
امل�ؤمتر الدويل
23الرابع للغة العربية

املجل�س الدويل للغة العربية

�للُّغة �لعربّية يف موؤ�س�سات �لقطاع �ل�سياحّي: �لو�قع و�آفاق 
�لتمكني

يا�سر ها�سم عماد �لهياجي
�مللخ�ص:

عليها  املحافظة  وُتعدُّ  الُهوّية،  وعنوان  الثقافة،  ووعاء  التفكري،  اأداة  فهي  املجتمعات،  حياة  يف  هاماً  دوراً  اللُّغة  توؤدي 
حمافظة على الذات والوجود، ول�صنا بحاجة هنا كي نوؤكد اأهّمية اللُّغة بو�صفها مظهًرا من مظاهر الهوية، وال اأثرها يف ربط 
اأوا�صر الكيان املجتمعي، مكتفني مبا قاله -يف حقها- �صاعر �صقلية اإجنازيو بوتيتا E. Butita: من »اأن ال�صعوب ميكن اأن 
د من بيوتها، ويظلُّون مع ذلك اأغنياء، فال�صعب يفتقر، وي�صتعبد، ما اإن ي�صلب الل�صان  تكبل بال�صال�صل، وت�صد اأفواهها، وت�صرَّ

الذي تركه له االأجداد، عندئٍذ ي�صيع اإىل االأبد«.
يف  تعاين  لالأ�صف  ولكنها  لالآخرين،  هويته  وناقلة  البلد،  واجهة  ُتعدُّ  وتنموية-  ثقافية،  ظاهرة  -بو�صفها  وال�صياحة 
غة خدماتية ذات معجم خا�ص كما هو احلال يف باقي لغات العامل،  بلداننا من فقدانها للُّغة العربّية، مبعنى اأنه لي�ص لها لُّ
العربّية  اللُّغة  واقع  لتحليل  الدار�صني  اأحد  ينربي  فعندما  والفندقّية.  ال�صياحّية،  املوؤ�ص�صات  يف  ا�صتعمالها  ميكن  بحيث 
اأمام ق�صية خطرية تتمثل فيما ت�صهده من ُغْرَبة وتهمي�ص على �صعيد املمار�صة  داخل املنظومة ال�صياحّية، ف�صيجد نف�صه 
التي  ال�صياحّي وال�صيما االإجنليزّية، والفرن�صية،  القطاع  للُّغات االأجنبّية يف موؤ�ص�صات  الرهيب  والتطبيق، يف ظل االنت�صار 

فر�صت �صلطانها على العمل ال�صياحّي، وما يف ذلك من طم�ص للُهوّية، وحمو للثقافة العربّية.  
يهدف هذا البحث –الو�صفي التحليلي- اإىل الوقوف على واقع اللُّغة العربّية يف املوؤ�ص�صات ال�صياحّية، يف �صوء هيمنة 
اللُّغات االأجنبّية، وخماطرها على الُهوّية الثقافية، من خالل مقابلة �صخ�صية اأجراها الباحث مع عدد من امل�صوؤولني يف تلك 
م مقرتحات ت�صمن اإدماج اللُّغة العربّية ومتكينها  املوؤ�ص�صات، ومالحظاته ال�صخ�صية، ومواقعها على �صبكة »الويب«، ثم ُيقدِّ

يف املنظومة ال�صياحّية.
الكلمات املفتاحية: اللُّغة العربّية، القطاع ال�صياحّي، التنمية اللُّغوية.

مقدمة:
اللُّغة لي�ست اأداة للتوا�سل، اأو و�سيلة التفاهم والتعامل بني النا�س، اأو وعاء حلفظ الرتاث الإن�ساين فح�سب، ولكنها 
اأداة التفكري والإبداع لدى الإن�سان، بو�سفها من اأهم ثوابت الُهوّية الوطنية، وحمور املنظومة الثقافية املتجذرة والأ�سيلة، 
واحل�سن املنيع الذي حتتمي به الأُّمة يف مواجهة اأية حماولت لطم�س هويتها ومتييعها )خليل واأيوب، 2012: 28(، وقد 
عرب املفكر الأملاين اآرنت Arnet عن اللُّغة بالوطن، حني حدد الوطن الأملاين بحدود اللُّغة الأملانية )ال�سبيب، 2001: 

.)40
متثل اللُّغة العربّية اإحدى اللُّغات الّر�سمية ال�ست املعتمدة من قبل الأمم املتحدة )املرهون، 2007(، غري اأنها كما 
 )UNESCO اأوردت بع�س الدرا�سات املتاأخرة التي ن�سرتها منظمة الأمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة )اليون�سكو
مهددة بال�ستغناء عنها )ابو �سليمان، 2008(. على الرغم من اأنها اليوم م�سدر لهجات حلوايل ثالث مائة وخم�سني 
مليون ن�سمة )قي�سمون، 2012: 4(، ويتحدث بها ما يزيد عن )422( مليون عربي كلُّغة اأُّم، ويحتاج اإىل ا�ستعمالها اأكرث 
من مليار ون�سف من امل�سلمني. ف�سالاً عن ات�ساع نطاق تعليمها، وتعلمها كلُّغة اأجنبّية يف خمتلف بقاع العامل ول �سيما 
يف العقدين الأخريين، فاللُّغة العربّية هي اللُّغة الثانية التي يجري تدري�سها اإجباريًّا يف معظم البالد الإ�سالمية، كما 
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اأنها اللُّغة الرابعة اأو اخلام�سة من بني اأهم اللُّغات الأجنبّية التي يتم تعليمها يف كثرٍي من البالد الأوروبية. وحتتل مكانة 
ا من املدار�س الثانوية اأدخلت العربّية �سمن اللُّغات  ا كبرياً ل باأ�س بها يف كثرٍي من جامعات الوليات املتحدة، بل اإن عدداً
احلّية التي يختار منها الطالب لغته الثانية )الناقة وطعيمة، 2003: 13(، فيما �ستحتل العربّية املرتبة الثالثة من بني 
لغات الب�سر بحلول عام 2050م،  على وفق ما جاء يف تقرير جملة Science بعد ال�سينية والهندية، وقبل الإجنليزّية، 

