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ملّخص: 
يهدف هذا البحث اإىل الك�صف عن تاأثر اللغة العربية باالأ�صياء املحيطة بها وخا�صة 
اللغة  وقد دخلت يف  امل�صكالت،  من  واجهت كثرياً  قد  العربية  اللغة  اأن  راأينا  وقد  العوملة، 
العربية كثري من االألفاظ االأجنبية، كما تبني لنا اأن م�صطلح العوملة ما زال جديداً، وما زال 
املفكرون وال�صيا�صيون خمتلفني على مفهوم العوملة الختالف م�صاربهم الثقافية، وتباين 
دوافعهم الذاتية، فبع�صهم يح�رصها يف االأمور االقت�صادية، وبع�ص اآخر يرى اأنها يف االأمور 

الثقافية، وبع�ص ثالث يراها يف كل �صيء. 
وقد اقت�صت طبيعة هذا البحث اأن ياأتي يف ق�صمن: 

الق�صم االأول: وهو نظري يتناول تعريف العوملة، ون�صاأتها واأنواعها. وحتدثت عن  ♦ 

العوملة  اإىل  توؤدي  الثقافية  فالعوملة  العوملة،  اأنواع  اأخطر  من  تعّد  التي  الثقافية  العوملة 
اللغوية، التي تهدد اللغة العربية ل�صالح اللغة االجنليزية يف وطننا العربي ب�صفتها اللغة 

االأكرث هيمنة يف العامل. 
اأّما الق�صم الثاين: فهو عملي يعتمد على البحث امليداين الذي يتخذ من املمار�صات  ♦ 

اللغوية يف الواقع االجتماعي اأ�صا�صًا جلمع مادته ثم حتليلها، وكان االعتماد يف ذلك على 
وقراءتها،  ال�صحف  اإىل  الرجوع  ويف  اجلامعة،  يف  طلبتها  مع  ال�صخ�صية  الباحثة  خربة 
من  متخذة  �صخ�صي،  ب�صكل  اهلل  ورام  القد�ص  يف  التجارية  املحالت  اأ�صماء  على  واالطالع 

املنهج الو�صفي التحليلي منهجًا يف درا�صة هذه الظاهرة. 
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Abstract: 
This research aims to reveal the impact of different surrounding things, 

especially globalization, on Arabic language. We know that the Arabic language 
has faced many problems, many foreign words, and terms have entered the 
Arabic language. The term “globalization” is still new and intellectuals and 
politicians are still presenting different concepts of “globalization” because 
of the different cultural inclinations, and contrasting self- motivations. Some 
of these intellectuals and politicians limit “globalization” to economic issues 
and others to cultural matters, and some relate it to everything. 

This research is divided into two main parts: 
The first part is about the theoretical definition of globalization, and its  ♦
origins and types. In this part, I spoke about cultural globalization, which 
is one of the most dangerous types of globalization. Cultural globalization 
leads to the language of globalization, which threatens the Arabic language 
in favor of the English language in the Arab nation. 
The second part is based on "the field research" that takes the language  ♦
practice in a social reality a base for collecting information and analyzing 
it. In addition, here I depended on my own personal experience with the 
students in the university. In addition, I referred to the newspapers, and I 
looked at the names of the shops in Jerusalem and Ramallah in particular. 
Furthermore, in studying this phenomenon I used the "descriptive 
analytical approach". 
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اللغة العربية والعوملة:

أوالً- اللغة العربية وأهميتها: 
اللغة هي وعاء الثقافة، واأداة االت�صال بني املا�صي واحلا�رص، وال ي�صتطيع االإن�صان، 
مهما كان، اأن يقف على كنوز الفكر االإن�صاين من تاريخ و�صعر ونرث، وال ي�صتطيع اأن يقيم 
�صعائر دينه بدون اللغة، فاللغة لها وظائف للفرد ووظائف للمجتمع. وقد اختلف العلماء يف 
تعريف اللغة ومفهومها، ولي�ص هناك اتفاق �صامل على مفهوم حمدد للغة ويرجع �صبب كرثة 
العلوم، ولناأخذ على �صبيل املثال بع�ص  اللغة بكثري من  ارتباط  اإىل  التعريفات و تعددها 
التعريفات: فابن جني يف كتابه اخل�صائ�ص يعرفها بقوله: " اأما حدها فاإنها اأ�صوات يعرب 

بها كل قوم عن اأغرا�صهم ". )1( 
عن  املتكلم  عبارة  هي  املتعارف  يف  اللغة  اأن  اعلم   " بقوله:  يعرفها  خلدون  وابن 
اأن ت�صري ملكًة متقّررة يف الع�صو الفاعل لها،  الل�صان، فالبد  مق�صوده، وتلك العبارة فعل 
وهو الل�صان، وهو يف كل اأمٍة بح�صب ا�صطالحاتهم". )2( اأّما اأني�ص فريحة فريى اأن اللغة اأكرث 
اإذ هي جزٌء من  اأو تعبرياً عن عاطفٍة،  اأداًة للفكر  من جمموعة اأ�صواٍت، واأكرث من اأن تكون 

كيان االإن�صان الروحي، واأنها عمليٌة فيزيائيٌة ب�صيكولوجية على غايٍة من التعقيد. )3( 
وميكننا القول اإن اللغة نظام من الرموز ال�صوتية للتعارف بني اأفراد املجتمع، وتخ�صع 
هذه االأ�صوات للو�صف من حيث املخارج اأو احلركات التي يقوم بها جهاز النطق، ومن حيث 
ال�صفات والظواهر ال�صوتية امل�صاحبة لهذه الظواهر النطقية. )4( وهي متثل اإحدى الروابط 
بني الناطقني بها، اإذ ت�صّهل عليهم االت�صال والتفاهم، ولكن هذا ال يعني اأن اللغة الواحدة 
حتتم التوا�صل احل�صن بني اأهل هذا الل�صان، اإذ اإن االأفكار والقيم واالجتاهات هي التي جتمع 

النا�ص على �صعيد واحد اأو جتعلهم اأ�صتاتًا. 
وتعدُّ لغتنا العربية ركنًا ثابتًا من اأركان �صخ�صيتنا، فيحق لنا اأن نفتخر بها، ونعتز 
بها، ويجب علينا اأن نذود عنها و نوليها عناية فائقة. ويتمثل واجبنا نحوها يف املحافظة 
لثقافتنا  احلاملة  فهي  والعجمة.  اللحن  من  ي�صوبها  قد  مما  وتخلي�صها  �صالمتها،  على 
ور�صالتنا والرابط املوحد بيننا واملكون لبنية تفكرينا، وال�صلة بني اأجيالنا، وال�صلة كذلك 
اإنها  املا�صي باحلا�رص بامل�صتقبل.  تربط  التي  الو�صل  االأمم. وحلقة  بيننا وبني كثري من 
متثل خ�صائ�ص االأمة، وا�صتطاعت اأن تكون لغة ح�صارة اإن�صانية وا�صعة ا�صرتكت فيها اأمم 

