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�ال�ستثمار يف �للغة �لعربية يف ظل �الغرت�ب و�لعوملة و�أزمة 
�لهوية �لعربية 

عامر حممد �حمد �ل�سبياين
مقدمة:		

اإن انت�شار لغة ما معزة لأهلها وقوة، وانح�شارها مهانة لهم و�شعف، لذلك جند الأمم القوية تبذل اجلهد واملال لن�شر 
لغتها يف خمتلف انحاء العامل لنها تعترب الن�شيج احلي حل�شارة املجتمع وثقافته.

منذ ان كنت يف العا�شرة من عمري وانا احلم بان اتعلم اللغة الجنبية واتوا�شل والتقي بعدد كبري من ال�شياح والجانب، 
فكان هذا حلمي او م�شروع راودين طيلة �شنوات من الطفولة والطي�ش وا�شتطعت بف�شل اهلل تعاىل حتقيقه خالل الربع 

ال�شنوات املا�شية.
اجلدير بالذكر اىل ان هذا احللم مبجرد ان حتقق وانهيت دار�شتي اجلامعية يف اللغة الجنليزية خاجلني �شعور غريب 
وت�شاوؤل مثري لالهتمام واجلدل، فو�شعت هذا الت�شاوؤل ن�شب عيني وحاولت جاهدا ان ابحث له عن اجابات، ومن هنا وعرب 
ورقتي هذه والتي ا�شارك بها يف جدول اعمال وفعاليات املوؤمتر الدويل الرابع للغة العربية ي�شعدين ان اطرح عليكم هذه 
امل�شكلة والت�شاوؤلت لعلنا جند لها �شويا اجابات وا�شحة ومقنعة اىل حد ما.  كل ماحلمت به يف ال�شابق وامار�شه الن هو 
عبارة عن ن�شاط يكمن يف اطار منظومة تعرف »بال�شياحة«، فالتعرف على الجانب واكت�شاب لغتهم ودرا�شة ثقافة ما�شيهم 

وحا�شرهم هي عبارة عن ن�شاط �شياحي لي�ش ال، وال�شوؤال هنا يكمن يف التي:
هل يحلم الجانب يف تعلم لغتنا كما نحلم نحن يف اكت�شاب لغتهم وتعلمها؟ وهل ميكن ان تزحف لغتنا العربية اليهم 

كما تزحف اللغة الجنليزية الينا؟
وملاذا ا�شبحت اللغة الجنليزية يف بالدنا هي  اللغة التي نراها اليوم على الالفتات يف ال�شوارع واملحالت التجارية وداخل 

املطاعم واملالهي والفنادق وامل�شارف وال�شركات..الخ، وكاننا يف بلد اجنبي ولي�ش يف بلد عربي؟
خرين م�شدر فخر، وملاذا ل  وهل اأ�شبحت لغتنا عند كثري من اأبناء قومنا لغة الهوان والرتاجع، واأ�شبح التحدث بلغة الآل

يتم تطبيع اللغة العربية واعتمادها كلغة ر�شمية ولو حتى على القل يف منظومة القطاع ال�شياحي يف بالدنا؟

الف�صل	االول:-	اللغة	العربية	
واهميتها

ناطق،  فكر  باأنها  اللغة  تو�صف 
والتفكري لغة �صامتة، واللغة هي معجزة 
جوهرية  قيمة  للغة  اإن  الكربى.  الفكر 
داة التي  كربى يف حياة كل اأمة فاإنها ا�أ
فتقيم  املفاهيم؛  وتنقل  فكار،  ا�أ حتمل 
مة  ا�أ اأبناء  بني  ا�ت�صال  روابط  بذلك 
والت�صابه  التقارب  يتم  وبها   ، الواحدة 
اللغوية  القوالب  اإن  بينهم.  وا�ن�صجام 
وال�صور  فكار،  ا�أ فيها  تو�صع  التي 

امل�صاعر  فيها  ت�صاغ  التي  الكالمية 
عن  مطلقًا  تنف�صل   � والعواطف 

م�صمونها الفكري والعاطفي . 
اإن اللغة هي الرت�صانة الثقافية التي 
قال  وقد   . كيانها  وحتمي  مة  ا�أ تبني 
ملان فيخته: » اللغة جتعل من  فيل�صوف ا�أ
مة الناطقة بها كًال مرتا�صًا خا�صعًا  ا�أ
بني  احلقيقية  الرابطة  اإنها  لقوانني. 

ذهان .« ج�صام وعامل ا�أ عامل ا�أ
ال�صـليـم  فرحـان  الدكتـور  وينقل 
 « قوله:  الرافعي  �صادق  م�صطفى  عن 

التاريخ،  مظاهر  من  مظهر  اللغة  اإن 
اأمر  قّلبت  كيفما  مة.  ا�أ �صفة  والتاريخ 
مة  اللغة - من حيث ات�صالها بتاريخ ا�أ
ال�صفة  وجدتها   - بها  مة  ا�أ وات�صال 
الثابتة التي � تزول اإ� بزوال اجلن�صية 

مة من تاريخها .« وان�صالخ ا�أ
امية الوحيدة  والعربية هي اللغة ال�َصّ
ر لها اأن حتافظ على كيانها واأن  التي ُقِدّ
لها  ق  ليتحَقّ كان  وما   . عاملية  ت�صبح 
اإذ  بها؛  الكرمي  القراآن  نزول  لو�  ذلك 
الَفْهم  َفْهم ذلك الكتاب املبني  � ميكن 
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اإعجازه  ق  وتذُوّ والدقيق  ال�صحيح 
كما   . العربية  بلغته  بقراءته  اإ�  اللغوّي 
�صالمية  ا�إ العلوم  الغني من  الرتاث  اأن 
مكتوب بتلك اللغة ..ومن هنا كان تعُلّم 
الذين  امل�صلمني  لكل  َمْطَمًحا  العربية 
يف  ُم�صلم  مليار  من  اأكرث  عددهم  يبلغ 
اإن  القول  وميكن   . العامل  اأنحاء  �صَتّى 
اأكرث من ن�صف �صكان اإفريقيا يتعاملون 

بالعربية.

