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وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

تحديات تواجه اللغة العربية

أحمد علوانيدكتور 



محتويات

يانالبركيزةهواللسان

اراتوانتصصراعات..العربيةاللغة

سباب
 
لضعفداخليةا

العربيةاللغة
صبيان..اليومبيانال

 
ابعال

سباب
 
بيةالعر اللغةلضعفخارجيةا

الطوعيخرس ال
:الثقافيوالغزو والعولمةالحداثةظلفي

العربية؟باللغةالنهوضيمكنكيف



منحولتتوبفضلهعليها؛وحافظالعربيةاللغةالكريمالقرآنحفظ

بناءأداةالعربيةاللغةوصارتعالمية،رسميةلغةإلىمحليةقرشيةلهجة

ندماعاإلسالمية،للحضارةالذهبيةالعصورفيذلكتجلىوقدحضارية،

األممعكفتوهناوإليها،منهاالترجمةأوبهاالتأليفمنالعربعلماءتمكن

اصيدً أصابكمنبتعلمهاظفرمنفكانوتعلمهادراستهاعلىاألخرى
.ثمين ا

او رزهاأبكانوثقافاتلغاتمعصراعهافيالعربيةنجحتقديم 

أخذتفلصالحها،الصراعحسمفيالعربيةونجحتوالرومانيةالفارسية

لثقافات،واالعرقيّاتفيهاوذابتيناسبها،مااألخرىالثقافاتمنالعربية

يف،الشرالحديثفيومسلمكالبخاريالنابغينالمستعربينمنوظهر

غة،البالفيوالزمخشرياألدب،فيالمقفعوابنالنحو،فيوسيبويه
.موغيره...الطبفيسيناوابنوالفلك،الرياضياتفيوالبيروني



بضعفتضعفولكنهاالمنافسة؛عنعاجزةأوبضعيفةليستالعربيةاللغةإن

هيفاللغة!!!لغتهاغيربلغةحضارتهابنتاألمممنأمةعنحدثونيواآلنأهلها،

واللغةنشدها،نالتيالقيمهيواللغة.بهاونرتلونقرأونصلينتعبدحيثوالدينالعقيدة

به،نرتقييالذالعلمهيواللغةنبنيها،التيالحضارةهيواللغةنتمثلها،التيالثقافةهي

منهابمحويمحوناأناآلخريريدالذيالوجودهياللغة.بهانحياالتيالحياةهيواللغة

وعندماها،بحلالتيالعربيةالبلدانمنكثيرفياالستعمارحققهماوهذاألسنتناعلى

الفرنسيائدالقأعلنهاالتيالتصريحاتفيبوضوحذلكويتجلىمكانها،لغتهأحلتركها

:قالحيثاأفريقيشمالدولفيالفرنسيةاالستعماريةاإلمبراطوريةتهاوتحين"بينو"

."فيةثقابإمبراطوريةتعوضهاأنوعليهااستعماريةإمبراطوريةفرنساخسرتلقد"

.العربيةسنةاأللعلىيسيطرالضعفنرىالثقافيوالغزوالتغريببفعلواليوم

علىقدرتهافيوالتشكيكلغتهابمحوالعربيةالهويةتذويبإلىاآلن"العولمة"تسعىكما

.ةثالحديالتطوراتمواكبة

أنىإلشامخةراسخة،العربيةاللغةستبقىالتحدياتهذهكلمنالرغموعلى

قالها،بحفظتكفلمنهوهللاألنبلأهلها؛لقوةليسوذلكعليها،ومناألرضهللايرث
ْلنَانَْحن  إِنَّا":تعالى ْكرَ نَزَّ .9:اآليةالحجر،:س."ونَ لََحافِظ  لَه  َوإِنَّاالذ ِ



اتالممارسأبرزومنضعفها،أسبابمنسببهمأنفسهمالعربيةأهللعل
:العربيةأبناءقِبلمنالواقعية