�صتى كان العرب نواتها االأ�صا�صية واملوجهني ل�صفينتها. 
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يف  العرب  كان  فعندما  باأبنائها.  وحتميًا  م�صرييًا  ارتباطًا  مرتبطة  العربية  فاللغة 
على  قدرتها  واأثبتت  واملعارف،  بالعلوم  العامل  العربية  اللغة  اأغنت  الذهبية،  ع�صورهم 
االنت�صار والتو�صع واال�صتيعاب والتوا�صل الفكري االإن�صاين، وات�صعت لغتهم لكل جديد مهما 
كان م�صدره. لكّن الفرد العربّي يعي�ص اليوم اأزمة هروب من الذات، وينغم�ص يف حالة تغريب 
بالعجز  اللغة  وو�صمت  اللغوي،  الواقع  على  �صلبًا  االأزمة  فانعك�صت  ووجوده،  اأ�صالته  عن 
والق�صور عن مواكبة التطور العلمّي واحل�صارّي؛ والعجز احلقيقّي، يف راأي بع�ص املفكرين 
العرب، لي�ص يف اللغة بل يف القيمني عليها، والدليل على ذلك الواقع العربّي )5( ، فالعجز 
كامن يف ممار�صات االإن�صاين العربّي، ولي�ص يف اللغة التي حتتاج، يف مناء مفرداتها وتطور 
مرتبٌط  وهذا  والتطويع،  لالكت�صاب  وقابليتها  الذاتية،  بقدراتها  توؤمن  نخبة  اإىل  دالالتها، 
عالقة  ولغته  العربي  االإن�صان  بني  العالقة  الأّن  اللغة؛  وبطاقات  باالنتماء  الثقة  باإعادة 
تخلفنا  اأنَّ  جند  ولذلك  دونه،  من  لها  وجود  وال  دونها،  من  له  وجود  فال  حتمية  تكاملية 
العلوم  ن  ُتدوَّ التي بها  العربي بخ�صائ�ص لغته  عن ركب احل�صارة ناجت عن جهل املثقف 
االبتكارات،  واأ�صكال  املالحظات  ل  وت�صجَّ الفكر،  ثمار  َفْظ  وحُتْ وامل�صطلحات،  واملعارف 
وتتحدد قيمة املنتج " الأن ان�صغال الفكر باالبتكار اأو االنت�صار املعني ت�صحبه عادة �صور 
لغوية مهزوزة اأو غائمة، وهي مبثابة القوالب اأو االأطر التي ت�صلح الحتواء الفكر )6( . فاللغة 
فاإَنّ  ولذلك  ال�صيادة.  لهذه  اللغة هو حماية  واحلفاظ على  ال�صيادة،  يتجزاأ من  اإذن جزء ال 
خ�صو�صياتها  على  احلفاظ  هو  امل�صتقبل،  يف  العربية  اللغة  �صيواجه  الذي  االأكرب  التحّدي 
ا�صتمرارها، وحماية املكّونات واملقّومات والقّيم التي ت�صّكل العنا�رص اجلوهرية  و�صمان 

للكيان العربي االإ�صالمي الكبري. 

ثانياً- تعريف العوملة: 
العربية  اللغة  عزلة  التحديات  هذه  ومن  التحديات،  من  العديد  العربية  اللغة  تواجه 
عن اال�صتعمال العام، حيث حلت اللهجة العامية حمل الف�صحى، وهذا اأدى اإىل وجود العدد 
الهائل من اللهجات املحلية داخل الوطن العربي. ومن اأهم هذه التحديات التي تواجه اللغة 
ولعل  واجتماعية،  واقت�صادية  و�صيا�صية  ثقافية  من  املختلفة،  باأنواعها  العوملة،  العربية 
اأخطر تاأثريات العوملة ن�رص اللغة االجنليزية باعتبارها لغة القوة االقت�صادية الكربى يف 

العامل، وهي الواليات املتحدة االأمريكية. 
اختالف  ب�صبب  العوملة،  وال�صيا�صيون خمتلفني يف حتديد مفهوم  املفكرون  زال  وما 
االقت�صادية،  االأمور  يف  يح�رصها  فبع�صهم  الذاتية،  دوافعهم  وتباين  الثقافية  م�صاربهم 

وبع�ص اآخر ي�صعها يف االأمور الثقافية، وبع�ص ثالث يراها يف كل �صيء. 
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ومن تعاريف العوملة: " اإنها اجتاه احلركة احل�صارية نحو �صيادة نظام واحد تقوده 
يف الغالب قوة واحدة، اأو بعبارة اأخرى ا�صتقطاب الن�صاط ال�صيا�صي واالقت�صادي يف العامل 

حول اإرادة مركز واحد من مراكز القوة يف العامل ". )7( 
العامل  �صعوب  العاملي على خمتلف  النظام  " تعني هيمنة  باأنها  وهناك من يعرفها 
لتحل حمل �صيادة الدولة الوطنية على مقدرات املجتمع، واأنها كنظام عاملي جديد تتجه 
نحو حترير االقت�صاد والتجارة وامل�صارف واالإعالم والثقافة واالجتماع من قب�صة الدولة 
و�صيطرتها على موؤ�ص�صات املجتمع ليدور يف فلك العاملية والكونية بداًل من فلك املحلية 
واالجتماع  االقت�صاد،  اأمور  يف  الوا�صح  التدخل  اأي�صًا  وتعني   )8(  ." والقومية  والوطنية 
اأو  ال�صيادة  ذات  للدول  ال�صيا�صية  باحلدود  يذكر  اعتداد  دون  وال�صلوك،  والثقافة  وال�صيا�صة 

االنتماء اإىل وطن حمدد، اأو لدولة معينة، ودون احلاجة اإىل اإجراءات حكومية. )9( 
لتعدد  �صاقة نظراً  تبدو م�صاألة  للعوملة  اأن �صياغة تعريف دقيق  يا�صني  ال�صيد  ويرى 
اإزاء العوملة  اأ�صا�صًا بانحيازات الباحثني االأيديولوجية واجتاهاتهم  تعريفاتها التي تتاأثر 
يف  ن�صع  اأن  من  بد  فال  للعوملة،  �صاماًل  تعريفًا  ن�صع  اأن  اأردنا  اإذا  واأنه  قبواًل.  اأو  رف�صًا 
املعلومات  بانت�صار  تتعلق  االأوىل  العملية  جوهرها:  عن  تك�صف  عمليات  ثالث  االعتبار 
بحيث ت�صبح م�صاعة لدى جميع النا�ص، والعملية الثانية تتعلق بتذويب احلدود بني الدول، 
والعملية الثالثة تتمثل يف زيادة معدالت الت�صابه بني اجلماعات واملجتمعات واملوؤ�ص�صات، 
اإىل بع�ص املجتمعات واإىل نتائج  اإىل نتائج �صلبية بالن�صبة  وكل هذه العمليات قد توؤدي 
راأيه، يتمثل يف �صهولة  العوملة، ح�صب  االآخر. فجوهر عملية  اإىل بع�صها  ايجابية بالن�صبة 

حركة النا�ص واملعلومات وال�صلع بني الدول على النطاق الكوين. )10( 
فتحديد مفهوم دقيق للعوملة، كما يراه بع�صهم، �صعب؛ الأن امل�صطلح ما زالت تنتابه 
، وفيه   )Globalization( ا�صتخدام لفظة  الدقيق- ولقد �صاع  الفهم  الغمو�ص وعدم  عوامل 
جانب احلداثة- واختالف التوجيهات بني ال�صيا�صة واالقت�صاد واالجتماع والثقافة ف�صاًل 
عن الفكر. )11( فالعوملة ت�صكل اإحدى حاالت احلداثة التي بداأت يف القرن ال�صاد�ص ع�رص يف 

اأوروبا، واأن احلداثة هي الفكرة الرئي�صة التي تقوم عليها العوملة. )12( 
وقد تعني العوملة تزايد االعتماد االقت�صادي املتبادل بني بلدان العامل بو�صائل منها: 
زيادة حجم معامالت ال�صلع وتنوعها، واخلدمات عرب احلدود، والتدفقات الراأ�صمالية الدولية 
من خالل �رصعة انت�صار التكنولوجيا ومداها، ويقوم هذا املفهوم على عدد من املبادئ من 
اأهمها حترير االأ�صواق الوطنية والعاملية انطالقًا من االعتقاد القائل باأن التدفقات احلرة 

للتجارة واملعلومات �صيكون لها اأف�صل مردود على النمو ورفاهة الب�رص. )13( . 
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ب    املراد  �رصحوا  من  خطى  على  العوملة،  تعريف  يف  العربية،  اأهل  وجرى 
)Globalization( ، فهي عند بع�صهم مرادف " لالأمركة "، وكانت مظاهر "االأمركة" 
القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  عقود  مدى  على  العربية  احلياة  تفا�صيل  اإىل  تت�صلل 
حياة"  "اأ�صلوب  هي  حيث  من  �صيماءاتها  تتخذ  مظاهر  كانت  ولكنها  الع�رصين، 
اإىل  �صافر،  ا�صتعالئي  بخطاب  مقرتنة  غري  اجلاذبية،  بتلقائية  مّنا  كثرياً  ي�صتهوي 
و�صفرت  االأحادي،  القطب  مبنزلة  اأمريكا  وتفردت  باالأفول،  الع�رصون  القرن  اآذن  اأن 

