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 :اإلهداء
 

 ..ك إذل ثغرىا فأرل ثغرم .. إذل اليت أنظر إذل عينيها فأرل عيٍت 

 .ك  إليها كلها فأرل نفسي 

 .إذل اليت تعلمت على يديها الصغَتتُت أف ال شيء يف الدنيا يضاىي األمومة

 أنفالإليك صغيرتي ... 

  األمل  ك جدد فيها  اإلحساس باغبياة قدكمو  يف نفسيإذل الذم بعث ب 

  إلى مالكي الصغير  ياسر...          

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:شكر خاص  
 

 
               

..إذل أستاذم الفاضل عبد اعبليل مصطفاكم                           
ابق علمو باؼبطبات اليت ستواجهناالذم قبل اإلشراؼ على ىذا البحث رغم س  

لك خالص االمتنان                 ...   
..         إذل أكؿ أستاذ رل يف مقياس فن اغبياة، إذل زكجي الفاضل عبد اجمليد عطار  

..                                                            لك أياد بيضاء علينا  
لست أنسى الجميل   ...                                                               

 
 
 
 



 
 
 
 

 
       
قبل البدء           

 
..اللغة ليست أداة  

 !! بقدر ما هي أفق
 ركالف بارث   
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 مقدمة



 مقدمة    

 

  ب 

إهنا بوابة اغبضارة ، تتأثر بالركح السائدة فيها كما ...اللغة نعمة من أخطر النعم
إقبازاهتا كآلياهتا ، كيف اللغة ينعكس النمط اغبضارم السائد يف ؾبتمع من اجملتمعات ب
بأمباطها التعبَتية كقدراهتا اإلبداعية اليت اكتسبتها عرب : كما أف اغبضارة تتأثر باللغة ..

 . تارىبها الطويل 
كيف : لعل إحدل اؼبؤشرات اؼبهمة على ربضر شعب من الشعوب ىو عالقتو بلغتو 

ينظر إليها ؟ ككيف يتعامل معها ؟ مث كم ىي قدرات لغتو على التعامل مع مبط اغبياة 
 السائد ؟

  
 أين يقف عرب األلفية الجديدة لغويا ؟: و السؤال هنا  

اللغة العربية من ىذه الزاكية يف مأزؽ ؛ فهي تعيش يف ظل حضارة ليست من       
ا، كتصورات عقائدية عن الكوف ـبالفة صنع أبنائها، حضارة شكلت لنفسها نظاما فكري

يف كثَت من نواحيها للنظاـ الفكرم الذم عاشت يف ظلو اللغة العربية، كما أف  ىذه 
اغبضارة ابتدعت علوما ك مناىج للبحث العلمي دل تألفها اغبضارة العربية سالفا، 
، كأقبزت منجزات صاحبتها عادات ك تقاليد خاصة، ىذا كلو بدا غريبا عن العرب

أزمة التخلف غيبت الدكر اغبضارم . كشكل مأزقا تواجهو اللغة العربية يوما بعد يـو
الذم انعكس بدكره على تعاملو مع اللغة، ليبدأ عصر الشركح، كشركح : الفعاؿ للعرب

كمن يقرأ التاريخ اإلسالمي جيدا هبد أف توقف العرب عن االىتماـ بلغتهم . الشركح
 .كل مظاىر اغبضارة اليت شادكىا عرب مئات السنُتتزامن مع االهنيار العاـ ل

لقد ..بل جاكزه إذل حركب توالت عليها،كال تزاؿ.. دل يقف األمر عند ىذا اغبد
تعرضت كحدىا من بُت لغات العادل لكل ما ينصب عليها من معاكؿ اؽبدـ كوبيط هبا 

 .من دسائس اؼبًتصدين ؽبا؛ألهنا قواـ فكرة كثقافة كعالقة تارىبية
كالسهاـ كبوىا كثَتة ؛من دعوة إحالؿ اللغات األجنبية ؿبلها،إذل ..ثخنت لغتناأ 

 .اؼبناداة بتبٍت العاميات 



 مقدمة    

 

  ت 

أما حديث اليـو فغَته باألمس؛إذ السهم القادـ ليس كبقية السهاـ،إنو 
الذم نشرتو "أطلس اللغات اؼبهددة باالنقراض"؛ ففي طبعة جديدة ؿ"االنقراض اللغوم"