.غريبالتدعاةوخاصةأجنبيةبلغةالبعضلبعضهمالعربيةأهلمخاطبة.1

باللغةيالكتابالتحريرأواللفظيالتعبيرعنداألجنبيةالكلماتمزج.2

.واوكيوبايهاي،:البسيطاللفظيالمزجأمثلةفمن.العربية

ا خدامواستجميل،أولطيف=كيوت:مثلاألوصافبعضانتشاروأيض 

أو"كولميسدعملت»أو"..علىشيك"أو"الموعدكانسل":مثلمنتعابير

األوساطافةكفياستعمالهاانتشرالتيالتعابيرمنذلكوغير"مسج"وصلني

.الثقافيالغزوبسببالشعبيةوالطبقات

الالتينيةالكتابةبالعربيةالكتابةاستبدالالكتابيالتحريرفيالمزجأمثلةومن
Inهللاشاءإن:المحادثاتفياألرقامإدخالمع Sha2a Allah.
Maهللاشاءما Sha2a Allah.اهللاجزاكم Jazakomخير  Allaho

khayran.حالك؟وكيفkeef 7alakهللاالحمدal7amdo lelallah.



ياسةوالساالقتصادكتمجاالفيوتنحيتهاالعربيةاللغةعلىالهجوم.3
.والتقانةوالبرمجيات

العربيةاللغةمحلالعاميةاللهجاتحلولإلىالداعيةالدعواتإحياء.4
.اللغويواإلصالحالتطويردعوىتحتىالفصح

اليةاإلنجليزاللغةإجادةالعملشروطمنوجعلالتوظيففرصتعقيد.5

بيةالعراللغةإتقانإلىتحتاجحيويةمجاالتهناكأنحينفيالعربية؛

والترجمةيةالصوتوالتقاريروالدوبالجوالتعليقوالنشروالصحافةكاإلعالم
.والسياسة

للغةااألطفالإكساببغرضاألطفاللتربيةاألجنبياتالخادماتجلب.6

يُجيدلمنإاليهذراعيفتحالالمستقبلبأنالعربيةاألسرمنإيمان ااإلنجليزية
.اإلنجليزية

.يالواقعالتواصلوغياباالفتراضيالتواصل.7



لالتواصانعدامخطرلفهمخياليةالواقعيةقصة

اإللكترونيةاألسرةمثلمسمياتوظهوراللفظي
الطوعيوالخرسالصامتوالطالق



قصة واقعية ال خيالية

لىالزوجةذهبت معهاصطحبتاوقدبالنعناع،الليمونعصيروهوالمفضلمشروبهالُتعدالمطبخا 
حدبهالصيًقاصارالذيالنقال،هاتفها

 
طفالها؛كا

 
ةا

 
صدروفجا

 
شخصيةلةرسارنينصوتالهاتفا

.باالواتسوهوللتواصلالُمفضلتطبيقهاعبروصلتها
نخمنت
 
منوجدتهاحيثالرسالة،فتحتعندماتعجبتولكنهافاطمة؛الُمقربةصديقتهامنالرسالةا
صابعهحدثويتالصور فيتصفحبهاتفهيمسكالمعيشةغرفةفيلحظاتمنذترك تهالذيزوجها

 
با

صدقائهفيك تب
 
نهتعجبتلقد.نصيةرسائلل

 
لعنهايبعدلل مكانهانوك؛اتمعدودخطواتا  نبا 

 
ا

.عليهوتردصوتهفتسمععليهانادييُ 

:مفادهاالزوجرسالةكانتالمهم
ريد

 
نمنك  ا

 
ريدكماباللبن،الشايمنكوًباليُتعديا

 
.صغيرةكيكقطعةا

توالرسالةقراءةمنانتهت
 
صابعهاتنقرالزوجةبدا

 
وجدللحظةواالتووفيهاتفها،شاشةعلىبا

:لزوجةاك تبتوقدكيكلقطعةوصورةالشايمنلكوبصورة:عنعبارةزوجتهمنرسالةالزوج
ذاتذوقهالعزيز،زوجيياالشايتفضل لىبحاجةكنتوا  خبرنيسكرا 