 )14( بها.  مقرتنًا  "العوملة"  م�صطلح  واأعلن  االمرباطوري  م�رصوعها  عن 
ويرى بع�ص الباحثني اأن كلمة العوملة لفظة جديدة يف القامو�ص ال�صيا�صي واالقت�صادي، 
وهي  واالقت�صادية،  ال�صيا�صية  القوامي�ص  يف  املفردات  قوائم  تدخل  مل  حديثة  كلمة  واأنها 
يراد  جديد  نظام  اأو  �صيء  باأنها  تو�صف  فهي  ولهذا   ، )العلم(  ولي�ص  )العامل(  اإىل  من�صوبة 
العاملي  النا�ص )النظام  اأطلق عليها بع�ص  اإطار جديد واحد، من هنا  العامل يف  به توحيد 

اجلديد( ، وقد اعتربها بع�صهم امرباطورية جديدة اأو القرية الكونية. )15( 
تطور  مراحل  من  متقدمة  مرحلة  متثل  العوملة  ظاهرة  باأن  القول  اإىل  ونخل�ص 
النظام الراأ�صمايل، وت�صعى اإىل ت�صدير القيم واملوؤ�ص�صات والثقافات التي ولدتها احل�صارة 
الراأ�صمالية اإىل املجتمعات والثقافات االأخرى، وهي مرتبطة اأ�صا�صًا مبنطق ال�صوق واآلياته، 
واالإنتاج االقت�صادي من خالل ارتكازها على املوؤ�ص�صات االقت�صادية والتجارية، وما توؤديه 
من دور مهم يف ت�صويق الظاهرة وحث الدول على اإزالة القيود التجارية واملواقع الثقافية 
�صعيًا الإزالة احلدود املجتمعية الفا�صلة، وفر�ص منوذج حمدد من منط احلياة التي تقررها 
اجتماعيًا  العامل  اإىل دمج  وتوؤدي  العامل.  وال�صيطرة على  الهيمنة  الغربية بهدف  احل�صارة 
واقت�صاديًا وثقافًيا و�صيا�صيًا، وتعك�ص اأيديولوجيا اإرادة الهيمنة على العامل واأمركته بهدف 
�صيطرة االأفكار والقيم االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية والثقافة االأمريكية على العامل، 
اجلن�صيات،  متعددة  ال�رصكات  بينها  من  اآليات  عدة  خالل  من  القومية  الهويات  وطم�ص 

والتكنولوجيا احلديثة، والف�صائيات، واأ�صواق املال، والهجرة، واالنرتنت. )16( 

ثالثاً- نشوء العوملة: 
اأقوال الباحثني حول بداية ظهور العوملة باعتبارها حقيقة حياتية وواقعا  اختلفت 
اقت�صاديا وثقافيا و�صيا�صيا، واإذا كانت العوملة ظاهرة حياتية قدمية اأم جديدة، وهل كانت 
بالتطورات  والدتها  ارتبطت  اأم  احلديث،  الع�رص  قبل  زمنية  واأحقاب  فرتات  يف  موجودة 
العلمية والتكنولوجية الراهنة، وهل اكتملت �صورتها واأ�صبحت واقعًا حياتيًا معا�صًا اأو اأن 

معاملها ال�صيا�صية واالقت�صادية والثقافية مل تكتمل بعد؟! )17( 
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ن�صوء  مراحل  وما  العوملة؟  ظهرت  متى  نف�صه:  يطرح  الذي  وال�صوؤال 
العوملة؟ 

لقد اختلف العلماء حول مراحل ن�صوء العوملة، فرى بع�صهم اأنه ميكننا تق�صيم 
ن�صوء العوملة اإىل ثاث مراحل: 

الثانية مع ظهور م�رصوع مار�صال  البداية: وهي تبداأ بعد احلرب العاملية  مرحلة  1 .
االأمريكي الذي اأقيم بهدف اإعمار اأوروبا الغربية. 

مرحلة العوملة االإقليمية: وقد بداأت هذه املرحلة مع بداية الن�صف الثاين من عقد  2 .
اخلم�صينيات وذلك عن طريق اإن�صاء �صوق م�صرتكة �صمن معاهدة روما. 

مرحلة العوملة الكونية: وتبداأ هذه املرحلة يف عام 1985. 3 عندما انهار االحتاد 
اخلليج  حرب  ثم   ،1989 عام  برلني  حائط  �صقوط  ثم  واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  ال�صوفياتي 

الثانية 1991. )18( 
وهناك راأي اآخر حول ن�صوء العوملة، فالعامل روالند روبر�صتون يف بحثه الذي عر�صه 
يف كتاب "تخطيط الو�صع الكوين: العوملة باعتبارها املفهوم الرئي�ص يف الثقافة الكونية 
واحلداثة"، يرى اأن ظهور الدولة القومية هي بداية العوملة، وَق�صَم تطور العوملة اإىل خم�س 

مراحل: 
اخلام�ص  القرن  منت�صف  حتى  ع�رص  الثاين  القرن  منذ  بدايتها  اجلنينية:  املرحلة  1 .

ع�رص، فهي التي �صهدت منو املجتمعات القومية. 
مرحلة الن�صوء: من منت�صف القرن الثامن ع�رص حتى عام 1870. 2 وما بعده، و�صهدت 

عالقات بني الدولة والفرد والد�صتور والعالقات الدولية. 
مرحلة االنطالق من 1870. 3 حتى الع�رصينيات من القرن الع�رصين، وات�صمت بظهور 

االأفكار الكونية يف ال�صيا�صة والريا�صة واالقت�صاد. 
القرن  من  ال�صتينيات  حتى  الع�رصينيات  من  الهيمنة  اأجل  من  ال�رصاع  مرحلة  4 .

الع�رصين، و�صهدت احلرب الكونية وال�رصاعات، ثم ظهور هيئة االأمم املتحدة. 
القرن  اأواخر  حتى  ال�صتينيات  من  وبداأت  التيقن،  عدم  مرحلة  االأخرية:  املرحلة  5 .

الع�رصين، وهي مرحلة التقدم العلمي والفني الهائل والهبوط على القمر. )19( 
فالعوملة من وجهة نظره ظهرت اأواًل يف عامل الثقافة واالقت�صاد بظهور موجة انبثاق 
القوميات االأوروبية ودعوة ال�صعوب الغربية اإىل اال�صتقاللية الوطنية ال�صيا�صية، وقد تكوُن 
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العوملة بداأت منذ اأواخر القرن اخلام�ص ع�رص، فمنذ ذلك احلني والعالقات االقت�صادية والثقافية 
بني الدول واالأمم تزداد قوة با�صتثناء فرتات ق�صرية للغاية. فالعوملة عمرها خم�صة قرون على 
االأقل؛ الأن العنا�رص االأ�صا�صية يف فكرة العوملة من ازدياد العالقات املتبادلة بني االأمم، �صواء 
املتمثلة يف تبادل ال�صلع واخلدمات، اأو يف انتقال روؤو�ص االأموال، اأو يف انت�صار املعلومات 
واالأفكار، اأو يف تاأثر اأمة بقيم وعادات غريها من االأمم، كل هذه العنا�رص يعرفها العامل منذ 
عدة قرون، وعلى االأخ�ص منذ الك�صوفات اجلغرافية يف اأواخر اخلام�ص ع�رص اأي منذ خم�صة 
قرون. )20( فهي نتاج تراكم طويل يف اإطار النظام الراأ�صمايل، ونتاج العقود املا�صية، واأن ما 
جعلها تربز يف هذه املرحلة هو تعميق اآثار الثورة العلمية والتكنولوجية من جانب، والتطورات 