والإ�سبانية )عن موقع اجلمعية الدولية للمرتجمني العرب، واتا(. 
وتواجه اللُّغة العربّية العديد من التحّديات واملخاطر، ولعّل اأخطرها توُهم الإن�سان العربّي اأّنها �سبب التخلف والعجز 
ا لنف�سه الهروب من امل�سوؤولية املناطة به يف تعزيز لغته والنهو�س بها.  عن التعبري عن معطيات العلم، واإبداعاته، م�سوغاً
التداول املطلقة )امل�سّدي،  اأداة  اأن تكون هي  واأهُلها، لكان من املفرو�س  التاريخ،  اأن�سفها  ولو  اللُّغة،  لي�ست يف  فالعلة 
2008: 78(، واإذا تكا�سلت اأمة وغفلت عن تعهد مكونات هويتها ف�ست�سبح �سهلة الخرتاق، طيَّعة لكل اأ�سكال الهيمنة 

)قي�سمون، 2012: 5(.
احلياة  ميادين  خمتلف  يف  متعددة  ا  اأبعاداً ياأخذ  الفكري  والغزو  التغريب  عن  احلديث  كان  اإذا  الأمر  حقيقة  ويف 
ا وجالء، اإذ تقوم  الجتماعّية، والقت�سادّية، والعلمّية، والفكرّية، فاإنه يف امليدان ال�سياحّي ياأخذ ال�سكل الأكرث و�سوحاً
العربّية  الثقافّية  والأبعاد  احل�سارّية،  الثوابت  ا�ستح�سار  دون  ال�سائح  طلبات  بتلبية  والفندقّية  ال�سياحّية  املوؤ�س�سات 
ا من اأنها  املنبثقة من الُهوّية الإ�سالمية، وما يرافق ذلك من ا�ستبعاد للُّغة العربّية من التداول ال�سياحّي، واملهنّي، اعتقاداً
عاجزة عن م�سايرة عامل ال�سياحة وتطورها. حيث تعاين من تراجع ا�ستعمالها ب�سكل كبري يف املجال ال�سياحّي ل�سالح 
اللُّغات الأجنبّية �سواء يف التخاطب، واملحادثة، والتوا�سل، اأم يف الأ�سماء، وامل�سطلحات، والنماذج، وما �سابه ذلك، وهو 
ما حدا بالباحث اإىل احلديث عن اللُّغة العربّية يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية والفندقّية يف حماولة ل�ستجالء معاملها يف ظل 

هيمنة اللُّغات الأجنبّية الأخرى ول �سيما الإجنليزّية، والفرن�سّية.

م�شكلة البحث:
اللُّغات  وهيمنة  العربّية  للُّغة  تهمي�س  من  العربّي  الوطن  يف  ال�سياحّي  القطاع  يعانيه  ما  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
الأجنبّية عليه، ول�سيما اللُّغة الإجنليزّية، والفرن�سّية، وا�ستعمالهما على ح�ساب لغتنا الأّم، وهو ما �سيوؤدي اإىل تراجع 

اللُّغة العربّية وتقهقرها.

ة البحث: اأََهميِّ
�ساأنها،  واإعالء  العربّية، و�سرورة دعمها، وتطويرها، والنهو�س بها،  اللُّغة  ة  اأََهميِّ ته من  اأَهميِّ البحث  يكت�سب هذا 
والعمل على ن�سرها حماية لالأمن الثقايّف واحل�سارّي لالأُمة العربّية والإ�سالمية، وتقريبها للمجتمعات، اإذ اإن تهمي�س 
لغتنا العربّية يف القطاع ال�سياحّي معناه �سياع ُهوّيتنا العربّية يف ظل ما ت�سهده املوؤ�س�سات ال�سياحّية من انح�سار وا�سح 

يف ا�ستعمال اللُّغة العربّية.
املو�سوع. فبح�سب علم  تناولت مثل هذا  التي  را�سات  والدِّ الأبحاث  ندرة  ا- من  –اأي�ساً البحث  اأهّمية هذا  وتكمن 
الباحث ل توجد درا�سة متخ�س�سة تتعر�س حلماية اللُّغة العربّية، وتدعو اإىل �سمان التوا�سل بها يف القطاع ال�سياحّي، 
لكثري  يحتاج  ثم  ومن  ا،  بكراً الأمر  هذا  يزال  وما  �سئيلة،  تزال  ل  ال�سياحة  لُّغة  بو�سفها  العربّية  اللُّغة  عن  فالكتابات 
اللُّغة العربّية يف الن�ساط ال�سياحّي،  اإدماج  را�سات الواعية التي تتناول كل اجلوانب، والعوامل التي ت�ساعد يف  من الدِّ

كم�ساهمة فاعلة يف احلفاظ على الُهوّية، وتطوير قطاع ال�سياحة يف البلدان العربّية.
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اأهداف البحث:
اإبراز العالقة بني اللُّغة والُهوّية الثقافية من جهة، وبني اللُّغة العربّية وال�سياحة من جهة اأخرى.  .1

معرفة مدى ا�ستعمال اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي.  .2
الأجنبّية  اللُّغات  ال�سياحّية، ومظاهر هيمنة  املوؤ�س�سات  العربّية يف  اللُّغة  التي تقف وراء تهمي�س  العوائق  اأهم  التعرف على   .3

عليها.
ل اإىل مقرتحات ُت�سِهم يف النهو�س باللُّغة العربّية، ومتكينها يف القطاع ال�سياحّي. التو�سُّ  .4

الدرا�شات ال�شابقة:
ا  را�سات البحثية، اإّل اأن هناك عدداً ا يف الدِّ ا جديداً قد يبدو احلديث عن اللُّغة العربّية داخل املوؤ�س�سات ال�سياحّية اأمراً
تعلم  وال�سياحة، وجميعها تركز ب�سورة عامة على �سرورة  العربّية  اللُّغة  التي حتدثت عن  الأطروحات، واملقالت  من 
اللُّغة العربّية لأغرا�س ال�سياحة يف البالد الأجنبّية، ولكنه مل يتم البحث من ناحية اإدماج اللُّغة العربّية كلُّغة �سياحّية يف 
ا من اأهمية اللُّغة العربّية يف ال�سياحة، و�سرورة  را�سة احلالية انطالقاً القطاع ال�سياحّي العربّي، وهذا ما �سرتكز عليه الدِّ

