اللغوية، سوا  من

هنا لتناول وبطبيعة الحال ال يتسع املقام من املظاهر البارزة للتعدد اللغوي.  )Owens, 2000(من العرب خارجه 

ذات ارتباط وثيق باملسائل املتعلقة بتصنيف الناطق� األصلي� ومنزلة العربية من هذه هذه املوضوعات، ولكنها 

فاألقليات اللغوية التي تتكلم العربية ليس محصورا داخل حدود الوطن العرب فقط، الناحية. فوجود العربية 

، )Jastrow, 2006(تركيا  فمنها أقليات قد�ة موجودة عىل أطراف العال العرب يفمنترشة يف مناطق متعددة. 

 ,Echu & Aminou(، وبعض دول أفريقيا مثل: تشاد، ومايل، ونيجريا، والكام�ون )Ingham, 1994(وإيران 

وتبعا . ومنها أقليات حديثة تكونت بسبب الهجرة نحو الدول األوروبية واألمريكية يف الع  الحدي . )2006

بالنسبة لألقليات تفاوتا كب�ا. وغالبا ما تكون العربية بالنسبة لألقليات ية األوضاع اللغو للظروف املختلفة، تتفاوت

وال يوجد إال دراسات محدودة  .القد�ة مجرد لهجة محكية بعيدة عن العربية املعيارية ويف طريقها نحو االندثار

 . )Owens, 2000(تهتم باألوضاع اللغوية ب� األقليات العربية 

بشكل عام يف بالنسبة للمجتمعات داخل العال العرب الحدي ، فاللغة العربية هي اللغة املسيطرة وأما 

واملكتوبة نتيجة لتجذر التعريب من فرتة طويلة من ناحية، ونتيجة ل امج التعليم كافة مجاالت التواصل املحكية 

، يف كافة األقطار العربية ة العظمى من السكانللغالبياملعارصة من ناحية أخرى. ولذا فإن العربية هي اللغة األم 

فإن الوضع اللغوي االجت�عي يف العال العرب يشتمل  ،ومع ذلك ات املحدودة من غ� العرب.بعض األقليباستثنا  

ومع أن استخدام هذا  ‘.االزدواجية اللغوية’من التعقيدات املتعلقة بهذا املوضوع. ومن أهمها ظاهرة العديد عىل 



املصطلح يعا� من الكث� من االضطراب وتعدد زوايا النظر، إال أنه يف تعريفه التقليدي يش� إىل وجود �ط� 

 لغوي� يتعايشان بشكل مستمر، وبينه� توزيع وظيفي ثابت ودائم بحي  يستخدم كل منه� يف مجال مع�

)Hudson, 2002( .ن: اجت�عية تايعديدة، أهمها ناح  من املراجعة والنقد من نوا كث�وقد لقي هذا التعريف ال

ونفسية. أما االجت�عية فتتعلق بتعدد املستويات اللغوية وتداخلها أثنا  عمليات التواصل الفعلية. وأما النفسية 

 صلفتتعلق بقدرة املتكلم عىل استخدام أكث من مستوى لغوي بحسب ما تتطلبه ظروف املوقف أثنا  التوا

 . )Bassiouney, 2009؛ 2003ستيغ، (فر 

كب�ا  فإن ظاهرة االزدواجية اللغوية تتداخل تداخالوبغض النظر عن التفصيالت املتعلقة بهذا املوضوع، 

فمنزلة اللغة العربية الفصحى تختلف من متكلم مع تعريف الناطق األصيل ومنزلة العربية باعتبارها لغة أما. 

يتفاوتون من ناحية اقتدارهم عىل استخدام املستويات اللغوية املختلفة إنتاجا واستيعابا.  ، وأفراد املتكلم�آلخر

من التصورات الشعبية التي ال تتطابق مع  مستوي� لغوي� منفصل� باملطلق استمرار الحدي  عن وجود ولذا فإن

طها مع أبحاث االكتساب اللغوي . وأبحاث االزدواج اللغوي بحاجة لرب)Suleiman, 2013(حقيقة الواقع اللغوي 

وال يوجد إال أبحاث قليلة جدا تتبنى هذا . لدى املتحدث�‘ لكفاية التواصليةا’يف ظل تصور شامل وعام ملفهوم 

 ).Boussofara-Omar, 2006؛ Bassiouney, 2009التوجه (ولالطالع عىل مراجعة شاملة لهذا املوضوع، انظر: 

الثنائية اللغوية من املظاهر فاهر التعدد اللغوي داخل العال العرب عىل االزدواجية فقط، وال تقت  مظ

البارزة يف هذا الصدد. وبخالف االزدواجية التي تتعلق باختالف املستويات اللغوية داخل العربية، فإن الثنائية 

ول والتدا واالكتساب مجاالت التعلم يف فسة اللغات األجنبية للعربية لدى الناطق� بهااللغوية مرتبطة بنا

؛ Lyon, 1996(انظر مثال:  هناك تعريفات مختلفة وأنواع متعددة للثنائية اللغوية ،ومثل االزدواجية. واالستع�ل

Hoffmann, 1991 وبطبيعة الحال، فإن الثنائية اللغوية أكث ارتباطا باألقليات، سوا  من غ� العرب داخل العال .(

ل العام. من العرب خارجه. ففي كال الحالت� تكون لغة األغلبية هي اللغة املستخدمة يف مجاالت التواصالعرب، أو 

وأما بالنسبة لعموم الناطق� بالعربية يف األقطار العربية، فإن الثنائية اللغوية شائعة بدرجات متفاوتة، خاصة ب� 

اللغات األجنبية كاإلنجليزية يف بالد املرشق العرب،  األجيال الناشئة، بسبب برامج التعليم التي تهتم بتعليم