 .ؼبواقع الساخنة اليت يكوف فيها التنوع الثقايف كاللغوم يف حالة خطراليونسكو،حددت ا
كباالستناد إذل األطلس اؼبذكور، ىناؾ اليـو ثالثة آالؼ لغة مهددة باػبطر يف 

لغة  250:العادل،دبستويات ـبتلفة،أم ما يعادؿ نصف لغات كوكبنا،ففي إفريقيا مثال
 .لغة ؿبلية  1400من أصل  لغة يف مرحلة تقهقر 600إذل  500مهددة،كبُت 

يف حالة احتضار،  19أمريكية ىناؾ -لغة ىندية 104من أصل :كيف أمريكا الشمالية
لغة ىندية قديبة يف حالة  150كيف الواليات اؼبتحدة األمريكية التزاؿ .لغة مهددة 28ك

 .تشبو اؼبوت
كاالتصاؿ ما زاد األمر تفاقما ىيمنة االقبليزية على كسائل اإلعالـ            

كلندع صراحة األرقاـ تكشف لنا عن مدل سطوة اللغة االقبليزية يف اجملالُت .العاؼبية
 :اؼبذكورين

 .من برامج اإلذاعة باللغة االقبليزية% 65    
 .من األفالـ ناطقة باالقبليزية70%
 .من الوثائق اؼبخزنة يف االنًتنت باالقبليزية% 90
 .ة تتم باالقبليزيةمن اؼبكاؼبات اؽباتفية الدكلي% 85

أـ على صعيد السياسة كاالقتصاد فال ىبرج ..ىذا يف ؾباؿ اإلعالـ ك االتصاؿ 
عن كونو صدل ؼبصاغبها  –القطب اللغوم األكحد بال منازع -موقف الواليات  

 .اإلسًتاتيجية الداخلية منها أك اػبارجية 
يو اللغة العربية من ىنا كاف االنقراض اللغوم إضافة جديدة لعصر جديد؛ تبحث ف

 .عن مساحة أرحب كفضاء أكسع

 
 : اإلشكالية
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  ث 

يف ظل العوؼبة كثورة اؼبعلومات ، تتعرض العربية غبركة هتميش نشطة، بفعل        
الضغوط اؽبائلة الناصبة عن طغياف اللغة االقبليزية على الصعيد السياسي ك االقتصادم 

ذلك معظم لغات العادل ، إال أهنا تواجو  كالتكنولوجي ك اؼبعلومايت ، كتشارؾ العربية يف
 .ربديات إضافية أفرزهتا جدلية العالقة بُت األنا كاآلخر 

االنقراض "كيف ظل حالة عدـ التعُت ىذه ، تربز إشكاليات لغوية ،آخر ذبلياهتا       
من ىنا كانت اغباجة ماسة إذل فك إشكالية تبحث يف مستقبل اللغة العربية ". اللغوم 
ظور تركييب ، يف ضوء التلوينات اعبديدة للمواقع الساخنة اليت يكوف فيها التنوع من من

 .الثقايف يف حالة خطر 
 

 : الفرضيات 
 . البحث يف العلـو االنسانية ك االجتماعية رىُت فرضيات تصاحبو عرب مفاصلو   

 :كدراستنا رباكؿ مالمسة بعض الفرضيات التالية 
ألخطار اللغوية القادمة، ك مستقبلها سيكوف لن تكوف العربية دبنأل عن ا .1

 .يف أفضل احتماالتو مزيدا من االنكماش كالتهميش 
امتالؾ العربية ػبصائص جوىرية يف فقهها،جعلها صاحبة توازف  كتوسط  .2

لغوم،ىذا كلو يبكنها من ذباكز اغبواجز اللغوية اعبديدة، كيف مقدمتها 
 .االنقراض اللغوم

ات نقدية ك تقويبية ذبعلها أكثر حضورا  كتفاعال حاجة العربية إذل مراجع .3
 . ك انسجاما مع مستجدات اغبضارة

 :خطة البحث
إشكالية بافًتاضات تصاحبها كانت حباجة إذل خطة ترسم اؼبسار، كصوال إذل       
 ...اؽبدؼ 
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ك بعد التحوير ك التطوير، اتضحت معادل البحث بصورهتا ..توالت اػبطط كتغَتت
 :التالية