تنميتها والنهو�س بها.
وتنمية  للعمل،  ا  فر�ساً فتحت  اإذ  ال�سياحة؛  �سناعة  يف  ا  هاماً ا  دوراً توؤدي  العربّية  اللُّغة  اأن  على  الآراء  جميع  وتتفق 
القت�ساد لكثرٍي من البلدان، ففي ماليزيا على �سبيل املثال عملت على زيادة امل�ساهمة يف ميزان املدفوعات، وتطوير 
الجتماعية  والتنمية  امل�ساعف،  التاأثري  عرب  الكلي  القت�سادي  الدخل  وزيادة  عمل،  ُفر�س  وخلق  املناطق،  من  كثرٍي 
)Shuib& Noor، 1989 (. ويف درا�سة هدفت اإىل حتليل احلاجات يف تعليم اللُّغة العربّية لل�سياحة، بينت اأن اللُّغة 
العربّية لها م�ستقبل واعد لأغرا�س ال�سياحة، كما اأ�سارت اإىل �سرورة اإ�سهام اجلهات ال�سياحّية املعنية ووزارة الرتبية 
يف اإعداد برنامج لل�سياحة العربّية )Adam، 2008(. يف حني ناق�ست مقالة من�سورة يف جملة العلوم الجتماعّية الكندّية 
خمتلفة،  �سياحّية  مقا�سد  اإىل  القادمني  العرب  ال�سياح  عدد  ارتفاع  ب�سبب  ال�سياحة؛  �سناعة  يف  العربّية  اللُّغة  اأهمية 
وهي فر�سة عظيمة لتطوير هذا القطاع، وحت�سني اقت�ساد البلدان )Azman & Others، 2009(. ويف مقالة بعنوان 
ياح، الأمر  )اللُّغة العربّية الت�سالية للمر�سدين ال�سياحّيني( اأكدت اأهمية ا�ستعمال اللُّغة العربّية كلُّغة ات�سالية مع ال�سُّ
الذي ي�ستدعي اأن يتجهز له املر�سدون ال�سياحّيون يف قطاع ال�سياحة )Zalika، 2009(. كما ناق�ست درا�سة اأخرى و�سع 
ال�سياحة يف اجلزائر، وعالقتها باللُّغة العربّية، حيث اأو�سحت حالة الُغرَْبة واملعاناة اللُّغوية يف ظل ا�ستعمال العاملني 
يف املن�ساآت ال�سياحّية للُّغة الفرن�سّية، واأ�سارت اإىل �سرورة وجود �سناعة معجمية متطورة تواكب الع�سر يف قطاعات 
اقت�سادية واجتماعية كثرية، ومنها القطاع ال�سياحّي )اإبريز، 2011(. من جانٍب اآخر ناق�ست درا�سة اأخرى مكانة اللُّغة 
العربّية بو�سفها لُّغة ال�سياحة، واأظهرت اأن اللُّغة العربّية لها اإمكانات عالية لزيادة فر�س العمل، والتنمية القت�سادّية، 
ياح ي�ستعملون اللُّغة العربّية كلُّغة ات�سالية، وقد اأو�ست ب�سرورة الرتكيز عليها يف مراكز  كون كثرٍي من امل�سافرين وال�سُّ

التعليم العايّل، واجلامعات التي تقدم برامج ال�سفر وال�سياحة )ها�سيم وتنكو، 2011(.

اللُّغة والُهوّية الثقافية:
كرُث احلديث عن اللُّغة واأهميتها يف �سنع الُهوّية، ولعل احلديث يتنامى كلما كان هناك �سعور بالتحّدي الذي تواجهه 
اللُّغة العربّية، ومرّد هذا التحدي لأ�سباب ل جمال للخو�س فيها، اأقلها ذلك ال�سعور املبالغ فيه باأهمية اللُّغة الأجنبّية 
الأجنبّية،  اللُّغة  اإتقان  اإّل عن طريق  ياأتي  ل  التقدم  باأن  الزائف  والظن  اأجنبّي،  ما هو  بكل  النبهار  ا عن  غالباً الناجت 
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ث بها )ال�سبيب، 2001: 16(. والتحدُّ

ا ل تنف�سم عراه بُهوّية الإن�سان، وُهوّية اأمته التي ينت�سب اإليها، فهي من اأهم مقومات الُهوّية  وترتبط اللُّغة ارتباطاً
الثقافية لالأمم وال�سعوب، ومكّون اأ�سا�سّي من مكّونات متّيزه عن الآخرين، ومتاثله مع من ي�ساركونه فيها، وهي الوعاء 
ُهوّية  يعرّب عن  كاللُّغة  واأر�سه، فال �سيء  واأهله  باأّمته  الفرد  اّلذي يربط  املتني  الّرابط  وُتراثه، وهي  لتاريخه  احلافظ 
النا�س. ولعّلها تكون امللحظ الأّول اّلذي ي�سّنف الّنا�س عند من يختلط بهم ويتحّدث معهم )John، 2004: 224(، فاإذا 
كانت الثقافة حمور عملية التنمية يف جمتمع املعرفة، فاإن اللُّغة هي حمور منظومة الثقافة؛ لأنه اإذا ما فقد اأيُّ �سعٍب 
ا�ستعمال لُّغته الأُّم فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل طم�س ذاتيته الثقافّية، وفقدانه لُهوّيته؛ فقد قالوا: »اإذا اأردت اأن تقتل �سعب، 
اأقتل لغته«)جوزيف، 2007: 255(، لأن اللُّغة وعاء الثقافة، والثقافة اأ�سا�س احل�سارة، واحل�سارة ترجمة للُهوّية، ومن 
هنا كانت اللُّغة من اأهم العوامل التي ُت�سِهم يف ت�سكيل ُهوّية الأّمة، وكلما كانت اللُّغة اأكرث ات�سالاً بثقافة ال�سعوب كانت 

اأقدر على ت�سكيل ُهوّية الأّمة وَحمْلها )احلفيان، 2006: 46(.
اإىل الحتفال باليوم  للُّغة الأّم، حني دعت جميع الدول الأع�ساء  ا  اليون�سكو يومااً دولياً اأن تعلن منظمة  ا  ولي�س عبثاً
للُّغة  ا  ا عاملياً يوماً يكون )18 دي�سمرب( من كل عام  اأن  اأي�سااً  تعلن  واأن  الأّم يف )21 فرباير( من كل عام،  للُّغة  العاملي 
التنمية  حتقيق  يف  مهم  وعامل  واملجتمعات،  الأفراد  لُهوّية  اأ�سا�سي  كمقوم  اللُّغة  ة  اأََهميِّ من  ياأتي  ذلك  فاإن  العربّية؛ 

امل�ستدامة القت�سادّية، والثقافّية، والجتماعّية.