 . )Bassiouney, 2009؛ 2013حسن�، ( والفرنسية يف لبنان وبالد املغرب العرب

بحسب عوامل كث�ة جدا، منها السن، واملستوى التعليمي،  وتأث�ها ويتفاوت مدى انتشار الثنائية اللغوية

. فالثنائية )Suleiman, 2004( ، ونوعية الوال  اللغوي وغ�هاوالدولة أو اإلقليم، ومجال التواصل أو االستع�ل

اللغوية ب� العربية ولهجاتها من ناحية، والفرنسية من ناحية أخرى، وما ينشأ عنها من آثار مثل التبديل 

؛ Mejdell, 2006(بارزة جدا يف بالد املغرب العرب بسبب شدة التأث� االستع�ري  code-switchingلرمزي/ا

Bassiouney, 2009(بخالف بالد املرشق العرب التي تجذر فيها التعريب منذ فرتة مبكرة يف بدايات النهضة ، 

ملجاالت األخرى خالية من مزاحمة اللغات األجنبية. فاالبلدان ). وهذا بطبيعة الحال ال يعني أن 2007(عبدالواحد، 

التواصلية املرتبطة بالعلم الحدي  والتعليم العايل واالقتصاد ونحوها تكاد تطغى عليها اللغات األجنبية 

 . )Bassiouney, 2009؛ 2011السيد، ( جليزية والفرنسيةكاإلن

ليس مشكلة بحد ذاته. فالثنائية اللغوية هي ات األجنبية واالهت�م بها وبكل تأكيد، فإن تعليم اللغ

ورة اقتصادية وحضارية ال �كن االستغنا  عنها. ، وتعليم اللغات األجنبية أصبح رض لوضع السائد يف العال اليوما

. فالثنائية اللغوية قد تكون وضعا )2008، ليبسون(فولكن املشكلة تكمن يف الهيمنة اللغوية للغات األجنبية 

د تكون مظهرا من مظاهر الهيمنة اللغوية با يؤدي إىل انك�ش اللغة األم وتدهورها وانحسار وظائفها طبيعيا، وق

 ,Crystalالتداولية يف بعض املجاالت. وذلك يخضع للعديد من العوامل املتنوعة (ملناقشة هذا املوضوع، انظر: 



). والثنائية اللغوية يف العال العرب موضع جدل محتدم بسبب التخوف عىل وضع اللغة العربية، خاصة يف 2002

ظل وجود بعض النزعات والدعوات السياسية التي تتبنى نظرة ازدرائية تجاه العربية مقارنة باللغات األخرى ذات 

اختبارية تقدم  وال دراسات د توصيف علميال يوج ،ومع ذلك. Suleiman, 2004)الثقل العاملي (انظر مثال: 

سوا  يف الجوانب املتعلقة بالتعلم واالكتساب  ،يف العال العرب بيانات تفصيلية عن واقع الثنائية اللغوية

)Khattab, 2006(أو بالتواصل واالستع�ل ، )(Bentahila& Davies, 2006 
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، سوا  من ناحية أعداد املتكلم�، أو االسابق، فإن العربية من أكث اللغات يف العال انتشار ك� رأينا يف الجز  

اللغات العاملية الك ى يف العال املعارص. وتبعا لذلك فقد تم  نتشار الجغرايف. وهذا يجعلها إحدىمن ناحية اال 

ضمن اللغات الست  ية، واإلسبانية، والصينية)(باإلضافة إىل اإلنجليزية، والفرنسية، والروس إدراج اللغة العربية

يف األمم املتحدة مع وقد تزامنت إضافة اللغة العربية  .واملنظ�ت الدولية التابعة لها ألمم املتحدةالرسمية يف ا

مجال الطاقة يف بداية السبعينيات امليالدية ارتفاع أسعار النفط وتزايد القوة االقتصادية للدول العربية يف 

وأما بالنسبة لالعرتاف الرسمي يف دول  ).47، ص 2011(وملناقشة املغزى السيايس لهذه النقطة، انظر: املسدي، 

و�كن  .دولة)، وعدد من الدول األخرى 22العال، فاللغة العربية هي اللغة الرسمية يف دول الجامعة العربية (

 ).  3التي تحظى فيها العربية باالعرتاف الرسمي إىل ثالث فئات، ك� يوضح الجدول رقم ( تقسيم الدول

 ): الوضع الرسمي للغة العربية يف دول العال3الجدول (

السعودية، اليمن، ع�ن، البحرين، اإلمارات، قطر،  العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة يف الدولة
لبنان، م ، الكويت، األردن، فلسط�، سوريا، 

 ، موريتانياليبيا، الجزائر، تونس
املغرب (مع األمازيغية)، العراق (مع الكردية)،  العربية هي لغة األغلبية، وأحد اللغات الرسمية

 السودان (مع اإلنجليزية)
العربية ليست لغة األغلبية، وهي أحد اللغات 

 الرسمية
جزر القمر، جيبوت، إريرتيا، الصومال، تشاد، 

 إرسائيل
 

بعد اللغت� اإلنجليزية  من ناحية االعرتاف الرسمي يف دول العال يف املرتبة الثالثة اللغة العربية وتأت

. ويعود انتشار االعرتاف الرسمي باللغت� اإلنجليزية والفرنسية إىل أسباب استع�رية حي  يحظيان والفرنسية

نه� األسايس، ويف مجتمعات لغوية أجنبية عنه�. وبخالف باالعرتاف الرسمي يف دول متفرقة وبعيدة عن موط

مستمرا يف املرحلة الحالية (مونتغمري،  االفرنسية التي تشهد تراجعا ملحوظا، فإن انتشار العربية يشهد تصاعد

 القول إن �كن –الحايل باستثنا  اللغة اإلنجليزية التي تحظى بنزلة عاملية استثنائية يف الوقت  –). ولذا فإنه 2014

العربية هي أكث اللغات انتشارا يف العال حاليا. ويضاف إىل ذلك أن العربية تنترش يف منطقة جغرافية متصلة 

لهوية الجامعة واملص� املشرتك املوحد وا األعىل للم�اثدول تثل فيها اللغة العربية الرمز تتكون من عدة 

)Suleiman, 2003(. 