الكربى التي حدثت يف عامل االت�صال من جانب اآخر. )21( 
واإذا كان الق�صد من العوملة حتول الدول وال�صعوب املختلفة يف العامل اإىل �صيء واحد، 
اأو دمج العامل يف وحدة واحدة، فهذا املعنى قدمي قدم التاريخ، عندما كانت تت�صدر ح�صارة 
واحل�صارة  وفار�ص  والهند  ال�صني  بذلك  قامت  العامل.  وتقود  احل�صارات  من  غريها  ما 
ما  منذ  احلديث  والغرب  والرومان،  اليونان  القدمي  الغرب  بذلك  وقام  االإ�صالمية.  العربية 
اإبان املد اال�صتعماري يف القرن التا�صع  ي�صمى باالكت�صافات اجلغرافية، وقد بلغت الذروة 
ع�رص، فالعوملة بذلك ظاهرة تاريخية م�صتمرة. واإذا كانت العوملة ت�صري اإىل زيادة ربط العلم 
بروابط اقت�صادية وتاريخية وا�صتثمارية، فاإن ربط العامل بتلك الروابط قد بداأ فعاًل مع بروز 
منط االإنتاج الراأ�صمايل باعتباره نظاما اقت�صاديا عامليا. واإذا كانت العوملة جت�صيداً لتلك 
العامل من  انكما�ص  اإىل  توؤدي  التي  املتالحقة  والتكنولوجية  والفكرية  احلياتية  التطورات 
حيث الزمان واملكان، فاإن العوملة هي حقيقة جديدة برزت من خالل عقد ال�صتينيات. )22( 

رابعاً- جتليات العوملة يف اللغة العربية: 

أوالً- العوملة الثقافية: 

طارئة  ق�صايا  هي  احلديث  الع�رص  يف  العربية  اللغة  تواجهها  التي  الق�صايا  اإن 
تفر�صها متطلبات الع�رص، والرتاجع احل�صاري الذي مرت به االأمة العربية. فاللغة العربية 
واللغوي،  الثقايف  الغزو  التقهقر، ومّرت مبحاوالت  و  االزدهار  مّرت مبراحل تراوحت بني 
وا�صتطاعت اأن تخرج منت�رصة يف كثري من املواقع، وخ�رصت يف مواقع اأخرى، كما حدث يف 

تركيا و ماليزيا حيث ا�صتبدلت احلروف العربية بالالتينية. 
لكن هناك اإ�صكالية نحن ب�صددها، هي يف زحف القوى ال�صيا�صّية والفكرّية يف الغرب 
العوملة  اإىل  االأخرى  احليوية  املجاالت  املزيد من  نحو �صم  االأمريكّية  املتحّدة  والواليات 
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عاليًا  ترتفع  اأ�صوات  واأخذت  اأخرى،  ميادين  اإىل  بل ميتد  االقت�صاد،  على  يقت�رص  ال  حتى 
يف احلديث عن "عوملة الثقافة" بعد النجاح الذي القته العوملة يف االقت�صاد الدويل. لكن 
يف  احلال  هو  كما  للثقافة  جديد  عاملي  نظام  و�صع  ميكن  هل  نف�صه،  يطرح  الذي  ال�صوؤال 
ت�صكيل  اإمكانّية  عن  يتحدثون  الغربيون  فاملفكرون  اجلديد"؟  العاملي  االقت�صادي  النظام 
اأحادية عاملية لها نظم وقوانني متفق عليها بني االأمم. لكن هل ميكن حتقيق ذلك  ثقافة 
رغم معرفتنا باأن جوهر اأي ثقافة هو املجمل املتداخل يف حياة كل �صعب على حدة، وهذا 

املجمل ي�صتمل على اخل�صو�صيات املعرفية والعقائد والفن واالأدب واللغة. )23( 
وهناك من يرى يف عوملة الثقافة جتّرداً من الوالء لثقافة �صّيقة ومتع�صبة اإىل ثقافة 
عاملية واحدة يت�صاوى فيها النا�ص واالأمم جميعًا، حترراً من التع�صب الأيديولوجيا معينة، 
لكن هناك من يقول اإن عوملة الثقافة ال تلغي اخل�صو�صية التاريخية الأمة من االأمم، ومن 

ثم ال بد من وجود ثقافات متعددة ومتنوعة يعمل كل منها ب�صورة تلقائّية. )24( 
وما نالحظه تنميط متزايد لل�صلوك الب�رصي يف اجتاه ثقافة معممة اأو ما ي�صمى بثقافة 
االأمركة، وبخا�صة يف ظل تزايد �رصعة النقل واملوا�صالت وات�صاع االأ�صواق، واإزالة احلواجز 
اأمام انتقال املعلومات واالأفكار. واإن من ينظر اإىل ثقافة املجتمعات اليوم ميكنه و�صفها 
باأنها ثقافة الهامبورجر والكوكاكوال واجلينز، فنحن، العرب، ن�صتهلك ثقافة غرينا، وتوؤدي 
لتحقيق  متعددة  و�صائل  م�صتخدمة   )25( ذلك،  يف  موؤثراً  دوراً  املعا�رصة  االإعالم  و�صائل 
اأغرا�صها، فهي ت�صتخدم ال�صحف واملجالت واالإذاعة والتلفاز والدوريات والهاتف واحلا�صوب 
)الكمبيوتر( . وذلك من خالل بث االأفكار واملعلومات ال�صيا�صية املعادية وت�صدير املوديل 
الغربي واحلياة الغربية وبث االأفالم االأجنبية وبث االإعالنات التجارية ذات الطابع الغربي 
وعوملة االإعالنات الف�صائية واإنتاج حفالت الغناء والرق�ص واالأزياء الغربية ون�رص وجهات 
نظر الغرب فقط فيما يتعّلق بق�صايا العامل العربي والرتويج للماركات التجارية الغربية. 
فعوملة االإعالم وو�صائله وظفت يف عملية االخرتاق الثقايف وا�صتعمار العقول، وذلك بربط 
املثقفني بدائرة حمددة ين�صدون اإليها ب�صورة اآلية، دائرة ت�رصف العقول عن اأي �صيء اآخر 
املعلومات  تقنية  اآليات جديدة من  اعتماد  اأداة من خالل  العقل  يقع خارجها فتجعل من 

املبا�رصة عن طريق االأقمار ال�صناعية. )26( 
اأن توجد يف يوٍم من االأّيام،  فلي�صت هناك ثقافة عاملية واحدة، ولي�ص من املحتمل 
اأو  واإمنا وجدت وتوجد و�صتوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها ب�صورة تلقائية، 
الثقافات ما  اأهلها للحفاظ على كيانها ومقوماتها اخلا�صة. ومن هذه  اإرادي من  بتدخل 
مييل اإىل االنغالق واالنكما�ص، ومنها ما ي�صعى اإىل االنت�صار والتو�صع، ومنها ما ينعزل حينًا 

وينت�رص حينًا اآخر. )27( 
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اإذا تطابقت ثالثة عنا�رص هي: الوطن واالأّمة والدولة،  والهوية الثقافية ال تكتمل اإال 
وكل م�ص بهم هو م�ص بالهوّية الثقافية. وماذا بالن�صبة للهوية الثقافية العربية؟ اإن االخرتاق 
اال�صتتباع  تكري�ص  حدود  عند  يقف  ال  العربي  الوطن  يف  العوملة  متار�صه  التي  الثقايف 
الوطنية  الهوّية  واالن�صطار يف  الثنائّية  يكّر�ص  �صالح خطري  اإنه  بل  بوجه عام،  احل�صاري 
ي�صتفيدون  فالذين  وتكر�صه،  االخرتاق  الب�رصّية حتمل هذا  ال�صمعية  الو�صائل  الأن  القومية، 
منها فئة معينة هي النخبة الع�رصية وحوا�صيها، فهي التي ت�صتطيع امتالكها والتعامل مع 
لغاتها االأجنبّية، بحكم التعليم الع�رصي الذي تتلقاه، اأما عموم ال�صعب وعلى راأ�صه النخبة 
التقليدية، فهو يف �صبه عزلة. وهذا يوؤدي اإىل اإعادة اإنتاج متوا�صلة للثنائية نف�صها، ثنائية 