اللُّغة العربّية وال�شياحة:
ا  ا من الأموال، وي�سبح مورداً ر كثرياً ُتعدُّ ال�سياحة واجهة البلد، وناقلة هويته، وهي ميدان ثرّي خ�سب باإمكانه اأن ُيدِّ
ا اإذا اأُح�سن ا�ستثماره. ومن بني الو�سائل التي يحتاجها اخلدمة اللُّغوية، التي ُتعدُّ عن�سر بالغ الأهّمية  ا اأ�سا�سياً اقت�سادياً
يف مد ج�سور التوا�سل مع الآخرين، ومبا اأّن هذه اخلدمة �ستكون باللُّغة العربّية، فمعنى ذلك اأنه لبد اأن يكون هناك نوع 
من التخطيط لن�سر اللُّغة العربّية يف هذا القطاع احليوي وموؤ�س�ساته املختلفة ول �سيما يف املجال اخلدمي والفندقي، 
 WTO )World Tourism ا بعد اأن اأقرت منظمة ال�سياحة العاملّية مما يجعلها لُّغة من لغات ال�سياحة العاملّية، خ�سو�ساً
ا داخل  Organization( اإدخال اللُّغة العربّية يف ن�ساطات وعمل املنظمة اإىل جانب اللُّغات الأربع الأخرى املعتمدة ر�سمياً

املنظمة، وهي: الإجنليزّية، والفرن�سّية، والإ�سبانّية، والرو�سّية.
ا يف كثري من البلدان،  ا اأ�سا�سياً ا ا�ستثمارياً وبالنظر اإىل التطور احلا�سل يف جمالت عديدة �سارت ال�سياحة قطاعاً
و�سارت معها لغات تلك البلدان هي الأخرى راأ�سمال له وزنه القت�سادي املوؤثر واملرجح لكفة امليزان يف التفا�سل بني 
الدول، كما هو ال�ساأن بالن�سبة للُّغة الإجنليزّية، والإ�سبانّية، والفرن�سّية، وحتى ال�سينّية، واليابانّية، حيث تعاملت هذه 
ا، والإيواء مبختلف اأ�سنافه، ودرجاته، والإطعام مبختلف اأنواعه،  ا، وجواً ا، وبحراً اللُّغات مع ال�سواح يف ميادين النقل براً
التي يجدها  لة  الأدِّ لُّغوية �سياحية جت�سدت يف  الفنّي والثقايّف، وكانت حم�سلة ذلك ظهور معاجم  واأطباقه، والرتفيه 
ال�سائح يف الوكالت ال�سياحّية، ويف املكتبات، وحمطات ال�سفر، والفنادق، واملطارات ...الخ )اإبريز، 2011: 224-223(.
لأن  الأخرى؛  اللُّغات  ا�ستخدام  التقوقع وعدم  ال�سياحّي  العمل  وثقافتها يف  العربّية  اللُّغة  بتمكني  املناداة  يعني  ول 
اأ�سا�س  ُتعدُّ  التي  العريقة  العربّية  بلغتنا  التفريط  ولكن دون  به،  والتعريف  ال�سياحّي،  ملنتوجنا  اظهار  النفتاح  يف هذا 
ة اللُّغات الأجنبّية  ُهوّيتنا، وذاكرة اأّمتنا، وم�ستودع تُّراثنا، وعنوان �سخ�سيتنا العربّية وذاتيتنا الثقافية، كما ل ننكر اأََهميِّ

ياح وزوار.  و�سرورة تعلمها واإجادتها؛ لتكون و�سيلتنا يف التعامل مع �سعوب هذه اللُّغات القادمني اإىل بلداننا من �سُّ

دور ال�شياحة يف تنمية اللُّغة العربّية
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اإّن العالقة بني اللُّغة العربّية وال�سياحة -ك�سناعة خدماتية- حا�سرة، بقوة كبرية، غري اأنها يف حاجة كبرية اىل 
ا يف القطاع ال�سياحّي،  ا كبرياً تطويرها وا�ستعمالها حتى تبلغ الهدف املن�سود منها، فاللُّغة العربّية ميكنها اأن تاأخذ حيزاً
بعد  تبلغ  ال�سياحة مل  اأن  العربّية، على  للبلدان  والثقايف  التاريخي  املوروث  تتفاعل مع  فعالة  �سياحّية  تنمية  يف حتقيق 
م�ستواها املطلوب من جانب الثقافة والُهوّية، ومل حتتل املكانة الالئقة بها، وميكن اأن تكون اللُّغة العربّية -�ساأنها �ساأن 
اللُّغات الأخرى- من عوامل ازدهار ال�سياحة كلُّغة للتفكرِي، والّتعبري، والتوا�سل، والّتداُول؛ لأن العربّية موؤهلة لأن تتبواأ 
مكانتها يف م�سمار ال�سياحة، وو�سيلة لالنفتاح على العامل. ثم اإّن ذلك �سيعمل على حتقيق اأهداف علمية، ومعجمية، 
الثقافة،  ودور  واجلامعات،  وامل�سارح،  باملتاحف،  وثقى  عالقات  له  الذي  ال�سياحّي،  بالقطاع  خا�سة  وا�سطالحية، 
واملكتبات، ونوادي القراءة والت�سلية والرتفيه، والأماكن الأثرية يف البالد العربّية، والعادات والتقاليد، وكل ما له عالقة 

بالتاريخ مما ميكن التعريف به وتر�سيخه )اإبريز، 2011: 222(.
لقد ركزت التنمية ال�سياحّية يف حوايل ال�ستينات من القرن املا�سي على اجلوانب القت�سادية باعتبار ال�سياحة اأحد 
م�سادر الدخل التي ميكن اأّن حتقق الأرباح للوجهات ال�سياحّية العاملّية، ومع مرور الوقت بداأت البلدان ال�سياحّية تنظر 
اإىل اجلوانب الثقافّية والجتماعّية التي ميكن اأّن توؤديها �سناعة ال�سياحة التي تنطوي عرب اإبراز ح�سارة املجتمعات، 
وثقافاتها )ها�سيم وتنكو، 2011: 834(. ولهذا ينبغي على املوؤ�س�سات ال�سياحّية اإعطاء مكانة للُّغة العربّية يف تعامالتها 
ياح والزوار من منطلق اأن القت�ساد ال�سياحّي يقت�سي العتماد على التعددية اللُّغوية، واإدراج اللُّغة العربّية كلُّغة  مع ال�سُّ
واأن  اللُّغات،  الأجنبّية دون غريها من  باللُّغات  ياح خدماتها  لل�سُّ ُتقّدم  التي  الفنادق  وبالأخ�س يف  ال�سياحّي،  للتوا�سل 
نكر�س حتمية تعلمها لدى ال�سائح الأجنبّي القادم اإىل بالدنا العربّية على الأقل مفردات منها من خالل اإعداد الكتيبات، 
لة ال�سياحّية باللُّغة العربّية، ومعجم بامل�سطلحات والألفاظ ال�سياحّية كما منار�سه نحن العرب عند  والالفتات، والأدِّ