ك وبمل قراءة ألسئلة االنقراض ك أنبيتها، ؿباكلُت رصد : ل التأسيسيالفص -
 .إحصاءات رقمية تظهر تضاريس أطلس اللغات ضمن معطيات العصر اعبديدة

يقدـ مقاربة للعوؼبة يف بعدم اؼباىية ك اعبذكر،مث حبث يف : الفصل األكؿ -
 .ةتفاصيل الظاىرة ك نتائجها، ليختم احملور دبفصل اؼبوقف من العوؼب

حاكلنا فيو إثبات جدلية العالقة بُت العوؼبة ك اؽبوية، كصوال إذل : الفصل الثاين -
 .سؤاؿ اللغة ك العوؼبة

ك فيو إجابة عن سؤاؿ حاضر العربية ك العوؼبة،حبثا يف خصائص : الفصل الثالث -
 .لغتنا ك مقاربة لنسيج بنيتها اؼبعرفية

النفسية للمشكلة اللغوية  كسبعنا  كاف البحث فيو تأمال يف اؼبظاىر: الفصل الرابع -
 .يف أسباهبا، مع ؿباكلة لتقدًن صبلة من اغبلوؿ ك االقًتاحات

 .ك فيها رصد لنتائج الدراسة: خػاسبة -
 :المنهج
تعدد جوانب اإلشكالية اللغوية، ك اتساع نطاؽ تداخلها مع أنساؽ معرفية        

ىذا كلو هبعل . اؼبعلومات أخرل ، ك زيادة تعقدىا ، ك حضورىا التارىبي يف عصر
 .ىكذا دراسة حباجة إذل أكثر من منهج

سيتخذ البحث يف جزئو األكؿ من اؼبنهج الوصفي التحليلي سبيال البد منو،ما       
 .دامت الغاية كصف الظاىرة الواحدة كربليل مضامينها 

ة لتجاكز اؼبنهج االسًتاتيجي حاضر ىو اآلخر لنطرح من خاللو خطة معرفية تغيَتي     
 .الواقع اللغوم اؼبسدكد

مث اؼبنهج التفكيكي ك الذم نفكك بواسطتو رموز العربية ضمن رؤية بنيوية تسعى      
 .للتماىي مع مدلوؿ التوسط كالتوازف اللغويُت
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 :أهداف البحث

ك ؿبط رحالو أىداؼ يصبو إليها،كعن ىذا .. لكل حبث كجهة ىو موليها       
 :ا ؼبالمسة اآلفاؽ التاليةالبحث فإنو يسعى جاىد

 .تشخيص الواقع العاؼبي ثقافيا كلغويا -1     
 قراءة مستقبلية معرفية للتحديات اليت ستواجو األمة العربية  -2     

 (.ضمن البعدين الثقايف ك اللغوم)                    
 .تفكيك البنية الثقافية للمجتمع العريب،كصوال إذل خط اللغة -3    
 .األىداؼ –الوسائل  –اؼبفهـو : اغبفر يف العوؼبة اللغوية -4    
 .كؿباكلة تفكيك مضامينو اؼبعرفية" االنقراض اللغوم"النظر يف مصطلح  -5    
 .البحث يف جدلية اللغة العربية كاالنقراض اللغوم -6    
يثبث قراءة يف اػبصائص اعبوىرية للغة العربية من منظور فقو اللغة،فبا قد  -7    

 (.التوسط،التوازف)عاؼبيتها 
 .قراءة يف عوامل التجدد الكامنة يف اللغة العربية -8    
البحث اؼبوضوعي يف أسباب التدىور اللغوم،كطرح آليات جديدة تنمي قابلية  -9    

 .االنتماء للغة العربية
 

 .نرجو اهلل أف تكوف الغلة صاغبة..ىي ؿباكلة أكذل للبذر              
ـ2007مارس  31:ق اؼبوافق ؿ1428ربيع الثاين 12:تلمساف يف               
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اللغوي االنقزاض  

إجابات صامتة..أسئلة ناطقة  
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ك تلونػػػت يف ... ،﴾ و علـــم آدم األســـماء كلهـــاالكلمػػػة أكؿ علػػػم تلقػػػاه أبػػػو البشػػػرية           
فحػق ؽبػا أف . اؼبهػارةبػألواف الثقافػة ك اؼبعرفػة ك  -إذ ترافق اإلنساف من بدء اػبلػق –عمرىا السرمدم 