املرونة:
لغة  باأنها  العربية  اللغة  تتميز 
مرنة، تتفاعل مع حركة احلياة، وت�صاير 
فهي  ع�صر،  كل  يف  تطوره  يف  الزمان 
ينمو  حي،  كائن  جمتمعها  اأو  قومها  يف 
وتتميز  املجتمع،  متغريات  وفق  ويتغري 
بخ�صائ�ص  اللغات  من  غريها  عن 
وما  ع�صر،  كل  تواكب  جتعلها  متعددة 
اجلديدة  احلياة  مظاهر  من  فيه  يجّد 
و�صيلة مهمة  وتعد  املتطورة،  واحل�صارة 
من  كونها  العوملة  حتديات  مواجهة  يف 
واأعزها  منبًتا،  العاملية  اللغات  اأعرق 
عبارًة،  واأبلغها  جالدًة،  واأقواها  جانًبا، 
ملا  ت�صويًرا،  واأدقها  مادًة،  واأغزرها 
يقع حتت احل�ص، وتعبرًيا عما يجول يف 
ا��صتقاق،  على  ملرونتها  وذلك  النف�ص، 
�صدرها  و�صعة  للتهذيب  وقبولها 
للتعريب، فلي�ص هناك معنى من املعاين 
من  عاطفة  و�  فكار  ا�أ من  فكرة  و� 
النظريات  من  نظرية  و�  العواطف 
ت�صويره  عن  العربية  اللغة  تعجز 

حرف والكلمات ت�صويًرا �صحيًحا. با�أ
على  قادرة  العربية  واللغة 
والتعبري  احل�صاري  للتطور  ا��صتجابة 
فقط؛  �صالمي  ا�إ اأو  العربي  لي�ص  عنه 

قدرتها  يعني  وهذا  العاملي،  واإمنا 
الع�صر  تطورات  لكل  ا�ت�صاع  على 
عن  والتعبري  بل  وا��صتيعاب  والتوليد 
عن  جابة  وا�إ حوال  وا�أ احلا�ت  كل 
اأو  ثقايف  اأو  علمي  معلوماتي  �صوؤال  كل 
اأدبي  اأو  �صيا�صي  اأو  �صناعي  اأو  جتاري 
احليوية  تلك  عن  عاجزة  تقف  فلم 
اأو  ال�صيخوخة  عالمات  عليها  بدت  و� 
– حية  زالت  وما   - كانت  بل  ا�كتهال 
ال�صر  هو  ذلك  ولعل  متميزة،  متطورة 
الذي يجعلنا � نقي�ص العربية الف�صحى 
املعا�صرة،  احلية  اللغات  يف  يحدث  مبا 
اأق�صى عمر هذه اللغات يف �صكلها  فاإن 
الزمان،  من  قرنني  يتعدى   � احلا�صر 
فهي دائمة التطور والتغري والتفاعل مع 

اللغات املجاورة.

ال�صمود:
اأن اللغة العربية قادرة على مواجهة 
ميتاز  الذي  القادم  الع�صر  حتديات 
نها  �أ ال�صريعة.  التكنولوجية  بتغيرياته 
لنظام  املرتِجمة  وهي  بداع،  ا�إ وعاء 
العلم  لغة  كانت  وقد  ّمة،  ا�أ يف  القيم 
هينًا.  لي�ص  الزمان  من  ردحًا  والتعليم، 
ن�صانية ارتباطًا  وهي من اأكرث اللغات ا�إ
القرون  هذه  �صمدت  وقد  بالهوّية، 
حل�صارة  اأمينًا  ًال  �صجِّ وظّلت  الطويلة، 
. واحلر�ص على  كّلها  اأحوالها  اأّمتها يف 
ال�صجّل  هذا  على  حر�ص  هو  العربّية 

ن�صاين العريق.  ا�إ
على  احلفاظ  م�صوؤولية  اأن  ويرى 
اللغة  يقت�صر على جمامع   � الّلغة  هذه 
قطار  ا�أ خمتلف  يف  املنت�صرة  العربية 
بكافة  املجتمع  م�صوؤولية  بل هي  العربية 
هيئاته، هي م�صوؤولية املجامع وامل�صاجد 

ا�إعالم  واأجهزة  الرتبوّية  واملوؤ�ّص�صات 
واملنّظمات الثقافّية واحلكومات.

اللغة  اأن  املفكرين  بع�ص  ويرى 
القراآن  مادام  حيًة  �صتبقى  العربية 
مبا  وا�صت�صهد  عليها،  حمافظًا  الكرمي 
كتب  عندما  عنها   « فرن  جول   « كتبه 
�صياحًا  اأن  على  بناها  خيالية  ق�صة 
وو�صلوا  ر�صية  ا�أ الكرة  باطن  اخرتقوا 
لهم  وخطر  باطنها،  يف  مكامنا  اإىل 
مبلغ  على  يدل  اأثرًا  هناك  يرتكوا  اأن 
عليه  نق�صت  حجرًا  فرتكوا  و�صولهم 
مل   : �صاألوه  وملا  العربية،  باللغة  عبارة 
اللغات  بني  من  العربية  اللغة  اخرتت 
نها لغة امل�صتقبل، و�  العاملية؟ اأجاب: �أ
تبقى  حني  يف  غريها  �صيموت  اأنه  �صك 

هي حية حتى يرفع القراآن نف�صه.
فيما  تتقهقر  مل  التي  اللغة  فهي 
التي  اللغات  من  اخرى  لغة  امام  م�صى 
احتكت بها، فقد كانت لغة العلم وا�دب 
بنعم ا��صالم  ا�صت�صلت  التي  البالد  يف 
ح�صارية  لغة  تكون  ان  وا�صتطاعت 
كان  �صتى،  اأمم  فيها  ا�صرتكت  ان�صانية 
واعتربوها  ا��صا�صية،  نواتها  العرب 
حتى  وثقافتهم  ح�صارتهم  لغة  جميعًا 
الريا�صية  احلقايق  لغة  ا�صبحت 
والطبيعية، واحلكم والت�صريع، والتجارة 
والت�صرف  واملنطق،  والفل�صفة  والعمل، 
التفاهم  و�صيلة  وكانت  والفن،  وا�دب 

والتوا�صل يف او�صع رقعة من ا�ر�ص. 