�سفرنا للبلدان الأجنبّية.
ا بلغات بلدانهم على البلدان التي يزورونها، وبخا�سة البلدان العربّية التي  ياح الأجانب تعامالاً خا�ساً لقد فر�س ال�سُّ
هي يف حاجة اإىل النهو�س باللُّغة العربّية، وهو ما يجعل ال�سياحة طاقة مولدة لال�ستثمار يف ن�سر اللُّغة العربّية )اإبريز، 
2011: 224(. حيث يحظى ال�سائح الأجنبّي برعاية لُّغوية خا�سة، ويجتهد اجلميع يف التوا�سل معه بلغته الّر�سمية، وهو 
اأّن  اإفقار املعجم ال�سياحّي العربّي الذي ل يكاد يوجد، واقت�ساره على بع�س املفردات الي�سرية اإىل درجة  ما اأدى اإىل 

َتر�َسخ عند بع�سنا عجز اللُّغة العربّية عن م�سايرة اللُّغات الأخرى يف هذا املجال )العناتي وبرهومة، 2007: 257(. 
ثّم ما الذي يجربنا على ا�ستعمال اللُّغات الأجنبّية لتقدمي خدماتنا، وتُّراثنا، وعاداتنا وتقاليدنا الأ�سيلة املرتبطة 
ياح واإثارتهم، فمن اأهم عنا�سر التميز واخل�سو�سية هو تقدمي املنتوج ال�سياحّي، واخلدمة  بالذاكرة الوطنية يف جلب ال�سُّ
الفندقّية بطابٍع عربٍي اأ�سيل دون امل�سا�س مبقومات الُهوّية. وتاأتي اللُّغة العربّية يف مقدمة هذه املقومات، مع العلم اأن 
احلفاظ على لغتنا والتحدث بها ُيك�سبنا احرتام الآخرين. كما يفرت�س اأن ُتقّدم خدمة الإر�ساد ال�سياحّي باللُّغة العربّية 
مع ترجمتها بعد ذلك بلُّغات اأجنبّية، حتى نوؤكد للقادمني اإلينا اعتزازنا بلغتنا التي هي م�سدر ُهوّيتنا، وهو ما �سيكون له 
الأثر الكبري والعميق يف ذيوع اللُّغة العربّية كما نطمح اإليه، وجعلها من بني اللُّغات امل�ساركة يف �سنع احل�سارة العاملية، 

مع البتعاد عن الت�سكيك يف قدرة اللُّغة العربّية اأن حتل حمّل اللُّغات الأجنبّية يف العمل ال�سياحّي.

الإطار املنهجي للبحث:
يعتمد البحث على املنهج الو�سفي التحليلي، الذي ُيعدُّ الأكرث مالئمة لطبيعة درا�ستنا الراهنة التي حتاول ر�سد 
الظاهرة والو�سول اإىل تو�سيف دقيق لواقع اللُّغة العربّية يف العمل ال�سياحّي العربّي، ومدى ا�ستعمالها يف التعامل املهنّي، 
يف ظل هيمنة اللُّغات الأجنبّية، ول �سيما الإجنليزّية. ثم حتليل ذلك من اأجل التو�سل اإىل مقرتحات تف�سي اإىل بلورة 
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�سيا�سات واآليات ت�سهم يف اإدماج اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي، وا�ستعمالها لدى العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية.
م�سوؤويل  من  عمّدية  عينة  على  مفتوحة  مقابالت  اإجراء  عرب  البيانات  ُجِمعتْ  فقد  البحث  طبيعة  من  ا  وانطالقاً
الذين  املنامة(،  عّمان،  القاهرة،  �سنعاء،  )الريا�س، جدة،  عربية  �ست مدن  العاملة يف  ال�سياحة  و�سركات  الفنادق، 
ا على املعلومات الواردة يف املواقع الإلكرتونية لفنادق  اأر�سلت اإليهم اأ�سئلة املقابلة عرب الربيد الإلكرتوين، ومتكئني اأي�ساً
اأخرى على �سبكة »الويب«. كما اعتمد البحث على اأ�سلوب املالحظة -كاأداة م�ساعدة- يف اأثناء عمل الباحث وزياراته 
املتكررة لبع�س �سركات ال�سياحة والفنادق؛ بهدف الو�سول اإىل نتائج دقيقة ومو�سوعية اإزاء هذه الق�سية، وعرب املحاور 

الآتية:
واقع اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي.  -

حتّديات اللُّغة العربّية يف العمل ال�سياحّي.  -
�سبل النهو�س باللُّغة العربّية يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية )اآفاق التمكني(.  -

املحور الأول: واقع اللُّغة العربّية يف القطاع ال�شياحّي
ُيقُر اجلميع اأننا نعي�س اأزمة لُّغوية طاحنة، وحتديات تف�ست يف كل املجالت حتى كادت ت�سبح عاهة ثقافية م�ستدمية، 
فقد زاحمت اللُّغتان الإجنليزّية والفرن�سّية اللُّغة العربّية يف عقر دارها، ففي الوقت الذي نرى فيه ح�سور اللُّغة العربّية 
امل�سرق يف القوانني والد�ساتري العربّية كلُّغة ر�سمية ينبغي ا�ستعمالها، والعمل بها، واأن ن�ست�سعر وجودها كلُّغة اأّم مهيمنة 
على غريها من اللُّغات الأجنبّية، اإّل اأن املمار�سات تدل على ثمة هوة بني ما تن�س عليه الد�ساتري، وما يطبق على اأر�س 

الواقع.
لقد ات�سح من خالل املقابالت التي متت مع م�سوؤويل الفنادق )عينة البحث( على اأّن املوؤ�س�سات ال�سياحّية والفندقّية 
ا عن مفهوم الُهوّية، موؤكدين على اخلطر املحدق بلغتنا من جراء اإحالل اللُّغات الأجنبّية  ُتعدُّ من اأكرث القطاعات ابتعاداً