 .ترفع صاحبها إذل مكاف الصدارة، ك ارتبطت بالكهانة ك القداسة، ك بالوساطة بُت اهلل كاإلنساف
، بػالقوؿ ينشػا اهلل مػا يشػاء، ﴾إنما قولنا لشيء إذا أردنـا  أن نقـول لـن كـن فيكـون 

هبػػذا يظهػػر ... نشػػاء كبػػالقوؿ وبػػاكر اإلنسػػاف لينشػػا مػػا يشػػاء، ك قػػد أعطػػاه اللغػػة ليحقػػق مشػػيئة اإل
 .1الفعل تاليا للقوؿ، فالقوؿ ينشا الفعل، أم اغبياة

 مث ماذا؟
دل يكتػػف اإلنسػػاف بفعلػػي التفكػػَت ك التعبػػَت، بػػل زاد عليهمػػا فعػػل التػػدبَت خالفػػة يف األرض 

نتػائج فكػرة جوىريػة تطبػع علػى اجملتمػع يف مرحلػة مػا "فكانت قصة اغبضارة، الػيت ىػي ... كتعمَتا ؽبا
 2."تحضر الدفعة اليت يدخل هبا التاريخقبل ال

مػػػن ىنػػػا تغػػػدك األفكػػػار رأس مػػػاؿ األمػػػة اغبقيقػػػي، إذ ال يقػػػاس غػػػٌت ... اؼبنطلػػػق إذف، فكػػػرة 
 ".أفكار"، بل دبقدار ما فيو من "أشياء"اجملتمع بكمية ما يبلك من 

مػػع -اسػػتقر يف الػػذىن(:" مصػػطفى ناصػػف. د)كلعػػل االنطالقػػة الصػػحيحة تكػػوف مػػن قػػوؿ 
ك خيػػػػػل إلينػػػػػا أف أمػػػػػور الشخصػػػػػية ك الثقافػػػػػة    ... التمييػػػػػز الغريػػػػػب بػػػػػُت اللغػػػػػة ك الثقافػػػػػة  -األسػػػػػف

 .3"أسباب اغبضارة أكرب من االىتماـ ك التدقيق يف مدلوؿ الكلمةك 
إذا كانت اغبضارة تتطلب من كل شعب أف يرتقي بفكػره إذل مسػتول االنسػانية، فإهنػا تػدفع 

لسػت أتصػور ألمػة مػن األمػم ثػورة فكريػة  (: "زكػي قبيػب ؿبمػود .د)باللغة إذل ذات  اؼبستول، يقػوؿ 

                                                                                                                                              

   1/31حٌزمَس. 

  16/40.39.38ٌٕلً ح. 

 

 .81ؿٌٍٚ حٌؼَر١ش فَٚع حٌل١خس، ٙ فىظٍٛ حٌىه، . أٓؼي ػٍٟ ٚ ى. ى: ٠ٕظَ  1

 .54ِ٘ىٍش حألفىخٍ، ٙ ِخٌه رٓ ٔزٟ،   2

 .89حٌٍغش ٚ حٌظف١َٔ ٚ حٌظٛحًٛ، ٙ ِٜطفٝ ٔخٛف، . ى  3
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كاسػحة للركاسػػب، إال أف تكػػوف بػدايتها نظػػرة عميقػػة عريضػة تراجػػع هبػػا اللغػة  كطرائػػق اسػػتخدامها، 
 .1"ألف اللغة ىي الفكر، ك ؿباؿ أف يتغَت ىذا بغَت تلك

لفشػػػل الػػػذريع ،       ك كػػػل مراجعػػػة حضػػػارية تتناسػػػى فضػػػاء اللغػػػة ك تتنكػػػر لػػػو، ؿبكػػػـو عليهػػػا با
 .!ك ثورة اؼبنهج حباجة إذل ثركة اللغة، ال جداؿ

فاللغػػػػة ليسػػػػت كعػػػػاء جامػػػػدا ك ال نػػػػاقال ؿبايػػػػدا، لكنهػػػػا عنصػػػػر فاعػػػػل ك مػػػػؤثر يف احملتػػػػول       " 
 .2"ك اؼبضموف الذم تقـو بنقلو ك تبليغو