 
رسلحتىا

 
سكرقطعةلكا

ضافية صبعبنقرةا  .واحدةا 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibgpq4k-LdAhXmyYUKHfpqAGAQjRx6BAgBEAU&url=https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=69587&psig=AOvVaw2DJhat-mf2DTOM36u5Zky_&ust=1538377017621985
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نعقومكلبهايعبرأصواتبأنهااللغة"جنيابن"عّرفلقد

جوانبمنمهمينجانبينعلىيؤكدالتعريفوهذاأغراضهم،

فيللغةةاالجتماعيوالوظيفةللغة،الصوتيةالطبيعة:وهماأالاللغة

تواجهالتيةالحداثيالتحدياتولعل.الناسبينالفكرونقلالتعبير

لعربيةاأفقدتالثقافات،وانفتاحالعولمةزمنفيالعربيةاللغة
.االجتماعيةوالوظيفةالصوتيةالطبيعة



خطرمنوالتقنيالعلميوالتقدمالحديثةالتكنولوجياِان  
 
اللغةتواجهالتياتالتحديا

مامالجلوسحيثالعربية،
 
صابعبوالتواصلبالعينالصور وتصفحالشاشاتا

 
منال

تدريجًيابناعويدفدائمصمتفييجعلناهذاولعلالذكية،هواتفناعلىالك تابةخالل
لى عبروالتواصلالفتراضيالواقعوتفضيلالفّعالالواقعيالتواصلعنالبتعادا 

ك ثرهاولعلالمحادثةبرامج
 
صاعتمادتمفقدهنامنوالواتسابشيوًعاا

 
فيابعال

لسنة،لالحديث
 
صابعحديثوال

 
لىسيؤديال نتاجا  جيالا 

 
عنعاجزةوًيالغضعيفةا

ت.سليمةعربيةبلغةالتحريريةالك تابةتتقنولالجهرية،القراءة
 
حتميةنتيجةذلكيويا

.حركاتمنيتبعهاوماالشاشاتخلفالصامتةالفتراضيةللعزلة



منمهمينجانبينإضعافإلىاألصابعحديثأدىلقد

برعباألصابعالتواصلأدىإذاللغوية؛الممارسةجوانب

لىإأدىكما،اللفظيالتواصلتنحيةإلىالمحادثةبرامج
.ابةالكتعنداللغةقواعدوإهمالالعربيالخطجمالياتفقد



ويُعدً ،الناسبينالفعّالوالمؤثرالواقعياالتصالأداةهياللغةإن

:تعالىالقاإلنسان،بهاهللاميّزالتيالنعمأعظممنباللسانالبيّان
ْحَمنًُ" ْنَسانًََخلَقًَ*اْلقُْرآنًََعلَّمًَ*الرَّ .العظيمهللادقص."اْلبَيَانًََعلََّمهًُ*اإْلِ

نبخالد"مقولةوالتبيينالبيانكتابهفي"الجاحظ"أوردكما

هيمةبأوُممثلة،صورةإالًّاللّسانًُلوالاإلنسانًُما»:"صفوان
.«مهملة



التواصلوفضاءدابواآليوالكمبيوتركاأليفونالحديثةاألجهزةإن

األشياءذههكل...واالنستجراموالتويتربوكوالفيساإلنترنتعبر

لتواصلتؤسسأنهابدتوإناالنفرادية؛الحياةتدعمصارت

يالذالترابطمحلتحلأنيمكنالأنهاإالآخر؛نوعمناجتماعي
اونتفاعلونتحدثونتصافحنتالقىعندمابهنحس .وجهلوجه 