االأ�صالة واملعا�رصة. )28( 
فالعوملة الثقافية ال تعني االنتقال من حقبة الثقافات الوطنية والقومية اإىل ثقافة 
عليا جديدة هي الثقافة العاملية اأو الثقافة الكونية، بل اإنها فعل اغت�صاب ثقايف وعدوان 
رمزي على �صائر الثقافات، اإنها رديف االخرتاق الذي يجري بالعنف فيهدر �صيادة الثقافة 
يف �صائر املجتمعات التي تبلغها عملية العوملة، وهذه ال�صيطرة للثقافة الغربية العامة على 
عالقة اأخرى من ال�صيطرة جتعل ثقافات غربية عديدة يف موقع اتباعي لثقافة اأقوى تتمدد 
اأحكامها على امتداد �صائر العامل. وهذه ال�صيطرة ميكننا التعبري عنها بعبارة االأمركة التي 

هي رديف العوملة. )29( 
اأخرى  �صورة  وجعلها  والعاملية  الوطنية  الثقافات  اأمركة  جتري  اأن  هنا  واملق�صود 
من �صور الثقافات االأمريكية ال�صعبية بكل ما حتمله ابتداًء من �رصعات مايكل جاك�صون، 
الذي  واملثري  اجلذاب  باالإبهار  وانتهاًء  االأمريكي  الريف  واأغاين  بيرب،  وجا�صتني  ومادونا 
العاملي  االإعالم  قيادة  يف   )abc, cbc,nbc( الرئي�صة  االأمريكية  االأعالم  وكاالت  تفعله 

بالطريقة التي يراد منها اأن تكون. )30( 

ثانياً- العوملة اللغوية: 

اإن العوملة اللغوية ال تقل خطورة عن اأنواع العوملة االأخرى )ال�صيا�صية، االقت�صادية، 
الثقافية...( ، بل اإنها اأخطر اأنواع العوملة؛ الأنها ال تعني عوملة اللغة االجنليزية، )وهي اللغة 
التي تت�صلح بها اأمريكا يف �صن هجوم العوملة على العامل( وهيمنتها على �صائر اللغات فقط، 
واإمنا تعني اأي�صًا عوملة ثقافة هذه اللغة و�صيادتها على ثقافات العامل كلها. واللغة العربية 
تعد اأكرث ما يتعر�ص من اللغات لهذا النوع من العوملة لكونها لغة اأجنبية ولغة دينية يف اآن 
واحد مما يعني اأن املواجهة بني االجنليزية والعربية يف �صوء العوملة تعني املواجهة بني 

الثقافة العربية والثقافة االإ�صالمية، االأمر الذي اأ�صعل حربا ثقافية منذ قرون. )31( 
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وعند اأي مواجهة بني اللغتني تخ�رص اللغة العربية كثرياً، وياأتي ذلك يف املقام االأول 
من �صيادة اللغة االجنليزية على الو�صائل التكنولوجية وجمال االأعمال واالت�صال الدويل، 
ولي�صت هذه الظاهرة هي امل�صكلة احلقيقية التي تتعر�ص لها العربية، واإمنا امل�صكلة احلقيقية 
ما يرتتب على هذه الظاهرة من تكوين االجتاهات االإيجابية جتاه االإجنليزية وال�صلبية جتاه 

العربية، وما ينتج عن ذلك من طم�ص الهوية اللغوية العربية والثقافية االإ�صالمية. )32( 
اأن يفتخر امل�صلمون باالإجنليزية ويعتربوها لغة  اأبرز �صورة من �صور الطم�ص  ولعل 
وحيدة للفوز على احلياة املعا�رصة، ويف املقابل ينظرون اإىل العربية نظرة خمالفة. فتنتق�ص 
رغبة االأجانب ودافعيتهم لتعلم العربية وتعليمها، و�صاع افتخار العرب با�صتخدام العربية 
اإال �صورتها العامية، ويعلمون اأوالدهم يف املدار�ص الغربية لكي يجيدوا االإجنليزية اأكرث من 
العربية. بل هناك ظاهرة كادت تفوق اخليال ما يالحظ يف العقود االأخرية من الزمن من اأن 
بع�ص ال�صيدات احلوامل ي�صافرن اإىل اأمريكا اأو اجنلرتا ليلدن هناك حتى يكت�صب الولد جن�صية 

فوقية ال عربية دونية. )33( 
فيه  املبالغ  ال�صعور  اإىل  مرده  الع�رص  هذا  يف  العربية  اللغة  يواجه  الذي  التحدي  اإن 
باأن  الزائف  والظن  اأجنبي،  هو  ما  بكل  االنبهار  عن  غالبًا  الناجت  االأجنبية  اللغة  باأهمية 
العرب  بني  بها  التحدث  بل  للجميع،  االأجنبية  اللغة  اإتقان  طريق  عن  اإال  ياأتي  ال  التقدم 
اأنف�صهم، وغني عن الذكر اأن هذا ال�صعور ياأتي من االإح�صا�ص بالهزمية النف�صية التي يعاين 
منها االإن�صان العربي يف هذا الع�رص، واالإعجاب املتنامي ب�صنع احل�صارة املعا�رصة الذي 

ميثل املنت�رص والغالب. )34( 
والواقع اأن االدعاء باأن اللغة االإجنليزية لغة عاملية ادعاء لي�ص له ن�صيب من ال�صحة 
عندما يو�صع على حمك البحث العلمي. فاللغة االإجنليزية ميكن اأن تعد يف هذا الع�رص لغة 
اأبناء  املنافع  بها  يتبادل  لغة  هي  واحل�صارات،  الثقافات  خمتلف  بني  العاملية  االت�صال 
التي  التجمعات  هذه  داخل  بها  يتكلمون  وال  بينهم،  فيما  املختلفة  الثقافية  التجمعات 

ي�صتعملون فيها لغاتهم اخلا�صة. )35( 
وعلى امل�صتوى الر�صمي، فاإن اللغة االإجنليزية قد هيمنت، وتتمثل الهيمنة يف تعليم اللغة 
يف مراحل الطفولة وا�صتخدامها لغة ر�صمية يف املدار�ص اخلا�صة، ويف بع�ص التخ�ص�صات 
يف اجلامعات العربية، فقوة اللغة االجنليزية اأو �صعفها تتفاوت من بلد اإىل اآخر بالنظر اإىل 
قوانينها وت�رصيعاتها، و بالنظر اإىل مدى عمق العالقات مع الواليات املتحدة اأو �صعفها، 
ولكن: هل بلغت االإجنليزية مبلغًا يجعلها لغة اأّما ملعظم �صعوب االأر�ص؟ وهل بلغت مبلغًا 
هياأ لها اأن تكون لغة التوا�صل اليومي يف ال�صوق ويف ال�ّصارع ويف املطعم ويف امللعب ويف 
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مداعبة االأطفال واحلديث اإىل عامل الّنظافة يف جمع دول العامل؟ وهل �صارت االإجنليزّية 
لغة التدري�ص يف مدار�ص العامل وجامعاته كلها؟ وهل م�صت االإجنليزّية يف �صيطرتها على 
�صفحات �صبكة املعلومات )االنرتنت( اأم بداأت بالرّتاجع اأمام الّلغات املحلّية؟ وهل توقفت 

حركة الرتجمة من االإجنليزّية اإىل لغات ال�ّصعوب املختلفة؟ )36( 
االأخرى، وال ت�صتطيع  اللغات  اأن تدحر  االإجنليزّية مل ت�صتطع  اللغة  اإن  القول  ن�صتطيع 
تهديد العربية رغم ا�صتخدامها ب�صكل كبري يف بع�ص املوؤ�ص�صات؛ الأن اللغة العربية مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالقراآن الكرمي، واللغة العربية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مب�صتقبل االأمة العربية 