حملها. 
لقد اأُهملت اللُّغة العربّية يف العمل ال�سياحّي العربّي، واأ�سبحت �سبه غريبة يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية، فاللُّغة امل�ستعملة 
ا من امل�ستندات التي ميلوؤها الزبون، و�سولاً اإىل احلوارات، وبيع اخلدمات. ما  يف العمل املهنّي عادة لُّغة اأجنبّية، بدءاً
يجعلنا ن�ساب باخليبة عند ولوج باب اأي موؤ�س�سة فندقّية اأو �سياحّية، حني ي�ستقبلك املوظف بتحيته الإجنليزّية حتى 
ا للبا�س العربّي التقليدي. ومن خالل الطالع على مواقع بع�س الفنادق، و�سركات ال�سياحة على ال�سبكة  واإنْ كنت مرتدياً
ا، اإذ يالحظ تغلغل اللُّغات الأجنبّية وعدم وجود ما ي�سري للُّغة العربّية )لوحة  ا عربياً العنكبوتية ل يخال اأننا نت�سفح موقعاً

رقم 1-2-3-4(. ف�سالاً عن ا�ستخدامها للُّغات اأخرى يف عملية احلجوزات )لوحة رقم5(.
ويوؤكد اأحد مفردات عينة البحث اأّن ظاهرة انت�سار اللُّغات الأجنبّية اليوم وتداولها يف الف�ساء ال�سياحّي ُتعدُّ ظاهرة 
ا احرتامنا لُهوّيتنا العربّية ولُّغة  خطرية �ستوؤدي بالتدريج اإىل اإ�سعاف لغتنا العربّية، وتفقدنا اعتزازنا بها، وتفقدنا اأي�ساً

قراآننا.
ا من  وعرب ا�ستقراء الواقع اأي�سااً يتبني اأّن دول املغرب العربّي)املغرب، تون�س، اجلزائر( وبرغم ا�ستقاللها �سيا�سياً
اللُّغة  ح�ساب  على  الفرن�سية  اللُّغة  عليه  تهيمن  اللغوي  فالو�سع  ا،  لغوياً عنها  ال�ستقالل  من  تتمكن  مل  اأنها  اإّل  فرن�سا، 
العربّية، لي�س فقط يف القطاع ال�سياحّي فح�سب، بل يف كل جوانب املجتمع، نتيجة اأّن اخلطاب الناطق بالفرن�سية ي�ستند 

ب�سورة جوهرية اإىل اعتبار  احلداثة والتطور يف الذهنية املغاربية، وهو ما يتفق مع ما جاء يف درا�سة اإبريز 2011.

كما اأ�سفرت نتائج املقابالت املعمقة مع املبحوثني عن وجود اتفاق عام على اأّن ا�ستعمال اللُّغة الأجنبّية يف القطاع 
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اأّن اللُّغة الإجنليزّية واللُّغة الفرن�سية هما  ا بال�ستغراب والدونية عند ال�سائح العربّي الذي يجد  ال�سياحّي يوجد �سعوراً
لُّغات ال�سياحة، يف حني ت�ستعمل اللُّغة العربّية يف نطاق �سيق، واأقل اأهمية. 

املحور الثاين: حتّديات اللُّغة العربّية يف القطاع ال�شياحّي
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من خالل املقابالت التي اأُجريت مع عينة البحث، ومن واقع املالحظة ال�سخ�سية، مت الوقوف على اأهم التحّديات 
التي تواجهها اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي، ميكن تلخي�سها بالآتي: 

ة الكافية للُّغة العربّية يف املجال ال�سياحّي من قبل امل�سوؤولني على م�ستوى احلكومات، والإدارات ال�سياحّية،  عدم اإعطاء الأََهميِّ  .1
وعدم الهتمام بها من قبل العاملني يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية.

عدم وجود قوانني ُتلِزم املوؤ�س�سات ال�سياحّية، والفندقّية ب�سرورة التعامل باللُّغة العربّية، اأولاً ثم باللُّغات الأجنبّية.  .2
اإيقاف  وحماولة  العربّية،  اللُّغة  على  للحفاظ  ال�سرورية  وال�سيا�سات  الإجراءات  اتخاذ  من  العربّية  البلدان  بع�س  تقاع�س   .3

تراجعها يف جمتمعاتنا العربّية.
العتقاد ال�سائد، واخلاطئ لدى البع�س اأّن اللُّغة الإجنليزّية هي لُّغة ال�سياحة، ولُّغة العلم، والعمل، والتوا�سل، ورمز احلداثة،   .4
املن�ساآت  اليومية يف  ملهامهم  واأداءهم  تعامالتهم،  العربّية يف  اللُّغة  ا�ستعمال  قادرين على  واأنهم غري   ، واملدنية  والتح�سر 

ال�سياحّية.
عدم توافر معاجم لُّغوية �سياحية.  .5

ث باللُّغات الأجنبّية ول�سيما الإجنليزّية والفرن�سّية يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية العربّية، مقابل انزواء اللُّغة العربّية،  �سيوع التحدُّ  .6
وهيمنة اللُّغة الإجنليزّية ب�سكل مقلق على جميع الأعمال ال�سياحّية والتوا�سل ال�سياحّي، وا�سرتاطها يف عملية التوظيف.

اللُّغة  على  والفندقّية  ال�سياحّية  املوؤ�س�سات  يف  املتبعة  الإلكرتونية  والتطبيقات  احلا�سوبية،  احلجوزات  اأنظمة  اقت�سار   .7
الإجنليزّية.

التو�سع يف ا�ستعمال امل�سطلحات الإجنليزّية يف العمل ال�سياحّي والفندقي ب�سبب عدم وجود بدائل عربّية لها، و�سيطرتها على   .8
اأ�سماء الوجبات، وقوائم الطعام يف املطاعم.

غالبية ال�سفحات املتوافرة على �سبكة »الويب« مكتوبة باللُّغة الإجنليزّية.  .9
�سعف ا�ستعمال اللُّغة العربّية يف معاهد وموؤ�س�سات التعليم ال�سياحّي والفندقيِّ العربّية.  .10

قلة كتب ال�سياحة باللُّغة العربّية وندرتها، �سواء املرتجمة اأم املوؤلفة املواكبة للتطورات ال�سياحّية العاملّية احلديثة؛ لأ�سباب   .11
تتعلق باملوؤلفني واملرتجمني من جهة، وباإنتاج الكتب العلمية ال�سياحّية ون�سرها وتوزيعها من جهٍة اأخرى.