االنفتاح:
اللغات  اأكرث  من  العربية  اللغة  اإن 
�صبل  من  لنا  تفَتح  ملا  وُو�صعًا  مطاوعًة 
لفاظ  ا�أ توليد  عملية  يف  �صلوكها  ميكن 
يف  املعروفة  �صاليب  ا�أ اإنَّها  اجلديدة. 
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لفاظ توليدًا ا�صتقاقيًا  جما�ت توليد ا�أ
اأو جمازًا اأو توليدًا بالتعريب اأو بالنحت 
التطور  يف  ُمعتَمدة  و�صائُل  وجميعها   ،
اللغوي الالزم مل�صايرة احلداثة وعلومها 

وتقاناتها.
الرحيم  عبد  اأحمد   . اأ  ويقول 
»للغة  زهر،  ا�أ جامع  من  ال�صائح، 
بها  ت  بزَّ ومميزات  خ�صائ�ُص  العربية 
اللغات  لغة من  فيها  تدانيها   � غريها، 
لفاظ بع�صها من  ... اإنَّ طريقة توليد ا�أ

بع�ص جتعل من
اأجزاوؤه،  تتوالد  حّيًا  ج�صمًا  اللغة 
قوية  باأوا�صر  ببع�ص  بع�صها  ويت�صل 
من  �صخم  عدد  عن  وتغني  وا�صحة، 
املفردات املفككة املنعزلة التي كان � بّد 

منها لو ُعِدم ا��صتقاق. 
وكما نقل الدكتـور فرحـان ال�صـليـم 
جانب  ا�أ العلماء  لبع�ص  �صهادات 
يقول  العربية،  اللغة  اأهمية  يف  والعرب 

الفرن�صي اإرن�صت رينان:
على  فجاأة  بداأت  العربية  اللغة   «
يف  وقع  ما  اأغرب  وهذا  الكمال،  غاية 
و�  طفولة  لها  فلي�ص  الب�صر،  تاريخ 
 « فريتاغ:  ملاين  ا�أ ويقول   ». �صيخوخة 
اللغة العربية اأغنى لغات العامل .« ويقول 
ومرونًة  لينًا  للعربية  »اإن  ورك:  وليم 
ملقت�صيات  وفقًا  التكيف  من  ميكنانها 

الع�صر .«

الف�صل	الثاين	االخطار	التي	
تواجه	اللغة	العربية

مقومات  اأهم  العربية  لغتنا 
وحدتنا  ودعامة  وهويتنا  �صخ�صيتنا 

انتقلت  التي  والتجارب  القيم  وم�صتودع 
باء  ا�آ ثقافة  اأ�صالفنا، وخزان  اإلينا من 
القراآن  لغة  اأنها  عن  ف�صًال  جداد،  وا�أ
الهوية  �صون  يف  دورًا  وتوؤدي  الكرمي، 
وتعزيز  العربي  الفكر  وتر�صيخ  العربية 
مة العربية  خوية بني اأبناء ا�أ الروابط ا�أ
ولها مكانة عرب التاريخ حيث كانت لغة 
ومعظم  العربية،  ال�صيادة  اأيام  العامل 
العلوم والفل�صفات والثقافات �صيغت بها 
اأوج  يف  العربية  احل�صارة  كانت  عندما 

ازدهارها.
هو  العوملة  اآثار  من  اأثر  اأهم  ولعل 
املفكرين  اأغلب  بني  عليه  املتفق  ذلك 
باأن  والرتبويني،  ال�صيا�صيني  واملنظرين 
واحدا،  ثقافيا  �صياقا  تفر�ص  العوملة 
ومنها  الثقافية،  التعددية  وحتارب 
اللغوية بطبيعة احلال، وحماربة العوملة 
حتمي،  هو  اللغوي  الثقايف-  للتعدد 
وا�قت�صادية  ال�صيا�صية  القوة  اإن  اإذ 
تفر�ص باملوؤكد واقعا ثقافيا ولغويا تابعا 
اأبينا، فنحن عندما  اأم  وجم�صدا، �صئنا 
تابعني،  حتما  �صنكون  �صعف  ا�أ نكون 
يفرت�ص  وهذا  منتجني،  م�صتهلكني غري 
املنجزات  مع  التعامل  بال�صرورة 
مبا  والتكنولوجيا  وال�صيا�صية  الثقافية 
يريده لها اأ�صحابها، واإن حافظت العوملة 
فهو  اللغوي  الثقايف  التنوع  بع�ص  على 
وحم�صورا  هام�صيا  يكون  اأن  يتعدى   �
التي  والثقافة  واملنتج  اللغة  يناف�ص   �

ي�صوقها اأ�صحاب العوملة وم�صدروها.

لغة	الع�صر
هي  ا�إجنليزية  اللغة  اأن  �صك   �
حيث  العامل.  يف  انت�صارا  اللغات  اأكرث 
اأ�صخا�ص  اأربعة  كل  بني  �صخ�صا من  اإن 

باللغة  التوا�صل  ي�صتطيع  العامل  يف 
ا�إجنليزية.

اللغة  هي  ا�إجنليزية  فاللغة 
ال�صيا�صية  التجمعات  يف  الرئي�صة 
مثل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الدولية 
 ،  ASEAN اآ�صيا  �صرق  دول  رابطة 
وروبي  ا�أ واملجل�ص  الكومنويلث،  ودول 
وا�حتاد   ،  Council of Europe
 NATO الناتو  وحلف   EU وروبي  ا�أ
للنفط  امل�صدرة  الدول  ومنظمة 
 85% لـ  الر�صمية  اللغة  وهي   ،  OPEC
الكثري  لغة  وهي  العاملية،  املنظمات  من 
وغريها،  الطبية  العلمية  املنظمات  من 
يعمل  من  لكل  وىل  ا�أ التداول  لغة  وهي 
اأو  التجاري  اأو  التكنولوجي  املجال  يف 
بحاث  ا�أ غالبية  لغة  وهي  ال�صياحي، 
واملال  وامل�صطلحات  واملراجع  العلمية 
الدولية،  املوؤمترات  ولغة  عمال،  وا�أ
وغالبية  ا�لكرتونية،  املعلومات  وقواعد 
التلفزيون  وبرامج  امل�صهورة  ال�صحف 
الطريان  �صركات  ولغة  فالم،  وا�أ
اجلن�صيات،  املتعددة  وال�صركات 
جنبية، ولغة %90 من املادة  والعمالة ا�أ