بالنسبة للمكانة الرسمية للغة العربية. ومع أهمية هذه املؤرشات، فإن هناك عددا من مواطن الضعف 

؛ قاسم، 1995عيل، ( للدول العربية العامضاري ) التخلف الح1و�كن تلخيصها يف ثالثة جوانب أساسية ومرتابطة: (

) ضعف 3، و()Bassiouney, 2009؛ Suleiman, 2004( ) آثار املرحلة االستع�رية2، ()2007أبو زيد، ؛ 2013

؛ 2013؛ قاسم، 2010، شكري املبخوت وآخرون؛ 2013؛ الفهري، 2011السيد، ( لسياسة اللغوية يف الدول العربيةا



فالظروف تختلف من وبطبيعة الحال فإن الوضع اللغوي يف الدول العربية ليس مت�ثال تاما،  .)2011املسدي، 

فالضعف الذي تعا� منه اللغة العربية  الدول العربية كافة تشرتك إج�ال يف هذه الجوانب.دولة إىل أخرى، ولكن 

ى الفرد واملجتمع يف املجال العاملي "مرتبط ارتباطا وثيقا بالتخلف العام الذي يعا� منه العرب إج�ال عىل مستو 

ة متعددة ومتنوعة، وال �كننا ). ومظاهر التخلف الحضاري يف الدول العربي660؛ ص 1995عيل، والدولة" (

إال أنها ال تزال يف مرتبة متأخرة مناقشتها هنا. فرغم التقدم النسبي الذي حققته الدول العربية منذ بداية النهضة، 

 والتأث� السيايس واالقتصادي. ،والصناعي مقارنة بالقوى العاملية األخرى في� يتعلق باإلنتاج العلمي

فكان له دور كب� جدا يف توجيه الوضع اللغوي وتحول السياسة اللغوية يف العال العرب ، وأما االستع�ر

العربية التي تشكلت يف بداية القرن العرشين إىل إجهاض  االستع�ري للدولفقد أدى التقاسم ). 2013(الفهري، 

وال �كن االستفاضة بتتبع اية النهضة. املحاوالت والجهود اللغوية الحثيثة إلعادة إحيا  اللغة العربية وبعثها يف بد

)، وفرض اللغات األجنبية يف اإلدارة 1964مظاهر التأث� االستع�ري، ولكن من أبرزها "الدعوة إىل العامية" (زكريا، 

للغات ‘ التبعية اللغوية’و‘ الوال  اللغوي’)، باإلضافة إىل زرع Bassiouney, 2009؛ 2013والتعليم (الفهري، 

عىل حساب اللغة العربية. والتزال آثار املرحلة االستع�رية ماثلة سوا  يف الوضع اللغوي نفسه، أو يف األجنبية 

املناقشات الفكرية والنظرية التي تتعلق بالوضع اللغوي (ملناقشة بعض الجوانب املتعلقة بهذا املوضوع، انظر: 

 . )Suleiman, 2004؛ Bassiouney, 2009؛ 2013الفهري، 

درجات التأثر  ع�رية وآثارها اللغوية، إال أنلبلدان العربية كلها تشرتك يف التأثر باملرحلة االستومع أن ا

من أكث البلدان العربية تأثرا باملرحلة  تتفاوت من بلد إىل آخر. فبلدان املغرب العرب، عىل سبيل املثال،

يف مجاالت  الفرنكوفونيةشدة تأث� تأخر تحررها واستقاللها الوطني و  اللغوية بسبباالستع�رية من الناحية 

). وبلدان املغرب نفسها تتفاوت يف مدى 2013؛ الفهري، 2011الحياة االجت�عية املختلفة (انظر مثال: املسدي، 

االستيطا� الذي ، فالجزائر عىل سبيل املثال من أكثها تأثرا بسبب طبيعة االحتالل الفرنيس الفرنكوفونيةتأث� 

م، جرى خاللها تجريف الوجه اللغوي العرب للجزائر 1962م حتى 1830عاما، منذ  130استمر لفرتة طويلة تتجاوز 

%، وللمزيد حول هذا املوضوع، 90(كانت نسبة األمية بالعربية عند االستقالل قرابة  تقريبا بشكل كامل

 ).Bassiouney, 2009؛ 2011املسدي، انظر:

أن مرحلة االستقالل الوطني التي تلت االستع�ر شهدت العديد من اإلنجازات والتطورات، إال ومع أن 

ضعف السياسة  . والسبب الرئييس يف ذلك يعود إىلمن الناحية الرسمية يتسم بالهشاشة للعربية الوضع اللغوي

عربية يف أربعة مظاهر رئيسية: اللغوية يف البلدان العربية. و�كن تلخيص مظاهر الضعف يف السياسة اللغوية ال

ب� السياسات املعلنة وامل�رسات  ) التناقض2، (عدم االكرتاث وضعف االهت�م بوضوع السياسة اللغوية) 1(

فمع أن  .) ضعف التنسيق والتضافر ب� الدول العربية4) الرتدد والتذبذب يف املواقف والتوجهات، (3(الفعلية، 

يف أغلب  معظم الدسات� يف الدول العربية تنص عىل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إال أن ذلك

األحيان ال يكون مصحوبا بتخطيط لغوي وقوان� ملزمة م� يؤدي إىل انفصال الشعارات املعلنة عن الواقع الفعيل 

، ص 2011 يقول أحد الباحث� يف هذا املوضوع (املسدي، ). ولذا فإنه، ك�Bassiouney, 2009؛ 2013(قاسم، 

". وسنحاول في� النعرف بلدا عربيا واحدا يصح يف حقه أن نقول إن له سياسة لغوية باملعنى التام للعبارة)، "137