ىػػػػػو  ك مهمػػػػػة اللغػػػػػة أف ذبعػػػػػل اؼبوجػػػػػود موجػػػػػودا منكشػػػػػفا بالفعػػػػػل ك أف تضػػػػػمنو مػػػػػن حيػػػػػث 
 .3كذلك

 .بل إف اللغة تتجاكز مهمتها كأداة، لتتحوؿ إذل ضابط حضارم كامل  
 لكن، مىت؟

علػػى حػػد –حػػُت تكػػوف للحضػػارة معطيػػات فكريػػة متكاملػػة متصػػلة بالشػػرارة اإلؽبيػػة اػبالقػػة  
، أك عنػػػػدما تكػػػػوف ىػػػػي أداة اؼبعجػػػػزة اػبالػػػػدة كمػػػػا ىػػػػو شػػػػأف القػػػػرآف يف اغبضػػػػارة  -)تػػػػوينيب(تعبػػػػَت 

 .4اإلسالمية
الواجػب يفػػرض علينػػا أف نرعػػى كاقعػػا جليػػا، ك جوىريػا، ىػػو أف ميزانيػػة التػػاريخ ليسػػت رصػػيدا 
من الكالـ، بل كتال من النشػاط اؼبػادم ك مػن األفكػار الػيت ؽبػا كثافػة الواقػع ككزنػو،  كالواجػب نفسػو 

اعيػػة ك نًتكبولوجيػػا االجتمكمػػا يؤكػػد البحػػث يف طبيعػػة األ-إف مبػػو حضػػارة مػػا: يفػػرض علينػػا أف نقػػوؿ
مشػػػركط بوجػػػود اللغػػػة، فالبشػػػر علػػػى خػػػالؼ اغبيوانػػػات ليسػػػوا مضػػػطرين إذل تعلػػػم كػػػل مػػػا  -الثقافيػػػة

                                                                                                                                              

 .205زكي قبيب ؿبمود، ذبديد الفكر العريب، ص . د  1
 .99ودة، صؿبفوظ كبناح، اعبزائر اؼبنش   2
  108أسعد علي، جذكر العربية فركع اغبياة، ص . د   3
    45مقدمات يف فهم اغبضارة اإلسالمية، ص  ؿبمد علي ضناكم،  4
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يعرفونو عن طريق اػبربة اؼبباشرة أك مالحظة ك تقليػد أفعػاؿ اآلخػرين، فهػم يكتسػبوف معظػم معػارفهم 
 .1من خالؿ كسيلة الكلمة اؼبنطوقة ك اؼبكتوبة

 
اعػػػا يسػػػاكم يف قوتػػػو ك ؾبػػػده ىػػػذا االخػػػًتاع، اخػػػًتاع ىػػػل نعػػػرؼ اخًت (: "كؿ ديورانػػػت)يقػػػوؿ 
  2. "االسم الكلي

على ىذا العػادل، فهػي " استيالئو"ىناؾ تأمالت كثَتة مدارىا أف اللغة ىي طريقة اإلنساف يف 
كػل شػيء " لتسخَت"ربمل صبغتو، ك تنقل إذل األشياء عاؼبو، فاللغة هبذا اؼبنطق ىي كسيلة اإلنساف 

 3.ي انعكاس العادل على كعي اإلنسافلتناكلو، ك اللغة ى
     

                                                                                                                                              

 31أسس نظرية ك تطبيقات عملية،ص: ؿبمد اعبوىرم، االنًتكبولوجيا. د  1 

 .45ارة اإلسالمية، صقصة اغبضارة نقال عن ؿبمد علي ضناكم، مقدمات يف فهم اغبض ككؿ ديورانت  2
 164مصطفى ناصف، اللغة ك التفسَت ك التواصل، ص. د 3
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 :بوابة الحضارة -1
 . صارت اللغة بوابة للحضارة، كعند ىذه البوابة تقع حركب ك تقـو ربالفات...اليـو
 1.ألـز لواـز األمة اغبية اؼبستقلة اليت تشػعر بوجػود ك ربػس كرامػة"كيف ال ؟ ك اللغة من   

ترسم اللغة صػورة كجػود األمػة بأفكارىػا ك معانيهػا  ك حقػائق نفوسػها كجػودا متميػزا بريشة خالقة 
 .قائما خبصائصو