املوجودة على ا�نرتنت.
ونظرا لهيمنة اللغة ا�إجنليزية على 
جميع املجا�ت، يزداد عدد الراغبني يف 
بعد  يوما  العامل  اأنحاء  تعلمها يف جميع 
يوم. اإذ يبلغ عدد الطالب الذين يتعلمون 
اللغة ا�إجنليزية يف جميع اأنحاء العامل 
 Chrystal نحو بليون طالب  ) كري�صتال
 � العامل  يف  دولة  يوجد  و�   .)  2003
مدار�صها  يف  ا�إجنليزية  اللغة  تدر�ص 
لغة  هي  ا�إجنليزية  فاللغة  وجامعاتها. 
وال�صيدلة  والهند�صة  الطب  تدري�ص 

واحلا�صب يف جامعاتنا العربية.
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قرية  العامل  فيه  اأ�صبح  ع�صر  ويف 
ا�إجنليزية  اللغة  واأ�صبحت  �صغرية، 
بقية  على  املهيمنة  اللغة  هي  فيه 
اللغات، �صاحب تغلغل اللغة ا�إجنليزية 
يف  احلياة  مناحي  جميع  يف  وانت�صارها 
الدول العربية تراجع يف ا�صتخدام اللغة 
اللغوية  ا�زدواجية  يف  يتمثل  العربية 
من  الكثري  ورغبة  ا�إعالم،  و�صائل  يف 
اللغة  اأبنائهم  تعليم  يف  العرب  باء  ا�آ
اأظفارهم،  نعومة  منذ  ا�إجنليزية 
كان  اإذا  وا�عتزاز  بالفخر  و�صعورهم 
ا�إجنليزية  باللغة  يتوا�صلون  اأبناوؤهم 
اإذا  ويقلقون  العربية،  اللغة  من  اأكرث 
قراءة  ي�صتطيعون   � اأبناوؤهم  كان 
تهجئة  يف  يخطئون  اأو  ا�إجنليزية  اللغة 
وي�صحكون  ا�إجنليزية،  الكلمات 
كان  اإذا  عابئني  غري  اأكتافهم  ويهزون 
و�  العربية،  اللغة  يف  �صعافا  اأبناوؤهم 

ي�صتطيعون قراءتها اأو تهجئتها. 
واأ�صبح ال�صغل ال�صاغل لبع�صهم هو 
يف اأي �صن يبدءون تعليم اأطفالهم اللغة 
اخلام�صة  (.  اأو  الرابعة  ا�إجنليزية  ) 
واأ�صبح الكثري من ال�صباب ي�صعر بتفوق 
اللغة ا�إجنليزية على اللغة العربية مما 

يحتم عليهم �صرورة تعلمها واإتقانها

الف�صل	الثالث:	ال�صياحة	
كاأحد	اهم	متطلبات	الع�صر	
وعالقتها	باللغة	العربية

لغتنا  العربية هي  اللغة  ان  بال�صك 
مة العربية. وهي  القومية ورمز هوية ا�أ
اإحدى اأكرث لغات العامل ا�صتعماً�، وهي 
كرث من 300 مليون عربي،  وىل �أ اللغة ا�أ

واللغة الر�صمية يف 18 دولة عربية، كما
 200 من  اأكرث  بها  يلم  او  ُيجيدها 

مليون م�صلم من غري العرب اإىل جانب 
�صلية، ويقبل على  لغاتهم اأو لهجاتهم ا�أ
تعُلّمها كثريون اآخرون من اأنحاء العامل 
اأو  بالتجارة  اأو  بالدين  تتعلق  �صباب  �أ

العمل اأو الثقافة اأو غري ذلك.
الذي  اللغوية  العوملة  تيار  وملواجهة 
على  ا�إجنليزية  اللغة  هيمنة  يف  يتمثل 
جميع اللغات واملجا�ت، وانح�صار اللغة 
اجلديد  الواقع  ب�صبب  اأمامها،  العربية 
وال�صيا�صية  ا�قت�صادية  العوملة   ( 
وال�صيا�صية  والثقافية  والتكنولوجية 
بني  والتقريب  التجان�ص  وحماو�ت 
حتتل  اأن  يجب  املختلفة  (،  الثقافات 
بها �صمن  الالئقة  املكانة  العربية  اللغة 
اهم  احد  كونه  ال�صياحي  الف�صاء 
على  خ�ص  وبا�أ الع�صر،  متطلبات 
التي تقدم  واملن�صاأت  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
بالدنا  يف  جانب  ا�أ لل�صياح  خدماتها 

باللغة ا�جنليزية.
لكم  نو�صح  ان  يجب  ذلك  وقبل 
ال�صياحة  نعترب  جعلنا  الذي  ال�صبب 
الع�صر من خالل  اهم متطلبات  كاأحد 
وعالقتها  ال�صياحة  عن  مقت�صب  �صرح 

باللغة العربية وا�قت�صاد والتنمية.
باأن  الدول  من  العديد  اأدركت  لقد 
اأكرب  لي�صت  احلايل  القرن  يف  ال�صياحة 
�صناعة يف العامل فح�صب بل انها �صتكون 
ا�كرب بني ما�صهده العامل ، وبفارق كبري 
ا�صواق  بفتح  الدول  هذه  اأهتمت  حيث 
�جل  التقليدية  جانب  اىل  جديدة 
العام،  طيلة  ال�صياحي  املد  ا�صتمرارية 
ذات  بخدمات  �صياحية  برامج  وتقدمي 
منا�صبة  توزيعية  ومنافذ  عالية  نوعية 
ال�صائح  اقامة  فرتة  زيادة  �صاأنها  ،من 
متطورة  و�صائل  امتالك  عن  ف�صال 

للرتويج ال�صياحي والفندقي.

تعريف	ال�صياحة:
معناها  يف  ال�صياحة  كلمة  وتعني 
خارج  املوؤقتة  قامة  وا�إ ال�صفر  ول  ا�أ
�صلي ، يف املا�صي �صافر  مكان ال�صكن ا�أ
التعرف  منها  خمتلفة  هداف  �أ النا�ص 

جنبية. على العامل ودرا�صة اللغات ا�أ
هي  احلديث  باملفهوم  ال�صياحة  اأما   -
ظاهـــرة طبيعية من ظواهـر الع�صر 
احل�صول  منها  �صا�ص  وا�أ احلديث 
اجلو  وتغيري  ا��صتجمام  على 
ن�صان  ا�إ فيه  يعي�ص  الذي  واملحيط 
جمال  لتذوق  املنبثق  الثقايف  والوعي 
»ا��صتمتاع  ون�صوة  الطبيعية  امل�صاهد 
بجمال الطبيعة« وهذا التعريف يعود 
بتاريخ   « فولر  جوبيري   « ملاين  لالأ

1905
- اأما الباحث ا�إجنليزي » نورفال » فقد 
�صلط ال�صياحة على ا�جانب فقرر ان 
ال�صائح هو ال�صخ�ص الذي يدخل بلدا 
هذ  اتخاذ  عدا  غر�ص  �ي  اجنبيا 
البلد حمل اقامة دائمة او عدا العمل 
من هذا البلد عمال منتظما م�صتمرا 
والذي ينفق يف هذا البلد الذي يقيم 

فيه ما� ك�صبه يف مكان اآخر.