) 3و(لتعليم، ) ا2(و) اإلدارة، 1إىل بعض جوانب هذا املوضوع في� يتصل بـ: (ييل أن نش� إشارات موجزة ورسيعة 

 . اإلعالم

ومع أن تعريب هذا  فتتعلق باملكاتبات والتعامالت يف املؤسسات واإلدارات الرسمية يف الدولة. ،أما اإلدارة

منذ بداية التأسيس واالستقالل، إال أن النجا  الذي  املجال كان أحد التوجهات األساسية يف جميع الدول العربية



. أما يف دول الجزيرة العربية فلم يكن تعريب )Shaaban, 2006(حققته الدول العربية يتفاوت من بلد إىل آخر 

اإلدارة �ثل مشكلة بسبب غياب أثر االستع�ر أو ضعفه. وبقية دول املرشق العرب (العراق، سوريا، م ) كذلك 

واجه مشكلة من هذه الناحية بسبب تجذر التعريب قبل االستع�ر، وألن اللغة العربية كانت لغة رسمية إىل ل ت

جانب لغة املستعمر يف هذه البلدان حتى يف مرحلة االستع�ر. أما تعريب اإلدارة يف دول املغرب العرب فقد واجه 

ومع ذلك، فقد ). Bassiouney, 2009؛ Shaaban, 2006الكث� من التحديات (للمزيد حول هذا املوضوع، انظر: 

حققت تونس الكث� من النجا  يف هذا الصدد، رغم تجذر الثنائية اللغوية والحضور الكثيف للفرنسية يف العديد 

من املجاالت. وأما يف الجزائر فإن تعريب اإلدارة �ثل معضلة سياسية (ملناقشة األسباب املتعلقة بهذا املوضوع، 

م قانون ينص عىل رضورة الوصول إىل التعريب الشامل 1991. ومع أنه صدر يف عام Bassiouney, 2009)انظر: 

 ). 2011م، إال أنه جرى تجاهله وعدم تفعيله بعد ذلك (السيد، 1999يف املجال اإلداري يف عام 

نى الثنائية اللغوية أحد الدول العربية الثالث التي تتبوأما املغرب فهي، باإلضافة إىل العراق والسودان، 

)). فرغم وجود عدد من األقليات املتفرقة يف بلدان العال العرب، إال أن الكرد 3بشكل رسمي (انظر الجدول رقم (

يف املرشق واألمازيغ يف املغرب �ثلون أكث األقليات تعدادا وأبرزها حضورها يف هذه املناطق. ولذا فقد تم االعرتاف 

يف كل من العراق واملغرب عىل التوايل. وبخالف الكرد الذين يقطنون يف  ية واألمازيغيةالرسمي باللغت� الكرد

% 40، رغم كونهم �ثلون منطقة محددة ويتمتعون بنوع من االستقالل الذات يف العراق، فإن األمازيغ يف املغرب

% منهم يعت ون 30. ووفقا لبعض اإلحصائيات، فإن )Bassiouney, 2009(من عدد السكان، مندمجون مع العرب 

. ومع ذلك، )Davies &Bentahila, 2006(% ال يريدون ألبنائهم أن يتعلموا األمازيغية 20العربية لغتهم األم، و

متصارعة في� يتعلق بالتعريب، مع حضور كثيف للفرنسية يف كث� من سياسية فإنه يوجد يف املغرب توجهات 

 ).2013؛ الفهري، Bassiouney, 2009املجاالت (

والخالصة أن أوضاع البلدان العربية من ناحية تعريب املجتمع واإلدارة متفاوتة، والسياسات الرسمية يف 

هذا الصدد ضعيفة. فدول الخليج العرب، عىل سبيل املثال، رغم أنها ل تواجه التحديات االستع�رية التي واجهتها 

أن اللغة األجنبية طاغية يف العديد من املجاالت كاملستشفيات واملؤسسات التجارية دول املغرب العرب، إال 

الحضور الكثيف للغة الهج� يف التواصل اليومي بسبب وجود عدد كب� من الع�لة )، باإلضافة إىل 2011(السيد، 

 . )Smart, 1990(األجنبية التي ال تتحدث العربية 

 يب التعليم. وتتفاوت أوضاع الدولبتعليم العربية وتعر أيضا اهت�م كب�فيوجد وأما بالنسبة للتعليم، 

، إال أن التعليم العام مراحل الناحية أيضا. ورغم نجا  الدول العربية يف تحقيق التعريب يفهذه العربية من 

 العلمية والتقنية التعليم الجامعي والعايل تسيطر عليه اللغات األجنبية والثنائية اللغوية، خصوصا يف التخصصات

)Shaaban, 2006 ،ع ذلك، فقد شهد العال العرب يف اآلونة األخ�ة بعض مظاهر الرتاجع من وم ).2011؛ السيد

هذه الناحية. ومن أبرزها تنامي ظاهرة املدارس والجامعات األجنبية التي تعلم باللغات األجنبية وال تويل اللغة 

ذويهم لتعلم اللغات ). ويوجد بعض املؤرشات العامة التي تؤكد تفضيل الطالب و 2011العربية أي اهت�م (السيد، 

 ). Bassiouney, 2009؛ 2013األجنبية يف املدارس الخاصة واألجنبية عىل حساب االهت�م باللغة العربية (الفهري، 

ناهج اللغة العربية ال يوجد دراسات شاملة ودقيقة في� يتعلق بوأما من ناحية تعليم اللغة العربية، ف

ك، �كن القول بشكل عام أن هذا الجانب �ثل أضعف جوانب ومع ذل. )Wahba, 2006( وطرائق تعليمها

تطويرها، إال أن الكث� من  بناهج تعليم العربية و كب�أنه يوجد اهت�م مع السياسة اللغوية يف البلدان العربية. ف