والالفتات،  اللوحات،  على  و�سيطرتها  والفندقّية،  ال�سياحّية  املوؤ�س�سات  يف  العام  امل�سهد  على  الإجنليزّية  اللُّغة  هيمنة   .12
والعالمات الإعالنية، وغري الإعالنية، واأرقام الغرف الفندقّية، واأ�سماء القاعات، واملطاعم، واملحاّلت التجارية التي تكتب 

باللُّغة الإجنليزّية.
واإ�سدار  عقودها،  و�سياغة  تقاريرها،  بكتابة  العربّي  الوطن  يف  العاملة  ال�سياحّية  وال�سركات  الفنادق  من  كثري  جماهرة   .13

ا باللُّغة الأجنبّية. تعليماتها اإىل العاملني فيها واإن كانوا عرباً
ا وكتابة  ال�سيوع الوا�سع لالأ�سماء الأجنبّية يف احلقل ال�سياحّي والفندقي، والإقبال عليها، فثمة اأ�سماء مكتوبة بالإجنليزّية لفظاً  .14
كتبت  الآخر  والبع�س  وماريوت،  انرتكونتيينتال  مثل  اجنليزي  بلفظ  بالعربّية  كتبت  وبع�سها   ،Crown Plaza، Sheraton

.Liwan بالإجنليزّية وبلفظ عربي

ويرجع اأفراد العينة هذه التحديات اإىل ال�سعور املبالغ فيه باأهمية اللُّغات الأجنبّية، ويف مقدمتها اللُّغة الإجنليزّية، 
والناجت من جراء الهزمية النف�سّية، وعدم الثقة اللتني ت�سودان ال�سارع العربّي اليوم. 

الآثار ال�شلبية لهيمنة اللُّغات الأجنبّية على القطاع ال�شياحّي:
ا عن حال لغات العامل جاء فيه: اأن هناك خطورة على عدد من اللُّغات  ا- تقريراً اأ�سدرت منظمة اليون�سكو –موؤخراً
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من بينها )اللُّغة العربّية(، واأن هذه املخاطر قد ت�سل اىل حد اختفاء تلك اللُّغات من األ�سن املتحدثني بها اإذا ا�ستمر 
ا يحافظ عليها من ال�سياع )بال�سي، 2009: 259(.  حال التدهور، والهمال، والعزوف، عن ا�ستعمالها ا�ستعمالاً �سليماً

)الإجنليزّية  الأجنبّية  اللُّغات  هيمنة  اأهم خماطر  عن  البحث  عينة  اإجابات  واقع  من  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت  لقد 
والفرن�سّية( على اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي وميكن تلخي�سها يف الآتي:

اإ�سعاف مقومات الُهوّية الثقافية العربّية واندثارها ، التي تعد اأخطر الآثار ال�سلبية على الطالق  وحتّدق بهويات ال�سعوب   -
العربّية، ومي�س الو�سع ال�سيادي للُّغة العربّية بو�سفها اللُّغة الّر�سمية يف جمتمعاتنا العربّية، وتاأثري ذلك على الفكر، وال�سلوك، 

والعالقات الجتماعية.
ا باألواٍن يختفي وراءها وجه الّثقافة الأ�سلّي، وتفقدها مركزها احل�ساري، ول يلبث اأن  عوب العربّية تدريجيًّ تلوين ثقافات ال�سُّ  -

ت�سمحّل �سورتها، وتطم�س معاملها، واآثارها.
التميّز  دون  ويحول  العربّية،  ال�سيافة  البتكار  القدرة على  يهدد  اأن  �ساأنه  ال�سياحّي من  العمل  الإجنليزّية على  اللُّغة  هيمنة   -

والإبداع يف جمال التخ�س�س، والرتهان لالآخرين.
هيمنة اللُّغات الأجنبّية على اللُّغة الأّم من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تداعيات اقت�سادية �سلبية.  -

املحور الثالث: �شبل النهو�ض باللُّغة العربّية يف املوؤ�ش�شات ال�شياحّية )اآفاق التمكني(
فيما يتعلق بروؤية اأفراد عينة البحث مل�ستقبل اللُّغة العربّية، و�سبل النهو�س بها يف القطاع ال�سياحّي فقد ك�سف حتليل 
اأن  ن�ستطيع  ال�سياحّي  القطاع  العربّية يف موؤ�س�سات  اللُّغة  واقع  ت�ساعد على حت�سني  �سُبل ومقرتحات  ثمة  اأن  اإجاباتهم 

جنملها بالآتي:
وفق  ال�سيا�سة  هذه  لتطبيق  الالزم  ال�سيا�سّي  القرار  واإ�سدار  العربّي،  ال�سعيد  على  وا�سحة  �سياحية  لُّغوية  �سيا�سة  و�سع   )1

ت�سورات نظرية وتطبيقية.
توفري منظومة قانونّية ُتّلِزم ا�ستعمال اللُّغة العربّية يف املجالت ال�سياحّية، ومطالبة ال�سركات الفندقّية العاملّية العاملة يف   )2

، ثم باللُّغات الأجنبّية. البالد العربّية بوجوب التعامل بالعربّية اأولاً
تعريب  ي�سمل  بحيث  الأخرى،  الأجنبّية  اللُّغات  معاجم  غرار  على  ال�سياحّية  امل�سطلحات  لكل  جامع  عربّي  معجم  اإعداد   )3
وؤى، واحلوارات، حتى ميكن ا�ستثماره بفعالية يف التنمية  الألفاظ، والأ�سماء، واملعاين، واملفاهيم، والأمثلة، والّنماذج، والرُّ
املطارات،  ويف  ال�سياحّي،  والإر�ساد  ال�سفر،  ووكالت  واملطاعم،  الفنادق،  يف  املتداولة  املو�سوعات  كل  وي�ستوعب  اللُّغوية، 

والقطارات، والأ�سواق.
نقل،  اإيواء،  �سراب،  )طعام،  ال�سياحّية  باخلدمات  يتعلق  ما  كل  يف  عربّية  �سياحّية  م�سطلحات  ا�ستحداث  �سرورة   )4

م�سرتيات...(.
ترجمة املراجع الأجنبّية املتخ�س�سة بالفكر ال�سياحّي اإىل اللُّغة العربّية، وذلك ملا للرتجمة من اإغناء واإثراء للغتنا ومعارفنا   )5