انواع	ال�صياحة:
انواعها  بكرثة  ال�صياحة  تتميز 
عدة  اإىل  تق�صيمها  وميكن  واأ�صكالها 

اأنواع:
1	-	ح�صب	جن�صيات	ال�صياح	:	
تنق�صم	ال�صياحة	اىل	نوعني	

رئي�صــيـيـن	هما	:
وتكون  دولية (  خارجية  )  �صياحة   - اأ ( 
من قبل مواطنني اجانب داخل حدود 
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يتم  احلا�ت  ويف جميع  اخــرى  دولة 
اإختيار احلدود الدولية و�صرف عملة 

اأجنبية �صعبة خالل فرتة ال�صياحة .
وال�صياحة	اخلارجية	تنق�صم	اإىل	

نوعني	�صالبة	وموجبــــة:
يذهب  عندما  حت�صل  فال�صالبة   -
مواطنون البالد لل�صياحة يف اخلارج 
داخل  وفروها  �صعبة  عملة  وينفقون 

البالد .
يح�صر  عندما  حت�صل  واملوجبة   -
معينة  دولة  اإىل  اأجانب  مواطنون 
وينفقون عملة �صعبة ت�صاعد يف زيادة 

الدخل الوطني .
قبل  من  تتم   : داخلية  �صياحة   - ب ( 
حدود  داخل  معينة  دولة  مواطني 

دولتهم وتنفق فيها عملة حملية.

-2	وتق�صم	ال�صياحة	ح�صب	
هدفها	اإىل	عدة	ّاأق�صام	هـــي:		

وال�صياحة  العالجية  ال�صياحة 
الريا�صية  وال�صياحة  الرتفيهية 
على  �صرنكز  وهنا  الثقافية  وال�صياحة 
مدى  لكم  لنثبت  الثقافية  ال�صياحة 
عالقتها باللغة وخ�صو�صا لغتنا العربية.

ال�صياحة	الثــقــافــيــة	:
زيادة  اإىل  ال�صياحة  هذه  تهدف 
املعرفة لدى ال�صخ�ص من خالل ت�صجيع 
املناطق  على  للتعرف  الثقافية  حاجاته 
مرتبطة  وهي  له  املعروفة  غري  والدول 
ا�ثرية  واملواقع  التاريخ  على  بالتعرف 

وال�صعوب وعاداتها..

العر�ض	ال�صياحي:
جمموعة  هو  ال�صياحي  العر�ص 

اأثناء  لل�صماح  املقرتحة  اخلدمات 
اأي  وجتوالهم  اأقامتهم  واأثناء  تنقلهم 
 ، اإيواء  املادية  )  املنتجات  جمموعة 
املعنوية  )  واملنتجات  الخ  (   .. نقل 
مناخ ـ ثقافة ـ العادات والتقاليد  ( التي 

باإمكانها اإ�صباع رغبات امل�صتهلك.
حاجة  تلبية  عن  عبارة  هــو  اأي 
ال�صلع  تـــوزيع  عملية  وفق  امل�صتهلك 
�صلع  من  املتكونة  ال�صياحية  واخلدمات 
مع  ال�صوق  يف  ملمو�صة  وغري  ملمو�صة 

حتديد ال�صعر .
اإىل  ال�صياحي  العر�ص  وي�صنف 

ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية:
1 - جمموعة الرتاث املتكون من املوارد 
ال�صناعية   ، الثقافية   ، الطبيعية 
ال�صائح  جتلب  التي  والتاريخية   ،

�صتمتاع بها. لالإ
التي � تعترب  التجهيزات  2 - جمموعة 
ال�صائح  جلب  يف  �صا�صي  ا�أ العامل 
اأن عدم توفرها مينح ال�صائح  غري 

من ال�صفر
ــ  املطعم  ـ  يواء  ا�إ ــ  النقل   ، كو�صيلة 
والريا�صية  الثقافية  والتجهيزات 

والرتفيهية.
دارية  ا�إ جراءات  ا�إ جمموعة   -  3
الدخول  بت�صهيالت  املتعلقة 
و�صائل  مع  العالقة  ذات  واخلروج 
ال�صائح  يعقدها  التي  النــقل 

للو�صول اإىل املكان املرغوب فيه.
العامل  هي  الرتاث  جمموعة  اذا 
وال�صبب  ال�صياحية  للعملية  ا��صا�صي 
وتعترب  والزوار  ال�صياح  جللب  الرئي�ص 

اللغة والثقافة احد اهم عواملها. 

لغتنا	العربية	هويتنا:

يف  اللغة  اأهمية  الكثريون  يدرك   �
حفظ  اأن  يدركون  و�  ال�صعوب،  حياة 
بقدر  يكون  ا�صتمراريتها  و�صمان  اللغة 

حمافظتنا عليها كاأفراد ناطقني بها.
اإن عدم  وتقول مي�صاء را�صد غدير 
مر كان �صببًا يف انقرا�ص  اإدراك هذا ا�أ
العامل  يف  واللهجات  اللغات  من  كثري 
انقر�صت  اللغات  تلك  وبانقرا�ص   .
واأقوامها  ب�صعوبها  معرفتنا  وتال�صت 

وثقافاتها.
اإن املتجول يف بع�ص فنادق ومطاعم 
خ�ص  با�أ واخلليجية  العربية  الدول 
اللغة  هي  ا�إجنليزية  اللغة  اأن  يالحظ 
تلك  معظم  يف  تطالعنا  التي  الر�صمية 
خرى هي  جنبية ا�أ ماكن، واللغات ا�أ ا�أ
العربية  اللغة  با�صتثناء  الثانوية  اللغات 
احت�صار  حالة  يف  وكاأنها  اأ�صحت  التي 
يف  اأنها  رغم  قريبا  بانقرا�صها  تنبئ 
بهذه  تهتم  اأنها  يفرت�ص  عربية،  دولة 
اللغة وجتعلها اللغة التي لها الغلبة على 
اأخرى  لغة  ي  واملقابلة �أ خرى  ا�أ اللغات 