اي� الجهود يف هذا الصدد "تعتمد عىل االجتهادات والخ ات الشخصية واالنطباعات الذاتية يف منأى عن املع

). وأغلب الرتكيز يف هذا الصدد ينصب 34، ص. 2011املوضوعية والتجارب العلمية املنضبطة وامليدانية" (السيد، 



 الخطاب الصفياملنهج بعناه املتكامل الذي يشمل مجمل البيئة التعليمية و االهت�م بعىل الكتاب املدريس، أما 

ال تزال فضعيف بشكل عام. ولذا فإن تطوير الكتب الدراسية غالبا ال يكون مصحوبا بتطوير طريقة التدريس التي 

يف أغلب األحيان طريقة تقليدية تعتمد عىل التلق� وحفظ املعلومات بدال من الرتكيز عىل اكتساب املهارات 

يوجد مقاييس للكفاية التواصلية لدى املتعلم�. وال ).2011السيد،  ؛Shaaban, 2006؛Wahba, 2006التواصلية (

أثنا  الدراسة وآثارها النفسية دراسات إثنوغرافية شاملة عن الخ ة التي �ر بها التلميذ العرب  وال يوجد كذلك

. ولذا فإن الظواهر املتعلقة باالكتساب اللغوي تكاد تكون )Haeri, 2006(واالجت�عية يف ظل االزدواجية اللغوية 

جدا من الدراسات االختبارية التي تهتم بالجوانب االجت�عية والنفسية مجهولة تاما. وال يوجد إال عدد محدود 

يف املنطقة العربية التي تتسم بارتفاع معدالت األمية يف كث� من الجهات،  literacyاملتعلقة باكتساب الحرافة/

 . )Maamouri, 2006(% تقريبا 40يف مجموع الدول العربية إىل  حي  يصل معدل األمية

وأما بالنسبة لإلعالم، فقد كانت الصحافة منذ بداية النهضة من أهم وسائل بع  اللغة العربية وتطويرها 

شار ). وقد ازداد أثر الصحافة يف تقريب اللغة العربية مع انت2003 الحمزاوي، ؛1988 البعلبك، ؛1987 عبدالعزيز،(

دور كب� يف نرش الفصحى التعليم ب� طبقات املجتمع املختلفة. ثم كان بعد ذلك للتلفزيونات واإلذاعات الوطنية 

فقد ). 2005وزيادة التعرض لها ب� فئات املجتمع كافة با فيها الفئات ذات املستويات التعليمية املنخفضة (فيلد، 

لدان العربية يف أول عهدها تهتم باللغة العربية الفصحى، رغم وجود كانت اإلذاعات والتلفزيونات الوطنية يف الب

حول  )2007، نقال عن: قاسم، 1984(املال ، العاميات بنسبة كب�ة أيضا. ففي دراسة إحصائية قام بها أحد الباحث� 

اللغة املستخدمة يف وسائل اإلعالم العربية، وجد أن نسبة استخدام العربية الفصحى يف مجموع اإلذاعات العربية 

). ولكن 2007ملحوظة" (قاسم،   تفوق الفصحى عىل العامية بدرجة%، "وهي نسبة جيدة تش� إىل68.2تبلغ 

ففي الدراسة املذكورة اختالف نوعية ال امج. نسبة استخدام الفصحى تتفاوت من بلد إىل آخر، وتختلف بحسب 

نفسها، وجد أن املتوسط النسبي الستخدام العامية والفصحى يف التلفزيونات العربية يتفاوت تبعا لنوعية ال نامج، 

 ).4ك� يوضح الجدول رقم (

 ب ال امج املختلفةاملتوسط النسبي الستخدام الفصحى والعامية يف تلفزيونات الدول العربية بحس): 4( الجدول

 نسبة العامية نسبة الفصحى نوعية ال امج
 ــــــــــــ 100 نرشة األخبار

 ـــــــــــــــ 100 التعليق عىل األخبار
 ــــــــــــ 100 برامج املناسبات القومية
 ـــــــــــــــــ 100 برامج املناسبات الدولية

 ـــــــــــــ 100 ال امج التمثيلية واملسلسالت الدينية
 2.1 97.9 الحدي  الديني

 4.2 95.8 برامج املناسبات الدينية
 4.5 95.5 ال امج األدبية

 6.2 93.8 برامج املناسبات الوطنية
 9.6 90.4 ال امج العلمية

 11.2 88.8 نرشة األحوال الجوية
 20 80 ال امج الثقافية املنوعة
 21 79 املقابالت التلفزيونية

 22.5 77.5 برامج الطلبة



 22.8 77.2 التمثيليات واملسلسالت التاريخية
 23 77 األخبار الرياضية
 30.2 69.8 برنامج األرسة

 33.8 66.2 برنامج املسابقات
 41.1 58.9 برنامج األطفال
 60.4 39.6 برنامج املنوعات

 62.5 37.5 نقل املباريات الرياضية
 89.5 10.5 املعارصةالتمثيليات واملسلسالت 

 

نسبة استخدام الفصحى  الب  التلفزيون تسيطر عليه االزدواجية اللغوية. ومع ذلك، فإن فالجدول السابق يوضح

مثل برامج األطفال  بشكل عام مرتفعة، رغم أنها تنخفض بشكل كب� يف بعض ال امج، خاصة ال امج الرتفيهية

واملنوعات ونقل املباريات الرياضية والتمثيليات واملسلسالت املعارصة. وقد يكون ذلك سببا يف ارتفاع نسبة 

وجد معلومات كافية حول ال امج يف الب  التلفزيون. وال تالعامية بسبب زيادة الوقت املخصص لهذه النوعية من 

 هذه النقطة. 