واالأمة االإ�صالمّية. 
ومن يدعي اأن اللغة االإجنليزية لغة عاملية لي�ص له ن�صيب من ال�صحة عندما يو�صع 
الواقع كما يقول �صامويل هنتجتون يف كتابه  العلمي، لكن على �صعيد  البحث  على حمك 
"�صدام احل�صارات" اإن القول بعاملّية اللغة االإجنليزّية يف العامل ال تتجاوز األ 9% واإن لغة 
تعد  اأن  لذا ميكن  لغة عاملية،  تكون  اأن  االأر�ص ال ميكن  �صكان  لدى 91% من  اأجنبّية  تعد 
اللغة االإجنليزّية لغة االت�صال العاملي بني خمتلف الثقافات واحل�صارات، هي لغة يتبادل 
الثقافّية املختلفة فيما بينهم، وال يتكلمون بها داخل هذه  اأبناء املجتمعات  بها املنافع 

املجتمعات التي ي�صتعملون فيها لغاتهم اخلا�صة. )37( 
ولعل هيمنة اللغة االإجنليزّية يف جمتمعنا العربي يف بع�ص احلاالت مرده اإىل ال�صعور 
طريق  عن  اإاّل  يتحققان  ال  املجتمع  يف  والرقي  التقدم  باأن  العربي  االإن�صان  لدى  الزائف 
اإتقان اللغة االإجنليزّية، وهذا ال�صعور ياأتي نتيجة االإح�صا�ص بالهزمية النف�صّية التي يعاين 
وهذا  ح�صاريًا،  املتقّدمة  بالدول  ال�صديد  واإعجابه  هذا،  ع�رصنا  يف  العربي  االإن�صان  منها 
االإعجاب يبداأ من املجتمع حني يتحذلق بع�ص النا�ص با�صتخدام األفاظ وتعبريات ال تدعو 
اإليها ال�رصورة، وبع�صها له اأكرث من مرادف يف اللغة العربية، مثل كلمة )ok( ومثل كلمة 

)تلفون( و )تلفزيون( و )موبايل( الهاتف املحمول. 
من  كثرياً  تواجه  العوملة(  )ع�رص  احلا�رص  ع�رصنا  يف  العربية  اللغة  اأن  نعلم  ونحن 
التحديات تتمثل يف تيار اللغة االإجنليزية اجلارف، وتتمثل مظاهر العوملة اللغوية يف 

العامل العربي فيما ياأتي: 
التداول باالإجنليزية يف احلياة اليومية.  ♦ 

كتابة الفتات املحال التجارية باالإجنليزية.  ♦ 

تف النقالة.  الرتا�صل عرب االنرتنت و الهوا ♦
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ا�صرتاط اإتقان االإجنليزية للتوظيف، اأو القبول للدرا�صة يف اجلامعات.  ♦ 

كتابة االإعالنات التجارية باالإجنليزية.  ♦ 

كتابة قوائم الطعام يف املطاعم باالإجنليزية. )38(  ♦
ويبدو التحدي �صافراً للغة العربية يف املجتمع بفعل العوملة والت�صبيه ال�صاذج االأجنبي 
باللغة  الفتاتها  بكتابة  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  التجارية  املحالت  من  كثري  جتاهر  عندما 
االإجنليزّية، ويف بع�ص الدول العربية تكتب التقارير وت�صاغ العقود والتعليمات ال�صادرة 
عن املوؤ�ص�صات وال�رصكات باللغة االإجنليزية، االأمر الذي مي�ص الو�صع ال�صيادي للغة العربية 
بو�صفها اللغة الر�صمية يف دولنا العربية، اإ�صافة اإىل ذلك فاإن ال�رصكات، �صواء اأكانت اأجنبية 
اأم كانت غري اأجنبية، ت�صرتط اإجادة اللغة االإجنليزية كتابة وقراءة وحمادثة حتى ي�صتطيع 
العمل فيها. وهذا فتح الباب وا�صعًا لالأجانب ليحلوا حمل املواطن العربي، الذي ا�صطر لتعلم 

االإجنليزية من اأجل اأن يناف�ص العامل االأجنبي. )39( 

ثالثاً- التداول باللغة اإلجنليزية يف فلسطني: 

 يظهر للخاطر اأن العوملة قد هياأت لالإجنليزية اأن تنت�رص وت�صيع مبعجم م�صرتك ي�صبه 
اأن يكون كونيًاً، معجم جنده يف العربية كما جنده يف كثري من اللغات االأوروبّية واالآ�صيوية 
اأي   Hi التحّية،  االأولية يف  اليومّية  احلياة  برموز  يبداأ  التحية، معجم  اأي  وهو  واالإفريقّية، 
ال�صكر و Thank you و )وميتد اإىل رموز االأطعمة )همبورجر وبيتزا هوت وغريها( ، ورموز 
االأ�رصبة )بيب�صي كوال وكوكا كوال و�صفن اأب وغريها( ، و�صنوف املركبات )�صيارات فورد 

ودودج وغريها... )40( 
 اأما يف اللغة العربية ب�صكل خا�ص فاإن هذه املفردات قد ا�صتوطنت حتى غدا اجليل 
ج من Message بدال من اأر�َصل اأو اأر�ِصل، و�صّيف وت�صييف من  النا�صئ ي�صتق منها فيقول م�صِّ
ل  Save بداًل من )احَفْظ وِحْفْظ( ، وَفرَمت وفرِمت وَفرَمتة من )Format( بداًل من �صّكل و�صكَّ

وت�صكيل. بل اإن �صبق هذه امل�صطلحات اإىل التداول بينهم جعلهم ي�صتهجنون اأو ي�صتثقلون 
 Double Click ي�صتبدل ب  اأن  اقرتحت  اإذا  اإحداهن  اأو  اأحدهم  وي�صت�صحك  العربي  املقابل 

نقرتني مثاًل. )41( 
وهويتها  ح�صارتها  على  واأدلة  البالد،  لثقافة  متعددة  ومظاهر  كثرية  �صواهد  وثمة 
الثقافية التي تنتمي اإليها. وهذه ال�صواهد متعددة املظاهر، فمنها ما هو اجتماعي، ومنها 
ما هو اقت�صادي، ومنها ما هو �صيا�صي، ومنها ما هو لغوي خال�ص. واإذا ما فارقت هذه 
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ال�صواهد االأمناط الثقافية واالجتماعية التي تعارف عليها اأهل املجتمع وتوا�صعوا �صار ثمة 
خطر على الهوية الثقافية واالجتماعية، اإذ �صين�صاأ انف�صام بني ما هو موجود يف الالوعي 
من قيم فكرية ثقافية تتج�صد على هيئة وعي جمعي يحتكم اإليه كل �صلوك يف املجتمع وبني 

ما هو ممار�ص فعليًا من اأمناط ثقافية واجتماعية ولغوية. )42( 
وامل�صاألة اللغوية تكون ظاهرة اأكرث من غريها، فنحن يف فل�صطني ننتمي اإىل احل�صارة 
االجتماعي  التوا�صل  لغة  وهي  العربية،  اللغة  هي  الر�صمية  ولغتنا  واالإ�صالمية،  العربية 
اللغة  اأهمية  من  يقلل  بع�صهم  اأن  جند  النا�ص  واقع  اإىل  نظرنا  لو  لكن  والثقايف،  والفكري 
العربية ومن قيمتها، واأ�صبحوا يتهافتون يف كثري من االأحيان على االإجنليزية، �صواء بوعي 

منهم اأو ال وعي. 
و�صاأحتدث عن بع�س من وجوه هذه الظاهرة يف فل�صطن: 

اأوالً- التداول اليومي باالجنليزية:  ♦ 

يف  باالإجنليزية  يتخاطبون  واملدار�ص  اجلامعات،  طلبة  بع�ص  خا�صة  النا�ص  اأ�صبح 
مميزة،  اجتماعية  طبقة  اإىل  ينتمي  اأنه  نف�صه  يظهر  اأن  يحاول  وبع�صهم  اليومية،  حياتهم 
ويفتخرون اأن لغتهم االإجنليزية تتفوق على ا�صتخدامهم اللغة العربية، خا�صة طلبة املدار�ص 