يف ا��صتخدام.
وحتر�ص  بلغاتها  تتم�صك  ال�صعوب 
اللغات  وتعتربها  ا�صتمراريتها،  على 
عن  التنازل  ميكن   � التي  الر�صمية 
التخاطب بها حتى واإن كانوا على دراية 
نحن  نتخلى  حني  يف   . اأخرى  بلغات 
اأفرادا  ومقيمني،  مواطنني  العرب، 
اللغة  عن  البلد،  هذا  يف  وموؤ�ص�صات 
اإىل  مر  ا�أ فيها  و�صل  لدرجة  العربية، 
باأنه �  وال�صائحني  الزوار  اعتقاد بع�ص 

وجود للعرب يف هذه الدولة ! .
املتحدثني  عدد  اأن  ندرك  نحن 
بالعربية يف الدول العربية � يقارن بعدد 
خرى،  ا�أ جنبية  ا�أ باللغات  املتحدثني 
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اللغة  بان  نف�صه  الوقت  يف  ندرك  لكننا 
العربية هي اللغة الر�صمية يف البلد وهي 
من  والكثري  �صليني،  ا�أ البلد  اأهل  لغة 
ا�إجنليزية،  اللغة  يجيدون   � املقيمني 
�صباب  �أ العربية  لغتنا  نتجاهل  فلماذا 
غري  ن�صبة  غلبة  يف  دائما  نح�صرها 
يف  ال�صائحني  اأو  بالعربية  الناطقني 

الدولة على العرب؟
غريبة  العربية  اللغة  اأ�صبحت  لقد 
النا�ص.  يتداولها  التي  اللغات  بني 
ن�صجعهم  الذين  نحن  اأننا  وامل�صكلة 
اعرتا�ص  دون  دفعا  ذلك  اإىل  وندفعهم 
لغتنا  نتبنى  اأن  ودون  ا�صتنكار،  حتى  اأو 

ونحافظ عليها.
ملاذا � ت�صرتط البلديات يف الدول 
ال�صياحية  والدوائر  والهيئات  العربية 
واجلهات املعنية ا�صتخدام اللغة العربية 
ماكن  وا�أ والفنادق  املطاعم  قوائم  يف 
العامة مقابل ما توفره باللغة ا�إجنليزية 

ولو من باب ذر الرماد يف العيون؟!.
ال�صياح  من  املاليني  ا�صتقطاب 
يف  جانب  ا�أ من  اآخرين  ماليني  واإقامة 
الدولة � يعني اأن نتنازل بهذه الب�صاطة 
اإلغاء  يعني  و�  العربية،  اللغة  عن 
نتخطى  اأن  يعني  و�  هويتنا،  من  جزء 

موروثاتنا.
ناطق  كل  م�صوؤولية  العربية  اللغة 
والتهاون  اإليها،  ينت�صب  فرد  وكل  بها، 
اإيذان  هو  وا�صتخدامها  تعميمها  يف 
معها،  هويتنا  وتال�صي  بانقرا�صها 
كونها  يف  فقط  تكمن   � اللغة  فاأهمية 
و�صيلة تخاطب لكنها عنوان هوية ودليل 

تواجد.
 � ثقافة  م�صامينها  كل  يف  وحتمل 
يجدر بنا التنازل عنها والتفريط فيها، 

ن  �أ فيه  نكون  ما  اأحوج  نحن  وقت  يف 
نحافظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا التي 
تكاد حتت�صر على اأيدينا، وبيدنا � بيد 

غرينا .
يكون  يكاد  دولنا  حال  فاإن  لذلك 
جيال  ا�أ خا�ص  وب�صكل  ننا  �أ �صعبًا، 
احلالية التي بداأت تفقد احلديث باللغة 
 « اجنليزيًا   « التوا�صل  واأغلب  العربية 
حال  يف  الده�صة  اإىل  يدعو  مر  �أ وهو 
احلركة  كانت  اأيام  فقبل  جيل،  هكذا 
بال�صياح من  عامرة  دبي  اإىل  ال�صياحية 

دول
مارة وجهة �صياحية  اخلليج، كون ا�إ

�صاحرة للقريب والبعيد.
نفو�ص  يف  الده�صة  اأثار  ما  ولكن 
الكثريين من ال�صياح اخلليجيني يف اأحد 
املنتجعات املهمة وال�صهرية والتي تقدم 
فيها عرو�ص للحيوانات البحرية حتظى 

بح�صور كبري وعديد
من  والكبار  ال�صغار  من  ال�صياح 
دول اخلليج، فوجئ احل�صور باأن ال�صرح 
ا�إجنليزية،  باللغة  للزوار  يقدم  الذي 
اخلليجي  لل�صائح  ا�عتبار  دون  من 
والعربي عمومًا، رغم اأنه من املفرت�ص، 
املعلومة  تقدم  اأن  عربي،  بلد  يف  ونحن 
بالعربية مع ترجمة بلغات اأخرى، فبهذا 
رغم  العربية،  لغتنا  هوية  على  نحافظ 
�صعينا اإىل احرتام بقية ال�صياح ولغاتهم 
اإىل  ن�صعى  اأن  جميعًا  بنا  جدر  ا�أ ومن 
تفعيل اللغة العربية يف كل موقع ومكان.

جهود	مثمرة:
ان اعتماد منظمة ال�صياحة العاملية 
وعمل  ن�صاطات  �صمن  العربية  للغة 
لها  �صيكون  حيث  جادة  خطوة  املنظمة 

ربع  ا�أ للغات  املتوفرة  الو�صائل  نف�ص 
داخل  املعتمدة  الر�صمية  خرى  ا�أ
والفرن�صية  ا�إجنليزية  وهي  املنظمة 
�صبانية والرو�صية، ولن نكتفي بذلك  وا�إ
بل نوؤكد على �صرورة اإقرار اللغة العربية 

واعتمادها كلغة ر�صمية.
ومن اجلهود املثمرة اي�صا ما قامت 
به وزارة ال�صياحة املغربية والتي اعددت 
م�صروعا لتعريب امل�صطلحات ال�صياحية 
التعريب  حملة  اإطار  يف  املغرب  يف 
املختلفة،  الدولة  دوائر  يف  اجلارية 
بالقطاع  النهو�ص  اإىل  تهدف  خطوة 
يف  ال�صياحة  ودعم  وتنميته  ال�صياحي 
العربية  البلدان  من  وغريها  املغرب 