تتحػػد هبػػا األمػػة يف صػػور التفكػػَت، إذ لػػن يتحػػوؿ الشػػعب أكؿ مػػا : ك اللغػػة قوميػػة الفكػػر
يتحوؿ إال من لغتو، ك ىو إذا انقطع من نسػب لغتػو انقطػع مػن نسػب ماضػيو، ك رجعػت قوميتػو 

 .2ظة يف التاريخ، ال صورة ؿبققة يف كجودهصورة ؿبفو 
اللغة إذف تتنازع القوميات، ففي دراسػة للػت مائػة ك طبسػا ك ثالثػُت دكلػة تبػُت أف اثنػيت 
عشػر دكلػػة فقػط مػػن بينهػا تتمتػػع بتجػانس حضػػارم ك لغػوم، ك أف طبسػػا ك سػتُت دكلػػة مػن بػػُت 

 3.كصوال إذل اغبرب...اغبصارىذه الدكؿ تعيش حاالت عنف تًتاكح بُت القمع ك االستعباد ك 
: للػػػت ثػػػالث دكؿ ىػػػي" التوتسػػػي"ك " اؽبوتػػػو"حػػػركب القبائػػػل بػػػُت : علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ

فيتبنػػوف االقبليزيػػة، ك " التوتسػػي"يتكلمػػوف الفرنسػػية، أمػػا " اؽبوتػػو"أىػػل . ك زائػػَت مركانػػدا، بوركنػػد
 .ما يدكر بُت االثنُت ىو ذبح على اللغة بعد أف صارت اللغة ىوية

 !لكن دبعجم إفريقي ،"شكسبَت"ك " فولتَت"حرب ىي 

. جبهػػػػػات الػػػػداخل ك جبهػػػػػات اػبػػػػػارج: يف أكركبػػػػا تشػػػػػتعل حػػػػركب اللغػػػػػة علػػػػػى جبهتػػػػُت
إذل دكلػػة  )بلجيكػػا(مػػن فبلكػػة  1993ىػػي مبػػوذج عببهػػات الػػداخل، فقػػد ربولػػت عػػاـ  )بلجيكػػا(

يتكلمػػػوف الفلمنكيػػػة  )افالنػػػدر (أىػػػل . يف اعبنػػوب )فالونيػػػا(يف الشػػػماؿ ك  )فالنػػػدرا(ارباديػػة تضػػػم 

                                                                                                                                              

 .212اآلداب السامية ، ص ؿبمد عطية اإلبراشي،  1

 ك ما بعدىا 33مصطفى صادؽ الرافعي،  كحي القلم، ص: ينظر   2

 .124ؾبلة العريب،  اغبركب اللغوية ، ص : ينظر  3
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يتكلمػػوف الفرنسػػية، ك بػػُت االثنػػُت تلقػػي اغبػػرب البػػاردة أكتادىػػا، ك قػػد  )فالونيػػا(األؼبانيػػة، ك أىػػل
  1.تنتهي حكاية االرباد بإعالف االستقالؿ

فتجمػػػع النمػػػوذجُت معػػػا، علػػػى جبهػػػات الػػػداخل زبػػػوض حػػػركب  )اؼبملكػػػة اؼبتحػػػدة(أمػػػا 
، ك علػػى جبهػػات )كيلػػز(كأخػػَتا ضػػد  )سػػكوتالندا(ضػػد  ك) إيرلنػػدا الشػػمالية (االسػػتقالؿ ضػػد 

 .كسط اللغات األكركبية" االستثنائية االقبليزية"اػبارج زبوضها ضد أكركبا اؼبوحدة لتحافظ على 
أك اإلقبليزيػػة السػػوداء ىػػي آخػػر صػػيحات " اإليبػػونيكس"أمػػا يف أمريكػػا الشػػمالية فػػإف    

  2..اغبرب
 ربالفاهتا ؟ ىذه مباذج من حركب اللغة فماذا عن

تشػػػػكيل عبنػػػة لتحػػػديث اللغػػػة األؼبانيػػػة، إذ ىػػػػي  )النمسػػػا(ك  )سويسػػػرا(ك  )أؼبانيػػػا(قػػػررت 
 .القاسم اؼبشًتؾ بُت ىذه الدكؿ