اخلا�صة. 
ومن االأمثلة التي ن�صوقها على ا�صتخدامهم االإجنليزية يف حياتهم اليومية 

املوقفالعبارة

يف احدى احل�ص�ص املدر�صيةعندي برزنتي�صن

طالب يف املدر�صة، جامعةاآمي �صوري

طالب يف قاعة الدر�صمتى موعد امتحان الفري�صت

طالبهاي

معلمة يف مدر�صة خا�صةعندي ديوتي 

  (meeting)معلمة يف مدر�صة خا�صةعندي ميتنج

بليز عندي �صوؤال

وهذه الظاهرة ن�صطت بتاأثري الف�صائيات، ف�صارت العبارات دارجة على األ�صنتهم. 
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ثانياً: االإعانات يف ال�صحافة باللغة االجنليزية:  ♦ 

لو ت�صفحنا اأي �صحيفة فل�صطينية جند اأن كثرياً من االإعالنات عن وظائف اأو العطاءات 
مكتوبة باللغة االإجنليزية، رغم اأن القراء هم عرب فل�صطينيون، وحتى ال يكون الكالم ملقى 
على عواهنه اأ�صوق بع�ص االأمثلة مما ن�رص يف بع�ص اأعداد جريدة القد�ص يف �صهري كانون 

الثاين و�صباط كعينة ع�صوائية: 
عدد االإعانات باللغة االجنليزيةتاريخ العدد

2011 -1 – 253

2011 -1 – 264

 2011 – 1 – 277

 2011 – 1 – 286

 2011 – 1 – 318

 2011 – 2 -19

 2011 – 2 – 27

 2011 – 2 – 37

 2011 – 2 – 610

 2011 – 2 – 96

 2011 -2 – 13 4

 2011 – 2 – 2010

 2011 – 2 – 24 9

2011 -2 – 265

 2011 – 2 – 289

لو األقينا نظرة على عدد االإعالنات املن�صورة يف اللغة االإجنليزية يف �صحيفة القد�ص 
االإعالنات  هذه  اأن  علما  اإعالنا،  الثمانني  يفوق  عددها  اأن  ال�صابق جند  اجلدول  من خالل 
هي اإما وظائف اأو عطاءات، وبع�صها �صادر عن بع�ص املوؤ�ص�صات االأجنبية، لكن لو �صاألنا 
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اأنف�صنا هذه االإعالنات اإىل من هي موجهة؟ اإنها بالطبع اإىل ال�صعب العربي الفل�صطيني، فكان 
باالأحرى اأن تن�رص باللغة العربية. ففل�صطني جمتمع لغوي متجان�ص يتكلم العربية لغة اأوىل 
يف التوا�صل واالأعمال الر�صمية والتعليمية، فما �رصورة ن�رص اإعالنات باللغة االإجنليزية يف 
اأدري ما  اإىل الفل�صطينيني، ول�صت  اإىل يائها، واالإعالنات موجهة  األفها  �صحيفة عربية من 

الدوافع التي �صجعت هوؤالء على الكتابة باللغة االإجنليزية؟ 
ثالثاً- كتابة الفتات املحال التجارية باللغة االإجنليزية:  ♦ 

اأعيننا  اأو رام اهلل- تقع  القد�ص مثاًل  اأي مدينة فل�صطينية-  �صوارع   عندما ن�صري يف 
فاإن  اليومية  اجلرائد  نت�صفح  وعندما  باالإجنليزية،  كتبت  وقد  على الفتات حمال جتارية 

االإعالنات التجارية للمحال اأو املطاعم كتبت باالإجنليزية اأو باأحرف عربية. 
و�صاأورد بع�ص االأمثلة مما �صاهدته من اأ�صماء حمالت يف رام اهلل والقد�ص، وكذلك مما 

طالعته يف �صحيفة القد�ص: 
و�صف لغة الن�ساملوقعن�س الافتة )ا�صم املحل( 

Duty free اأحرف اجنليزية وترجمتها العربية�صمريا مي�ص1- ال�صوق احلرة

حروف عربية واجنليزيةرام اهلل – املا�صيون2- ما�صونتي – منتجع وحمام تركي

 Abdo leasing Co -3
حروف اجنليزيةالقد�ص�رصكة عبده لل�صيارات والتاأجري واللي�صنج والتمويل

حروف اجنليزيةرام اهللDoor and Doors -4 اأجمل �صالة عر�ص لالأبواب

حروف عربية5- هاي كال�ص كوزمتكا

حروف اجنليزية وترجمة عربيةالقد�ص – بيت حنيناEuropean Bakery -6 خمبز وحلويات اأوروبا

حروف اجنليزيةرام اهللPink Mink -7 مالب�ص اأطفال

Top Fashion Kids -8  حروف اجنليزيةرام اهلل

Tifanys -9  حروف اجنليزيةرام اهلل

حروف اجنليزية وعربيةرام اهلل10- �رصكة Best Buy ب�صت باي

حروف عربيةنابل�ص11- �رصكة برن�زشبال�ص للمفرو�صات

حروف اجنليزية وعربيةرام اهللTim Tam -12 حمالت تيم تام للمالب�ص
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و�صف لغة الن�ساملوقعن�س الافتة )ا�صم املحل( 

Prestige حروف اجنليزية وعربيةالقد�ص13- بر�صتيج

حروف عربيةالقد�ص14- �صالون م�ص باري�ص

حروف عربيةالقد�ص15- �صالون �صان رميو

حروف عربيةالقد�ص16 – �صيزار لالأحذية

حروف اجنليزيةالبرية- االر�صالCalifornia -17 اأرقى االأزياء

Bamboo حروف اجنليزيةرام اهلل18- مطعم

حروف عربيةرام اهلل19- مطعم جيتارو مي�صرتو

حروف عربيةرام اهلل20 – مطعم وروف فري تامي

حروف عربيةرام اهلل21- مطعم وكويف بلموندو

حروف اجنليزيةالقد�صBig store -22 للمالب�ص

Isis Boutique -23حروف اجنليزيةالقد�ص

وميكن اأن ن�صتخل�س ما �صبق اأن: 

بع�ص هذه الالفتات كتبت باالإجنليزية م�صحوبة برتجمة عربية.  Ú 

بع�ص هذه الالفتات كتبت باالإجنليزية )لفظًا ومعنى( وبحروف عربية.  Ú 

نف�صه  الوقت  ويف  وكتابة،  ومعنى  لفظًا  باالإجنليزية  كتبت  الالفتات  هذه  بع�ص  Ú 

كتبت بحروف عربية. 
بع�ص هذه الالفتات اقت�رصت على االإجنليزية لفظًا ومعنى وكتابة.  Ú 

وقد يرتد هذا ال�صلوك اللغوي اإىل عوامل اجتماعية واقت�صادية. ورمبا مرده اإىل رغبة 
جذب  – اإىل  مطاعم  كانت  اأم  مالب�ص  حمالت  اأكانت  �صواء   _ التجارية  املحالت  اأ�صحاب 
التدليل  اأجنبية، ورغبة منهم يف  اأ�صماء ماركات  باختيارهم  الزبائن  اأكرب عدد ممكن من 
على )الرب�صتيج( لريفع من قيمة حملهم، ليجذب فئة معينة من النا�ص – طبقة اجتماعية 

معينة- . 
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رابعاً- االنرتنت والرتا�صل باالإجنليزية:  ♦ 

اإن عامل اليوم يختلف عن عامل االأم�ص من حيث و�صائل االت�صال واالإنتاج، حيث ميكنك 
من خالل التلفون )الهاتف( املحمول اأن تخاطب اأي فرد يف اأي بقعة يف العامل، ومن خالل 
الربيد االلكرتوين ميكنك اإر�صال اأي ر�صالة يف ثوان قليلة. حقًا اإن العامل �صار �صغرياً بف�صل 
التحدث عنها يف  اإنه ي�صهل علينا  الكثري، حيث  ال�رصعة، والعوملة تعني  تكنولوجيا فائقة 
االإجرائي جند �صعوبة يف  اأو  التطبيقي  امل�صتوى  لكن عند طرحها على  النظري،  امل�صتوى 

فهمها. )43( 
االنرتنت  ومفاتيح  والتكنولوجيا  العلم  على  املهيمنة  العوملة  لغة  االإجنليزية  اإن 
لك  فاإن  االنرتنت،  من  االإفادة  اأق�صى  تبلغ  اأن  اأردت  اإذا  قال:  بع�صهم  اإن  حتى  وعواملها. 