ا�خرى.
اجلامعيـة  املوؤ�ص�صـات  مـن  فالعديد 
املئـات  ��صتقبـال  ت�صتعد  باملغـرب 
الذيـن  مـن  جانـب،  ا�أ ال�صيـاح  مـن 
العربيـة،  اللغـة  تعلـم  درو�ص  ا�صتهـوتهـم 
فاتـورة  تكلفـة  ارتفـاع  مـن  فبالرغـم 
وكليـة  العرفـان  مديـنة  فاإن  تعليـمها، 
الـزوار  ت�صتقبل  بالربـاط  اأكدال  العلـوم 
هـذه  علـى  بالتوافـد  بـداأوا  الذيـن 
املـوؤ�ص�صات ق�صـد ا��صتفـادة مـن درو�ص 
تعليـم اللغـة العربيـة للناطقيـن بغيـرها، 
واجلـديـر بالذكـر باأن عـددا مـن املعاهـد 
نفـ�ص  نحـت  قـد  خـرى  ا�أ هـي  اخلا�صـة 
ا�إح�صائيـات  �صجلـت  حينمـا  النـحو، 
طلبـات  عـدد  فـي  متزايـدا  ارتفاعا 
وتتمـركز  باملغـرب،  العربيـة  اللغـة  تعلـم 
املعاهـد بكـل مـن مقاطعـة ح�صـان  هـذه 

واأكـدال بالعا�صـمة الرباط. 
فاإن  املهتمـني  بعـ�ص  وح�صـب 
اللغـة  بتعليـم  املهتمـة  املوؤ�ص�صـات  تـزايـد 
الراغبيـن  ارتفـاع  اإلـى  يرجـع  العربيـة 
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العملـة  واإلـى  العربيـة،  اللغـة  تعلـم  فـي 
جنبيـة التـي جتنيـها هاتـه املوؤ�ص�صـات  ا�أ

قامـة واأعبـاء الدرو�ص. كم�صاريـف ا�إ
اأ�صاتـذة  اإفـادة بعـ�ص مـن  وبح�صـب 
جن�صيـات  فاإن  الرتبيـة  علـوم  كليـة 

جانـب ال�صيـاح ا�أ
العربيـة  اللغـة  تعلـم  فـي  الراغبيـن 
اإ�صبـانيـا  اجلـارة  مـن  التـوالـي  علـى 

ويليهـم الفرن�صيـون
ثـم البلجيكيـون فالـو�يات املتحـدة 

مريكيـة... ا�أ
وقـد اأفـاد امل�صـدر ذاتـه باأن جـودة 
املقـدم  العربيـة  اللغـة  تعليـم  بـرنامـج 
كبيـر  بعـدد  دفـع  الرتبيـة  علـوم  بكليـة 
ملـوا�صلـة  جـديد  مـن  العـودة  اإىل  منهـم 
حالـة  واأرجـاأ  اللغـويـة،  قدارتـهم  تعميـق 
العـود هاتـه اإلـى التقنيـات البيـداغـوجيـا 
والو�صائـل الدياكتيكيـة املعتمـدة، وكفاءة 
تعليـم  درو�ص  علـى  امل�صرفيـن  �صاتـذة  ا�أ
الراحـة  اأجـواء  واإلـى  العربيـة،  اللغـة 

التـي توفـرها لهـم ف�صـاءات
الكليـة. 

فاإن  �صاتـذة  ا�أ �صهـادة  وح�صـب 
با�صتعـداد  يتميـزون  جانـب  ا�أ املتعلميـن 
درو�ص  علـى  وبلهفـة  قبـال  ا�إ فـي  قـوي 
تبـرز  ا�صتعـداد  العربيـة،  اللغـة  تعلـم 
ال�صريـع  اكت�صـابهـم  فـي  نتائـجه 
احلديـث  حيـن  هائـلة  توا�صليـة  ملقـدرة 
وتتاأكـد  العربيـة.  باللغـة  ال�صفاهـي 
التوا�صليـة  وخا�صـة  اللغـويـة  مهاراتهـم 
منـها عـند العائديـن مـن جديد ملـوا�صلـة 
تعميـق تعليـمهم بالكليـة، ممـا يعنـي باأن 
العربيـة  اللغـة  تعلمـوا  قـد  املتعلميـن 
ليطلعـوا بهـا علـى كنـوز الثقافـة العربيـة 

�صـالميـة. وا�إ

ولقـد بات املغـرب فـي ع�صـر �صنـوات 
خيـرة قبلـة �صياحيـة وخا�صـة بالن�صبـة  ا�أ
للراغبيـن يف تعلـم اللغـة العربيـة، حيـث 
ومنـذ  الرتبيـة،  علـوم  كليـة  داومـت 
درو�صا  تنظـم  الت�صعيـنيات  اأوا�صـط 
جانـب،  �صيفيـة لتعليـم اللغـة العربيـة لالأ
مـن  املئـات  جلـب  مـن  ومتكنـت خـاللها 
اللغـة  تعلـم  ق�صـد  املغـرب  اإلـى  ال�صيـاح 
باأن  اإح�صائيـات  اأ�صارت  وقـد  العربيـة، 
اإلـى  العـودة  ف�صـلوا  منهـم  كبريا  عـددا 
ال�صيفيـة  عطلتـهم  لق�صاء  املغـرب 

وملوا�صلـة تطويـر مهاراتهـم اللغـوية.
علـوم  كليـة  اأن  اأي�صـا  ومعلـوم 
الرتبيـة وعلـى مـدار هـذه ال�صنـوات قـد 
متخ�ص�ص  عمـل  فـريق  بف�صـل  راكمـت 
العربيـة  اللغـة  تعليـم  بيـداغوجيـا  فـي 
للناطقيـن بغيـرها جتربـة مهمـة توجـت 
عليـه  اأطلـق  تعليمـي  منهـاج  ب�صياغـة 
العربيـة  اللغـة  تعليـم  فـي  املنـار  ا�صـم 

لغيـر الناطقيـن بهـا. 
املكثـفة  الدرو�ص  برنامـج  ويتكـون 
لتعليـم اللغـة العربيـة للناطقيـن بغيـرها 
مـن درو�ص اأ�صا�صيـة فـي تعليـم اأبجـديات 
لتمهيـر  واأخـرى  العربيـة،  اللغـة 
اإ��صتمـاع  مهـارات  علـى  املتعلميـن 
ودرو�ص  والكتابـة،  القـراءة  احلديـث، 
اأخـرى للدعـم والتقويـة علـى مـدار �صهـر 
نزهـات  وق�صـاء  زيارات  تتخللهـا  يوليـو 

�صياحيـة مبـدن مغـربيـة.