اللجنػػة الػػيت صػػرفت عشػػرات اؼباليػػُت مػػن اؼباركػػات، قالػػت إهنػػا قامػػت بإصػػالحات كثػػَتة 
دبؤلفيهػػا كمفكريهػػا، يشػػنوف  )اأؼبانيػػ(ك قامػػت قيامػػة  ...لتبسػػيط قواعػػد اللغػػة أمػػاـ اعبيػػل اعبديػػد

اغبػػػػرب علػػػػى اإلصػػػػالحات اؼبزعومػػػػة، ك حجػػػػتهم ىػػػػي أف مػػػػن يتعلمهػػػػا سػػػػوؼ وبتػػػػاج إذل ترصبػػػػة 
 3.عن األؼبانية )توماس ماف(ك  )غوتو(ك  )ىيجل(ك  )نيتشو(

 .مع ذلك فالتحالف مستمر
ك    ، "مَتكػػوس: "أمػػا يف أمريكػػا الالتينيػػة، فػػإف االسػػم اغبركػػي للتحػػالف اللغػػوم اعبديػػد

، ك ىػػذه )األركغػػوام(ك )بػػاراغوام(، )األرجنتػػُت(، )الربازيػػل(: يضػػم ىػػذا التحػػالف أربػػع دكؿ ىػػي
السػػػػػوؽ اللغويػػػػػة اؼبشػػػػػًتكة ىػػػػػي اقتصػػػػػادية يف األسػػػػػاس، ك لكنهػػػػػا  قػػػػػررت أف تشػػػػػارؾ يف لغتيهػػػػػا 

                                                                                                                                              

 ك ما بعدىا 130كحوار اؼبستقبل، ص..سالـ، الغربؿبمد ؿبفوظ، اإل  -:يراجع هبذا الصدد  1
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 107موريس أبو ناضر،  أفكار جديدة لعادل جديد، ص : ينظر  2
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ة أك إمػا اإلسػبالي: اإلسبانية ك الربتغالية، ك أف تعمل يف اؼبسػتقبل علػى لغػة كاحػدة ىػي: الرئيستُت
  1.الربتغانية

 .ىكذا تقع حركب اللغة، ك ىكذا زبتار اللغة حلفاءىا أك أعداءىا    
 

 ماذا عن العربي و لغتن؟  -2
يتمثل يف ذلك البناء الفوقي األمثل . الوضع اللغوم عند األمة العربية كضع خاص ك فريد

آف الكرًن، الكتػاب اؼبقػدس الذم ثبت أركاف اللغة العربية ك الذم فتح ؽبا سجال جديدا، إنو القر 
الذم حفظ اللغة العربيػة مػن تقلبػات األيػاـ ك أحػداث الزمػاف، ك عمػل علػى اسػتمرارىا مؤمنػا ؽبػا 
اجتيػاز أقسػػى احملػن ك أعسػػر األزمػات الػػيت عرفهػا التػػاريخ، فكػاف دبثابػػة اؼبدكنػة الػػيت تشػكل عمػػود 

ربػػت لػػواء شػػرعيتو النصػػوص ك اللغػػة العربيػػة ك أساسػػها ك قواعػػدىا، إنػػو النػػاموس الػػذم تنضػػوم 
  2.اآلثار األدبية ك اإلنتاج الرفيع ك الًتاث برمتو

ك قد امتد اإلسالـ إذل أمم ك شػعوب ك قوميػات أخػرل، ك ضبػل إليهػا ركائػع اللغػة العربيػة 
كلقحهػػا هبػػا، ك جعػػل ؽبػػذه اللغػػة حػػىت عنػػد غػػَت أىلهػػا مكانػػة خاصػػة، ك أحيانػػا قداسػػة خاصػػة، 

ك مػػن شبػػػة كػػاف العػػػرب أشػػد شػػػعوب األرض إحساسػػا بلغػػػتهم، الػػػيت . دسألهنػػا لغػػػة الكتػػاب اؼبقػػػ
أمػػػػة  -أخالقيػػػػا كركحيػػػػا-سػػػػكبت عقػػػػوؽبم يف قالػػػػب كاحػػػػد، ك ركػػػػزت طبػػػػائعهم، ك جعلػػػػت مػػػػنهم 

   3.كاحدة
األطػراؼ   إهنػا تػرتبط بػُت شػعوب تعػد بعشػرات اؼباليػُت، ك تعػيش علػى مسػاحة شاسػعة 