طريقة حقيقية وحيدة: تعلَّم االإجنليزية. )44( 
لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه: هل ت�صع االنرتنت التي ت�صيطر عليها اللغة 
املت�صاهلة للربيد  توؤدي املعاير  االأخرى؟ وهل  لاأل�صنة  االإجنليزية نهاية 

االلكرتوين اإىل نهاية الكتابة اأو الهجاء كما نعرفها؟ . 
ن�صتطيع القول اإن تاأثري االنرتنت على اللغة االإجنليزية يف اإ�صاعة اأحرف حتتل املرتبة 
اأقل  لغوية  بنية  اإىل  ال�صبكة  على  االآين  التوا�صل  مقت�صيات  اأف�صت  كما  التواتر،  يف  العليا 
اأجنبت �رصوبًا �صتى من االخت�صارات، وهي اخت�صارات غرائبية تزاوج بني  اإحكامًا، كما 

احلروف واالأرقام. )45( 
اأف�صت  اإذ  العربية،  اللغة  اإىل  امتد  االإجنليزية قد  تاأثري االنرتنت على  اأن  وال مراء يف 
من  كثري  اإىل  اأف�صت  كما  مهلهلة،  لغوية  بنية  اإىل  ال�صبكة  على  االآين  التوا�صل  مقت�صيات 
االخت�صارات الغرائبية التي تزاوج بني احلروف واالأرقام، ومّنت كثرياً من االجتاهات اإىل 
التفلت من العربية الف�صيحة، والركون اإىل العامية مكتوبة يف كثري من االأحيان باحلرف 

الالتيني. )46( 
وحتى ال يوؤخذ الكالم على عواهنه، �صاأورد بع�ص االأمثلة من هذه املرا�صالت التي تتم 

عرب الفي�صبوك بني االأ�صدقاء، مبا ي�صمى لغة )ال�صات( . 
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�صي يو تومورو
اأنا عند عمتي

اآه �صلميلي عليها كتري
اهلل ي�صلمك بتئولك

بعتتلي كارال هالأ ر�صالة
اإي�ص بتئولك فيها؟ 

ههي بتئويل هاي حنني
 )كالم باللغة االأملانية( 

هههه وب�ص
ه حيلو امبارح حكيت مع ليا 

�صو األتلك
يختي بتجنن هيه ما بتحكي اأنا الزم اأبدا اأحكي

هههههههههههه
اآها ليا مرات بتبعت ومرات انا ببعت 

�صوفتي �صو اأجلو املولتتقى االأدبي ل 25 – 9 
يوم �صبت

واأنا وم�صطفى ب�ص رح نقرا
عنجد يعني مي�ص هادا ال�صبت ايل بعدي؟ 

ها
طولت الوؤ�صة الأ كونا اأنا ومروى وم�صطفى ب�ص 

مروى ما بدها 

 c u 2morrow
ana 3ind 3amtiiiiiiiiiiii
 ahhhh salmeli 3aliha kteer
alllllllla ysalmek
bit2olek
ba3tali carla hala2 risale
esh bt2olik feha
hehe bit2oli
hiiii hanin
wie geht es dir
und wie war deine Ferien
hhhhhh o bas
 h 7iloo ana embare7 7aket ma3 leea
sho 7alatlek
 ya5tee btjanini hieh ma bt7ki ana lazem abda
a7kee
hhhhhhhhhhhhhhh
aha lea marat btib3at
o marat ana bab3at
shofte shoo
ajaloo il moltaka il adaby
la 25- 9
yom sabt
o ana o mostafa bas ra7 nikra2
 3anjad ya3nee mesh hada el sabt
eli ba3deeh
 ?
ha
o maii????
tawalat il osa
la2 kona ana o marwa o mostafa
bas marwa ma bidha ykoon fe 3
fa ajalat 7alha lal lika2 ili ba3do
he o kaman wa7de
ahhaaa
 taib a7san el sabt eli ba3doh 3shna hada el sabt
youm kipour
 mazboot

وميكن اأن ن�صتخل�س ما �صبق: 
اللغة امل�صتخدمة خليط بني االجنليزية والعربية.  Ú 

ا�صتخدمت احلروف واالأرقام االجنليزية، لكن عندما تقراأ جند اأنها العامية العربية.  Ú 

عندما نقراأ اللغة امل�صتخدمة يف )ال�صات( نح�ص بال�صياع وباحلزن ملا اأ�صاب اأبناء  Ú 
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اللغة العربية من اإهمال للغتهم، وعدم الر�صا با�صتخدامها. 
كتابة  عدم  �صبب  عن  )ال�صات(  اللغة  هذه  ي�صتخدمون  الذين  �صاألت  وعندما 

املرا�صات باللغة االجنليزية اأو العربية كانت االإجابة كاالآتي: 
 . 1 .cool )الأن هذه اللغة )كوول

الأن لغة ال�صات متح�رصة اأكرث وتدل على الرقي )بر�صتيج( .  2 .
الأنها اللغة املتداولة بني اجلميع على الفي�صبوك.  3 .

غري مقتنعني بها )لغة ال�صات( وهي )هَبل( لكن اجلميع ي�صتخدمها، فهم م�صطرون  4 .
ال�صتخدامها. 

ويك�صف لنا هذا الواقع – ا�صتخدام النا�ص احلروف واالأرقام االجنليزية يف كتابة اللغة 
العربية – عن نتائج مذهلة، فكاأنهم يتمثلون ما �صدر عن لغويني عرب �صاندوا مثل هذه الدعوة 

يف مطلع القرن الع�رصين، فها هم �صباب اليوم يطبقون ما نادوا به دون علمهم بهذه الدعوة. 
اخلامتة: 

اهلل  بف�صل  ا�صتطاعت  وقد  امل�صكالت،  من  كثري  القدم  ومنذ  العربية  اللغة  واجهت 
اال�صتمرار والبقاء، وال �صك يف اأن القراآن الكرمي هو العامل الكبري يف حفظ العربية. 

ومن اأكرب التحديات التي تواجهها لغتنا العربية العوملة، ذلك امل�صطلح اجلديد الذي 
كرثت تعريفاته. فاللغة العربية تواجه اليوم حتّديًا حقيقيًا �صاريًا. ذلك اأن ظاهرة العوملة 
بغري  والثقافة  واالأفكار  والب�رص  واخلدمات  االأموال  وروؤو�ص  ال�صلع  تدفق  �رصعة  تعني  ال 
حدود فح�صب، بل تعني كذلك، �رصعة تدفق اللغة االأقوى التي متلك مقّومات القوة والهيمنة 

وال�صيطرة على اللغات االأخرى. 
ون�صتطيع القول اإنه، من خالل درا�صتنا للعوملة اللغوية، تبني لنا اأن اللغة االإجنليزية 
انت�رصت يف عاملنا العربي، ويف فل�صطني التي در�صنا وجوه التداول باللغة االإجنليزية يف 
حياة الفل�صطينيني اليومية على ح�صاب اللغة االأم. وهذه االأو�صاع اللغوية لي�صت قا�رصة على 
فل�صطني بل اإنها ت�صود املجتمعات العربية كلها، ويعد هذا تهديداً �صارخًا للدين والثقافة 

واللغة العربية التي هي اللغة القومية للوطن العربي باأ�رصه. 
باللغة  االهتمام  علينا  يجب  بها،  املحدقة  االأخطار  من  العربية  لغتنا  نحمي  وحتى 
اللغة  مزاحمة  وعدم  العربية،  اللغة  على  التعليم  مراحل  يف  الرتكيز  طريق  عن  العربية 
اأجنبية بحروف عربية  اأ�صماء  اأو كتابة  الكتابة باللغة االأجنبية  االأجنبية لها. وكذلك منع 
على واجهات املحالت التجارية. اأو كتابة االإعالنات يف ال�صحف باللغة االإجنليزية اإال يف 

حاالت ال�رصورة التي حتتم ذلك. 
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