روف الوضع اإلعالمي. ت، إال أنها إحصا ات قد�ة تحتاج إىل تحدي  بعد تغ� ظومع أهمية هذه اإلحصا ا

املحطات اإلذاعية ازدياد عدد وجد إحصا ات م�ثلة، إال أنه يبدو أن انتشار الب  الفضائ و فمع أنه ال ت

 .)2005(الخوري، ية بشكل كب� والتلفزيونية الخاصة أدى إىل انهيار السلطات اإلعالمية وازدياد استخدام العام

)، أن كثافة حضور العامية يف وسائل اإلعالم وصل إىل مرحلة 2011ويرى بعض املتابع� لهذا املوضوع (املسدي، 

ومع أنه ال يوجد دراسات رصينة توثق الوضع  املجتمع اللغوي للغة العربية.تصدع خط�ة �كن أن تؤدي إىل 

أن املؤرشات العامة تؤكد أن وضع اللغة العربية يف هذا املجال يرتاجع اللغوي يف اإلعالم وآثاره بتفصيل ودقة، إال 

)، وانتشار 35، ص 2011بشكل كب�. ومن أهم آثار هذا الرتاجع ما يسميه بعضهم "تلهيج الثقافة" (املسدي، 

يف والثقافية يف املجاالت األدبية ، خاصة يف ظل تزايد ظاهرة الكتابة بالعامية )1986(بن تنباك، "الفكر العامي" 

). ويف بالد املغرب العرب، الوضع أشد خطورة Davies, 2006لالطالع عىل بعض الن�ذج، انظر: العقدين املاضي� (

 ).2013(شطا ، بسبب تغلغل الثنائية اللغوية وتزايد وسائل اإلعالم املوجهة باللغة الفرنسية 

الجهود لتنمية العربية يف اإلدارة واإلعالم والتعليم االستعراض املوجز السابق يوضح أنه رغم وجود العديد من 

عف إال أنها جهود متفرقة ومبعثة وال تعكس سياسة منتظمة وفاعلة. ولذا يوجد الكث� من الثغرات ومظاهر الض

. ونظرا لضيق املساحة فإننا ل نتطرق للجوانب املتعلقة بالتقنية الحديثة وأدواتها. ولكن الدول يف هذا الجانب

). وهذا 2005يف إنتاج التقنية واستخدامها (عيل وحجازي، لعربية بشكل عام تعا� من مظاهر "الفجوة الرقمية" ا

)، واملعالجة الحاسوبية 2013ينعكس عىل العربية بأشكال مختلفة كضعف املحتوى العرب عىل اإلنرتنت (عبود، 

 .)Ditter, 2006(للغة العربية 

 أجنبية اللغة العربية باعتبارها لغة 5-3

 األجانب من غ� املحور الثال  من محاور الوضع العام للغة العربية يتعلق بوضعها بالنسبة للمتعلم�

الناطق� األصلي�. فالعربية طوال تاريخها ومنذ أن ارتبطت باإلسالم، ك� ذكرنا يف اللمحة التاريخية، ل تعد خاصة 

وبغض بالعرب وحدهم، بل تحولت إىل لغة عاملية تهتم شعوب العال بتعلمها وتعليمها ألسباب مختلفة ومتنوعة. 

ن اللغات ذات االنتشار الواسع يف م ابقة، فإن اللغة العربية يف الع  الحارضالنظر عن املراحل التاريخية الس



، فإن عدد مستخدمي العربية باعتبارها لغة ثانية Ethnologueوبحسب موقع ميدان تعليم اللغات األجنبية. 

تقديرات ، ففي بعض المليون شخص، ولكن املعطيات التي بني عليها هذا الرقم ليست واضحة 246يبلغ قرابة 

املحور  هذا . والحقيقة أن)2015مليونا (العبيدي،  570األخرى يبلغ عدد مستخدمي العربية لغة ثانية قرابة 

املتعلق بوضع اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية من أضعف املحاور من ناحية البح  العلمي. ولذا فإن كث�ا من 

فإن سنحاول استعراض املالمح العامة لوضع اللغة  ،مع ذلكو تعلقة بهذا املوضوع ليست متاحة. املعلومات امل

العربية باعتبارها لغة ثانية، وأهم اإلنجازات التي شهدها هذا امليدان يف الدول اإلسالمية، والدول الغربية، والدول 

 ).1992(بدوي، العربية بالرتتيب، ألن اهت�م الدول العربية بهذا املجال تأخر ول يبدأ إال منذ فرتة قريبة 

 توارثة بسبب ارتباطهامن التقاليد الراسخة وامل وتعلمها فإن االهت�م باللغة العربيةأما يف الدول اإلسالمية، 

ومع ذلك، فقد شهد الع  الحدي  تحوال يف دور اللغة العربية يف املجتمعات اإلسالمية نتيجة آلثار .باإلسالم

 اللغة العربية ودورها، وفرض اللغاتر الغرب عىل إضعاف مكانة املرحلة االستع�رية. فقد عمل االستع�

من الناحية النفعية واملادية، فإن الشعوب االستع�رية بدال منها. ومع أن تعلم اللغة العربية ل يعد مغريا 

األوىل. ومن  اإلسالمية بشكل عام استطاعت املحافظة عىل والئها للغة العربية واهت�مها بها ألسباب دينية بالدرجة

أهم اآلثار التي نتجت عن املرحلة االستع�رية بعد استقالل الدول اإلسالمية ابتعاد أنظمة التعليم الرسمية عن 

رات الشؤون ااالهت�م باللغة العربية، وانحصار تعليم اللغة العربية يف نظام التعليم الديني الذي ترشف عليه وز 

وبطبيعة الحال، فإن اإلسالمية األهلية واألوقاف التابعة لها يف دول أخرى. الدينية يف بعض الدول، أو املؤسسات 

الدول واألقاليم اإلسالمية تتفاوت من حي  اتصالها باللغة العربية من ناحية، ومن حي  نوعية االهت�م الحكومي 

 يوجد دراسات والشعبي باللغة العربية من ناحية أخرى. ولكن بسبب ضعف البح  العلمي يف هذا املجال، ال