وثقافتنا وت�سهيل الطالع على ما انتجه الفكر الب�سري دون احلاجة اإىل اإتقان اللُّغات الأجنبّية التي كتبت بها.
فتح اآفاق يف البحث اللُّغوي اخلا�س بال�سياحة ول�سيما يف اجلوانب التطبيقية والوظيفية.  )6

للرتبية  الإ�سالمية  واملنظمة   ،)ALECSO )اإليك�سو  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنظمة  من  كل  بني  امل�سرتك  العمل   )7
اللُّغوية،  واملجامع  العربّية،  للُّغة  الدويل  واملجل�س  العربّية،  ال�سياحة  ومنظمة   ،)ISESCO )اإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ومركز  املتخ�س�سة،  الوزارية  العربّية  والأجهزة  العربّية،  باللُّغة  املعنية  العلمّية  واجلمعيات 

الدويل خلدمة اللُّغة العربّية؛ بغية الدعوة اىل ا�ستعمال اللُّغة العربّية ون�سرها يف القطاع ال�سياحّي.
املن�ساآت  يف  باحلجوزات  املتعلقة  الإلكرتونية  الأنظمة  وتطوير  تعريب  اأجل  من  والربجميات؛  التقنية  �سركات  مع  التن�سيق   )8
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ال�سياحّية، وال�سال�سل الفندقّية.
ا�سرتاط اتقان العاملني الأجانب يف املن�ساآت ال�سياحّية للُّغة العربّية باحلّد الذي مُيِكنهم من التعامل مع حميطهم، وتطوير   )9

الربامج التعليمية اللُّغوية لهم.

اخلامتة:
اإّن احلديث عن واقع اللُّغة العربّية يف القطاع ال�سياحّي يف ظل الهيمنة امللحوظة للُّغات الأجنبّية على ح�ساب اللُّغة 

العربّية يتطلب اإعادة التفكري يف هذا الواقع بنظرة تاأخذ بعني العتبار احلفاظ على الُهوّية العربّية.
را�سة، فقد اأ�سحى من ال�سروري النكباب على اللُّغة العربّية، وجعلها لُّغة متداولة  ا للمعطيات امليدانية للدِّ وا�ستناداً
يف املوؤ�س�سات ال�سياحّية؛ لأنها احلاملة للُهوّية الثقافية والروحية والفكرّية لالإن�سان العربّي. فالتحّديات التي تواجهها 
اللُّغة العربّية على ال�سعيد ال�سياحّي تتطلب اتخاذ التدابري الرامية اإىل العناية بلغتنا واملحافظة عليها، وتعميق الوعّي 
لُّغوية«  �سياحّية  »ا�سرتاتيجية  اإّل عرب  يتم ذلك  ولن  ال�سياحّية،  النه�سة  العربّية وحموريتها يف  اللُّغة  ة  باأََهميِّ ال�سياحّي 
تهدف اإىل النهو�س باللُّغة العربّية، ومتكينها يف القطاع ال�سياحّي، ومبا يعود بفوائد جمة على ال�سياحة واللُّغة نف�سها، 
بحيث ل تقف عند جمرد توطني اللُّغة العربّية، واإحاللها حمّل اللُّغات الأجنبّية يف التوا�سل ال�سياحّي، بل تتعدى ذلك اإىل 
اأّن تكون الأفكار ال�سياحّية نابعة من خ�سائ�سنا كمجتمع عربي، لتتحول اللُّغة العربّية اإىل لُّغة توا�سلية تفاعلية، وتكون 

يف �سدارة اللُّغات الأجنبّية امل�ستخدمة يف املن�ساآت ال�سياحّية.

املراجع:
اإبريز، ب�سري، ال�سناعة املعجمية وا�سرتاتيجيات التنمية اللُّغوية درا�سة يف عالقة اللُّغة العربّية بال�سياحة، )اجلزائر، جملة   )1

املجمع اجلزائري للُّغة العربّية، يونيو 2011م( العدد 13، �س �س 237-217.
بال�سي، حممد علي، نحو النهو�س باللُّغة العربّية، )العراق، جملة الرتبية الإ�سالمية،2011م( �س38،ع10، �س �س62-57.   )2
جوزيف، جون، اللُّغة والُهوّية، ترجمة عبدالنور اخلرايف، )الكويت، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، �سل�سلة عامل   )3

املعرفة، 2007م(، العدد 342.
2006م(، ع5، �س �س 38- 4

. 74
خليل، اإنعام؛ اأيوب، اآمنة، ُغرَْبة اللُّغة العربّية وم�سطلحاتها لدى طالب التخ�س�سات العلمية، )بريوت، املوؤمتر الدويل الأول   )5

للُّغة العربّية، بعنوان: العربّية لُّغة عاملية، املجل�س الدويل للُّغة العربّية، 19-23 مار�س 2012م(.
ال�سبيب، اأحمد بن حممد، اللُّغة العربّية يف ع�سر العوملة، )الريا�س، مكتبة العبيكان، 2001م(.  )6

العناتي، وليد؛ برهومة، عي�سى، اللُّغة العربّية واأ�سئلة الع�سر، )عّمان، دار ال�سروق، 2007م(.  )7
قي�سمون، جميلة، اللُّغة العربّية وت�سكيل الُهوّية يف ظل العوملة، )بريوت، املوؤمتر الدويل الأول للُّغة العربّية، بعنوان: العربّية لُّغة   )8

عاملية، املجل�س الدويل للُّغة العربّية، 19-23 مار�س 2012م(.
املرهون، عبداجلليل زيد، اأزمة اللُّغة العربّية يف اخلليج، )مقال من�سور على موقع اجلزيرة نت بتاريخ  2007/6/19م(،   )9

./http://www.aljazeera.net
10( امل�سّدي، عبدال�سالم، مكانة اللُّغة العربّية يف مواجهة اللهجات العاّمّية عرب و�سائل العالم، )الكويت، كتاب جملة العربّي: 

ن�سف قرن من املعرفة وال�ستنارة، 2008م( ج1، ع 72.
/http://www.wata.cc 11( موقع اجلمعية الدولية للمرتجمني العرب، واتا
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12( الناقة، حممود كامل؛ طعيمة، ر�سدي اأحمد، طرائق تدري�س اللُّغة العربّية لغري الناطقني بها، )الرباط، مطبعة املعارف ، 
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