اخفاق	م�صتمر:
�صبق وان �صرحنا لكم منوذجا عن 
العربية  اللغة  تر�صيخ  يف  املغرب  جهود 
ال�صياحي،  التكوين  اطار  يف  وتفعيلها 
لدولة  اأخر  منوذج  لكم  نعر�ص  وا�ن 
جتاهل  ��صتمرار  �صورة  تعر�ص  عربية 

القطاع  هذا  يف  العربية  اللغة  واهمال 
�صبيل  على  الدولة  وهذه  الهام  احليوي 
املثال ولي�ص احل�صر، هي ا�ردن وقي�ص 
على ذلك لبنان ومدينة دبي كما ا�صلفنا 
العربية  البلدان  من  وغريها  �صابقا 

واملدن.
ال�صدد  هذا  يف  قيل  ما  وابرز 
عمان:   مدينة  وخ�صو�صا  ا�ردن  عن 
»يتفاجىء كل من يذهب لتناول الطعام 
�صواء  ال�صياحية  املطاعم  احد  يف 
بان  عمان  يف  ا��صبانية  او  ا�يطالية 
قائمة الطعام تخلو من اللغة العربية .. 
حيث تتوفر القائمة باللغات ا�جنليزية 
والفرن�صية وا�يطالية .. وكاننا نعي�ص يف 
دولة اجنبية .. مع ان الد�صتور ا�ردين 
اللغة  هي  العربية  اللغة  ان  على  ين�ص 
الر�صمية للدولة وهي اللغة املتداولة بني 

املواطنني ا�ردنيني واملقيمني العرب ..
يف  العربية  اللغة  جتاهل  وبالتايل 
جتاوز  هو  املطاعم  زبائن  مع  التعامل 
وقوانينه  ا�ردين  الد�صتور  �حكام 
والتيتن�ص املادة اخلام�صة من ”“ نظام 
و  ال�صياحية  وا��صرتاحات  املطاعم 
تعديالته رقم 6 ل�صنة 1997 على وجوب 
التقيد بـ”و�صع �فته حتمل ا�صم املطعم 
وتظهر  وا�جنليزية  العربية  باللغتني 
قوائم  وا�صهار  ت�صنيفهن  فئة  فيها 
ا��صعار للطعام وال�صراب يف مكان بارز 
على مدخل املطعم وتقدمي لوائح طعام 
الزبائن  �طالع  وا�صعاره  انواعه  تبني 

عليها.” 
عندما  فعلك  ردة  �صتكون  ماذا 
اللغة  من  تخلو  قائمة  عليك  تعر�ص 
بناء  اىل  الدعوة  فان  لذا  العربية؟ 
املجتمع العربي تبقى ناق�صة اذا مل يكن 
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منائها  على  والعمل  اللغة  رعاية  همها 
للتطور  مواءمتها  يكفل  مبا  ومدها 
يف  اليوم  العامل  ي�صهده  الذي  ال�صريع 
املتطورة  والتكنولوجية  احلديثة  العلوم 
والتي تعترب ا�صا�ص التنمية ا�قت�صادية 

وا�جتماعية.
قدرتها  فعال  اأثبتت  العربية  واللغة 
واداء  احلديثة  العلوم  ا�صتيعاب  على 
جمتمع  كمنظمة  ونحن  متطلباتها، 
التعارف  تو�صيع دائرة  تعمل على  مدين 
والتوا�صل بني ال�صعوب يف اطار التبادل 
ندعو  البلدان  بني  وال�صياحي  الثقايف 
العربية  باللغة  ا�عتزاز  �صرورة  اىل 
اخلدمات  لعر�ص  كو�صيلة  وا�صتخدامها 
وال�صركات  املوؤ�ص�صات  يف  والربامج 
ومواقع  والثقافية  ال�صياحية  واملن�صاأت 
العربية  لال�صالة  تاأكيدًا  وذلك  الرتاث 
عنها  ا�عرا�ص  كون  القومية،  والهوية 
يف  وطعن  العربية  لالمة  التنكر  مبثابة 
لغته  ا�صتبدل  اهم مقوماتها، ومن  احد 

بلغة اخرى خ�صر هويته وفقد كيانه.

التو�صيات:
اأرقى  العربية  اللغة  اأن  جند  هكذا 
اأكرث  اأي�صًا  وهي  واأ�صرفها،  اللغات 
رغم  لغاء،  وا�إ للت�صويه  عر�صة  اللغات 
ثالثمائة  من  اأكرث  بها  املتكلمني  اأن 
ون�صف  مليار  بها  واملرتبطني  مليون 
ال�صيل..  كغثاء  لكنهم  تقريبًا  م�صلم 
ثقافتنا  ن�صر  على  نعمل  ان  يجب  لذا 
وح�صارتنا وتراثنا؛ من خالل ا�ن�صطة 
املدعمة  وال�صياحية  الثقافية  والربامج 
حتفل  العربية  فاللغة  العربية،  باللغة 
اأغلب قيمه ومواقفه،  اإن�صاين يف  برتاث 
جيل  اإىل  جيل  من  مو�صول  تراث  وهو 

بقيمه  حي  وامل�صاواة،  خاء  ا�إ اإىل  يدعو 
اليعرفه  هذ  نن�صر  اأن  فعلينا  وعاداته. 
من  نتعلمنحن  كما  منه  ويتعلم  خر،  ا�آ

خر.  ا�آ
الرتاث  على  باحلفاظ  وا�هتمام 
م�صتوى  على  املهجر،  بالد  يف  العربي، 
اجلاليات العربية، با�ظافة اىل متابعة 
اللغة  �عتماد  العاملية  ال�صياحة  منظمة 
العربية  الدول  عرب  ر�صمية  لغة  العربية 
يف  العربية  اللغة  واعتماد  ا�ع�صاء 
ومعامالت  واملرا�صالت  اليومية  احلياة 
املحالت  و�فتات  وامل�صارف  ال�صركات 
ومدن  عوا�صم  يف  التجارية  وا��صواق 

البلدان العربية.
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