ولوتحشفاهنامنأكثرتتحدثأصابعناصارت..الزمانهذافي

هذاوانعكس!ونرسلهانكتبهاكلماتإلىاالجتماعيتواصلنا

رةباألسي عرفمافظهراألسرية،والروابطالعالقاتعلىبدوره

،تهمألسنمنأكثرهمصابعأبيتحدثونأفرادهاألناإللكترونية؛

تحوللتالطبيعيةاإلنسانيةالعالقاتيزلزلداهمخطريكمنوهنا

لخداعلوتخضعواألريحيةالحميميةتفتقدزائفةقشرةمجردإلى

.ياتالشخصوانتحالوالكذبوالفوتوشوبالصورعبرالبصري



لدىمقبوالا بديالا االفتراضيالفضاءعبروالتواصلالتصفحأصبح

يلمسونأوالحاسوب،شاشةأماميجلسونممنكبيرةشريحة

ليةالتسغرضهمأنظاهرياايبدوربماوالذكيةهواتفهمشاشات

فيتندرجكبيرةشريحةثمةولكنالفراغ،وقتقطعأووالمتعة

.المرضياإلدمانحيز

يثح،افتراضيتواصلإلىاالجتماعيالتواصلتحوللقد

مناوغيرهواإلعجاباتوالتعليقاتوالتدويناتالتغريدات،حلت

ناعقولواستعمرتحياتناعلىطغتالتيوالمنشوراتالصور

.واالجتماعيةالنفسيةحياتناوأفسدتأوقاتناوأضاعت



روضةالمعاألنشطةومتابعةوالتصفحبالمشاهدةالشغفبلغلقد

ة،المعرفيالجوانبعنالتحولإلىبوك،الفيسصفحاتعلى

تكمنوهنا.والتشويقالجذبومضامينالصورفقط،لنتابع

ال،والتصفحالمشاهدةساعاتكثرةأنفيتتمثلجلية،مشكلة

حدودإلىبنايصلحتىالتصفحهذافيستمراإلشباع،تمنحنا

داخلالتواصلفرصويقلصالوقت،واستنزافالحقيقي،اإلجهاد

.الواقعيالمجتمع



ربية،العباللغةالنهوضعلىيتأسسعربيقوميمشروعتبني.1

ألمةايفيدماكلوتعريببترجمةيقومحضاريإصالحإلىويهدف

يضطرالبحيثاألخرىاألممبعلوماالنتفاعأوجهتيسيرمعالعربية

.أجنبيةلغاتإلىلغتهمهجرإلىالعربيةأبناء

منوالعربية،األمةوضعيعكساليومالعربيةاللغةوضعلعل

تبنيأنألمةيمكنفالعليها،والحفاظالعربيةاللغةصيانةالمهم

علومالفيالخاصةبصمتهاوتضعمستقبلهاوتصنعحضارتها

ضالنهويمكنذلكعلىوبناء.لغتهاغيربلغةوالفنونواآلداب

:اآلتيخاللمنالعربيةباللغة



.خاصةا األطفالوجدانفيالعربيةحبغرس.2

ةبمثابعليهاالحفاظضرورةوأنلغتهمبأهميةالشبابتوعية.3

.ومستقبلهموتاريخهمدينهمعلىالحفاظ

فيةالعربياللغةبتنشيطاإلنترنتعلىالعربيالمحتوىزيادة.4

.اإللكترونيةالمواقع

حفزةوالجوائزالواقعيةالمبادراتإطالق.5 علىتساعدالتيالم 

.بالفصحىوالمساجالتالمناظراتممارسة

..نتكلمربيةبالعنحيا،بالعربية:لشعارالمختلفةاإلعالموسائلتبني.7

.قوالا الفعالا الشعارهذاتطبيقمعنتأملبالعربيةنفكر،بالعربية

والمؤتمراتوالندواتوالقاعاتالمحاضراتفيالفصحىاعتماد.6

إذة؛بالعاميالفصحىدمجعندالتناقضأواللغويةالفوضىمنللحد

علأنحينفيالفصحىالعربيةاللغةيتعلمالمتلقينجد إليهيتحدثمالم 

.ضبالتناقالمتلقيي شعروهذا،العاميةاللهجةمعالفصحىبدمج
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