 من هذه الناحية.   الكافية لتصنيف أوضاع املناطق اإلسالميةوافية تقدم البيانات واإلحصا ات 

تركز عىل قرا ة الخط العرب وتالوة النصوص العربية بشكل عام فإنها  وأما بالنسبة لطرق التعليم السائدة،

، )Versteegh, 2006(ع  الرتجمة والحفظ. فلم تكن مهارات التواصل اليومي باللغة العربية أحد أهداف التعليم 

بل كان الرتكيز عىل ينصب عىل الجوانب التي تكن املتعلم من أدا  الشعائر الدينية، وحفظ القرآن الكريم (أو 

الطويل طور املسلمون ع  تاريخهم  اإلسالمية. وقدا  منه)، باإلضافة إىل متابعة الدروس الدينية يف العلوم أجز 

يف تحقيق غاياتهم وأغراضهم التي كان لها أثر كب�  ومناهجهم وطرقهم الخاصة يف تعليم اللغة العربية مؤسساتهم

أهمية تجربة الشعوب اإلسالمية وثرائها، إال أنها ل تدرس ورغم . )2014الندوي، ؛ Rahman, 2000( التي يريدونها

تعليم اللغات األجنبية يقت  عىل التطورات التي شهدها هذا امليدان يف  دراسة وافية. فأغلب ما يكتب يف تاريخ

يف تعليم اللغة العربية  أن ومع .)Stern, 1983(انظر مثال: الغربية، وخاصة اللغة اإلنجليزية  تعليم اللغات

املجتمعات اإلسالمية بدأ يشهد العديد من التطورات يف العقود األخ�ة نتيجة للتأثر باملناهج الحديثة يف تعليم 

ل يدرس. ولذا فإن كث�ا من الجوانب املتعلقة اللغات األجنبية وزيادة االتصال بالدول العربية، إال أن هذا املوضوع 

 بهذا املوضوع تكاد تكون مجهولة تاما.  

من أجل قرا ة فإن الدراسات االسترشاقية التي تتضمن تعلم اللغة العربية وأما من ناحية الدول الغربية، 

. )Versteegh, 2006(النصوص والتخصص يف العلوم العربية لها تاريخ طويل مر بالعديد من املراحل والتطورات 

ولكن تعليم العربية تبعا للمناهج والتصورات الحديثة التي تركز عىل الغايات التواصلية املبارشة يف املقام األول ل 

. )Nielsen, 2006؛ Versteegh, 2006(يبدأ إال يف النصف الثا� من القرن العرشين بعد استقالل الدول العربية 

التي مر بها تعليم اللغة العربية يف الدول الغربية نتيجة ألسباب وربا يكون عقد السبعينيات أحد أهم املراحل 

دولية وإقليمية متعددة مثل زيادة القوة االقتصادية للدول العربية، وظروف الحرب الباردة، وتزايد االتصال 

 ,Nielsen؛ Versteegh, 2006(املهاجرين العرب يف الدول الغربية بالدول العربية، مع زيادة أعداد الطالب و 



. وبغض النظر عن التفصيالت، فإن تعليم اللغة العربية منذ تلك الفرتة شهد العديد من التطورات يف تأليف )2006

لالطالع عىل Rydin, 2013b؛ Nielsen, 2006؛ Versteegh, 2006(انظر:  الكتب الدراسية، وتجديد طرق التدريس

، باإلضافة إىل تطوير ال امج الدراسية بنا  عىل التطورات التي شهدها مجال اللسانيات التطبيقية. بعض الن�ذج)

كة للدراسة ، وال امج املشرت )Roger, 1993(ومن األمثلة عىل ذلك تطوير معاي� الكفاية اللغوية ملتعلمي العربية 

 .)Abdalla, 2006( برامج االنغ�س اللغوي الكامل، و الصيفية يف الخارج

وأغلب التطورات حدثت يف العقد املايض بسبب االرتفاع املفاجئ والكب� يف معدالت االلتحاق ب امج تعليم 

اللغة العربية يف الدول الغربية. ففي الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، ارتفعت نسبة االلتحاق ب امج تعليم 

% ب� عامي 123.5، ثم ارتفعت مرة أخرى )Nielsen, 2006(م 2002-1998% ب� عامي 92.5اللغة العربية 

. وال يزال اإلقبال عىل تعلم اللغة العربية كب�ا نسبيا، ولكن ليس واضحا ما إذا )Sehlaui, 2008(م 2002-2006

نية اللغة العربية ألسباب دياإلقبال عىل كان هذا اإلقبال مجرد موجة عابرة، أم أنه سيستمر لفرتة طويلة. فبخالف 

تعلم اللغة العربية يف البالد الغربية مرتبط بأسباب سياسية واقتصادية وشخصية متنوعة، يف البالد اإلسالمية، فإن 

). Belnap, 2006وكث� منها ذو سمة مؤقتة (لالطالع عىل بعض دوافع متعلمي اللغة العربية يف الغرب، انظر: 

الغرب من تطورات، إال أنه ال يزال يواجه الكث� من التحديات، ومع أهمية ما شهده مجال تعليم اللغة العربية يف 

 وسنتوقف لإلشارة إىل بعضها الحقا.

فإن االهت�م بتعليم اللغة العربية لغ� الناطق� بها ل يبدأ إال منذ منتصف وأما يف الدول العربية، 

تخصصة يف هذا املجال يف كل من السبعينيات امليالدية، حي  شهدت تلك الفرتة افتتا  عدد من املعاهد امل

). ول تقت  Versteegh, 2006؛ Nielsen, 2006؛ 1992السعودية، والسودان، وم ، وتونس، وسوريا (بدوي، 

بل ساهمت أيضا يف إعداد وتأهيل أعداد كب�ة من املعلم� املدرب� جهود املعاهد عىل تعليم اللغة العربية فقط، 

عىل توظيف املناهج واألفكار اللسانية الحديثة يف تعليم اللغات. وكذلك ساهمت يف إخراج وتأليف العديد من 

ت التطبيقية. الكتب الدراسية ومواد التعليم، باإلضافة إىل الجهود املتعلقة برتجمة بعض الكتب املهمة يف اللسانيا

املنظمة العربية ومع أنه توجد بعض اإلشارات العامة لجهود معاهد اللغة العربية يف الوطن العرب (انظر مثال: 

 )، إال أن تجربة املعاهد ل تدرس دراسة علمية ومنهجية وافية.1992للرتبية والثقافة والعلوم، 

ده من إنجازات وتطورات يف العقود املاضية، ال يزال إن تعليم اللغة العربية لغ� الناطق� بها، رغم ما شه

، سوا  من ناحية البح  العلمي أو من ناحية تطوير املواد والوسائل يواجه الكث� من العقبات والتحديات املتنوعة

عبارة عن نقل  -رغم أهميته  -وتطوير طرق تعليم اللغة العربية فأغلب ما يكتب يف تطوير مناهج . التعليمية

اكاة للتطورات التي شهدها هذا املجال يف تعليم اللغات العاملية األخرى (كاإلنجليزية)، وليس قائا عىل نتائج ومح

يف اكتساب اللغة العربية وحاجات متعلميها الخاصة تحديدا. فالبح  العلمي األسايس يف البح  العلمي األسايس 

رغم وجود بعض األبحاث القليلة يف البلدان الغربية اكتساب اللغة العربية، عىل سبيل املثال، شبه منعدم. و 

)، إال أن تركيزها محصور يف Alhawary, 2006؛ Rydin, 2013(لالطالع عىل مراجعة عامة لهذا املوضوع، انظر: 

ب. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مفهوم نوعية خاصة من املتعلم� (يف البلدان الغربية)، وليست متداولة يف الوطن العر 

فاية التواصلية باللغة العربية ل يبح  بشكل مناسب. ولذا فإن الجوانب املتعلقة باختبارات الكفاية لدى الك

 .)Winke &Aquil, 2006( تعلم� تواجه الكث� من العقباتامل

وباإلضافة إىل ضعف البح  العلمي، يعا� تعليم اللغة العربية لغ� الناطق� بها من ضعف املعلم�، وقلة 

من ضعف الوسائل التعليمية. فاملعاجم  ويعا� كذلك للتعامل مع خصوصيات هذا املجال. الكوادر املؤهلة

. والخيارات التقنية )Hoogland, 2006(الثنائية، عىل سبيل املثال، قليلة وكث� منها غ� مناسب للمتعلم� 



ال امج  )، ومثلهاBelnap, 2001شبه منعدمة ( محدودة جدا، فالتطبيقات الحاسوبية املناسبة لتعليم اللغة العربية

 . )2015(الشمري، املخصصة لتعليم اللغة العربية عن بعد 

وال تقت  مشكلة اللغة العربية يف هذا املجال عىل ضعف البح  العلمي وتطوير مواد التعليم، فأبرز مشكلة 

تعلم اللغة العربية يف . فرغم ما شهده )Martin, 2006(تواجهها العربية من هذه الناحية هي ضعف التسويق 

العقود املاضية من إقبال متزايد، إال أن ذلك ل يكن نتيجة جهد وتخطيط سيايس موجه لدعم اللغة العربية، بل 

االهت�م السيايس بتسويق العربية ضعيف جدا، ويوجد عىل بعض العوامل الطارئة. فحدث بشكل مفاجئ نتيجة ل

والشواهد. ومنها، عىل سبيل املثال، ما شهدته باكستان من جدل ودعوات متكررة من أجل ذلك الكث� من األمثلة 

، ول يجد ذلك أي اهت�م من الدول العربية. )Rahman, 2000(اعت�د اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للبالد 

واملتوسط التعليم االبتدائ  ية يفومثلها الدعوات التي شهدتها بنغالديش من أجل إدخال اللغة العربية ك�دة إجبار

بعد ذلك، بدون أي اهت�م يذكر من الدول العربية، رغم وجود أعداد . وأجهضت )Riaz, 2006(م 1983يف عام 

كب�ة من الع�لة البنغالية يف دول الخليج تستخدم اللغة الهج� يف التواصل اللغوي. ومن األمثلة أيضا ما شهدته 

ليات العربية الجا الدول األوروبية يف التسعينيات من إلغا  برامج تعليم اللغة األم ألبنا  الجاليات، ومن ضمنها

 ، دون وجود أي جهد سيايس يذكر من قبل الدول العربية لدعم تلك ال امج.)Ruiter, 2006(املهاجرة يف أوروبا 

 الخاتة .6

للغة العربية. وك�  مجمل الجوانب املتعلقة بالوضع العام باختصار شديد جدا قد استعرضنا يف هذا الفصلل

رأينا فإن الوضع العام للعربية يحتوي عىل العديد من نقاط القوة التي تجعلها يف مصاف اللغات العاملية الك ى يف 

ومن أهم هذه النقاط ارتباطها باإلسالم، وتاريخها الحضاري الكب�، باإلضافة انتشارها الواسع وأعداد  العال املعارص.

واملهتم� بها. ولكن يوجد أيضا العديد من نقاط الضعف التي �كن أن تهدد الوضع العاملي  متحدثيها ومتعلميها

أن االزدواجية والثنائية بحد ذاته�  ثنائية. والبد هنا من التأكيد عىلللغة العربية مثل اآلثار السلبية لالزدواجية وال

ولذا فإن لناحيت� السياسية والعلمية.  ليسا مصدر تهديد إذا تم التعامل معه� بشكل صحيح ومناسب من ا

 الضعف العلمي والضعف السيايس ه� مصدر التهديد الحقيقي لوضع اللغة العربية ومكانتها العاملية. 
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