لناحيػػة عامػل توحيػػد ك تالحػم،  كأداة اتصػػاؿ كجسػػر سبتػد مػػن احملػيط إذل اػبلػػيج، فهػي مػػن ىػذه ا
 .ك على ضفافها يلتقي أبناء األمة داخل فضاء اإلنتماء التارىبي كاؼبستقبلي....تواصل
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ك كياف العربية يتشجع على عقد اػبناصر، ك على اغبفػاظ علػى جػوىر اإلنسػاف العػريب ك 
ا يبنػػػع تفكػػػك اؼبنطقػػػة اعبغرافيػػػة فبػػػ..علػػػى تػػػأمُت اسػػػتمرار اإلنتػػػاج ك نقلػػػو مػػػن السػػػلف إذل اػبلػػػف

العربية، ك تقطع أكصاؿ األمة ك سبزؽ كشائج القرابة اليت ذبمع العرب بُت آصػرة اللسػاف ك الػًتاث 
    1الديٍت ك العلمي ك األديب

 
اللغة العربية، ردبا كانػت اللغػة الوحيػدة يف العػادل الػيت ظلػت (: "ؿبمد عابد اعبابرم)كتب 

وىػا ك تراكيبهػا منػذ أربعػة عشػر قرنػا علػى األقػل،  ك قػد أدركنػا مػا يبكػػن ىػي ىػي يف كلماهتػا ك كب
 2".أف يكوف من تأثَت ؽبذه اللغة على العقل العريب ك نظرتو إذل األشياء 

ك اعلػػم أف اعتيػػاد اللغػػة يػػؤثر يف : "حػػُت قػػاؿ( ابػػن تيميػػة)ك لعػػل ىػػذا وبيلنػػا إذل مػػا قػػرره 
ك يؤثر أيضػا يف مشػاهبتو صػور ىػذه األمػة مػن الصػحابة ك  العقل ك اػبلق ك الدين تأثَتا قويا بينا،

 3..."ك ذلك ألف دكر اللغات من أعظم شعائر األمم اليت هبا يتميزكف... التابعُت 
 
   :العربية و رهانات العصر -

إذا كانػػت العربيػػة قػػد مػػدت جسػػور التواصػػل مػػع أىلهػػا قبػػل اإلسػػالـ ك بعػػده، ك إذل يػػـو 
شار اللغة مػن أقػول أسػلحة انتشػار النفػوذ اؼبعنػوم، كاؼبشػاركة الوجدانيػة الناس ىذا، ك إذا كاف انت

السػلطة الرمزيػة، كيػرل تنػافس السػاعة قائمػا مػن (: مبػارؾ حنػوف)ك التأثر العقلي، أك كمػا يسػميو 
،  4أجػػل ىػػػذه السػػػلطة، الػػػيت إف غبقتهػػػا اؽبزيبػػػة تالشػػت اؽبويػػػة، ك باتػػػت اللغػػػة مهػػػددة بػػػاالنقراض

ال ككياف سياسي ك حسب بل ككياف حضارم، لػديها فرصػة نػادرة ألف تكػوف  فإف األمة العربية
لغتها سالحا من أمضػى األسػلحة يف كػل معاركهػا، ك كسػيلة خالقػة للمسػانبة االهبابيػة ك الفعالػة 

 .يف صناعة تاريخ اإلنسانية اعبديد
                                                                                                                                              

 46ريبوف طحاف، اللغة العربية ك ربديات العصر، ص: ينظر 1

  10ؿبمد عابد اعبابرم، تكوين العقل العريب، ص  2

 48 فهم اغبضارة اإلسالمية، صؿبمد علي ضناكم،  مقدمات يف: نقال عن  3

  117ؾبلة اؼبنطلق، الوضع اللغوم باؼبغرب يف أفق العوؼبة،ص:ينظر  4
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 !!جواب الحاضر.. ؤال المستقبلس  -

فبا جاء يف أطلػس للغػات اؼبهػددة يف العػادل  فانطالقا...حديث اليـو غَته باألمس...لكن
، سػارعت (اليونسػكو)باالندثار، ك الذم أصدرتو منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية ك الثقافة ك العلـو 
ؼبػػا سبثلػػو اللغػػات مػػػن . ىػػذه اؼبنظمػػة يف اؼبطالبػػة بػػالتنوع اللغػػػوم ك ضبايػػة الػػًتاث اللغػػوم اإلنسػػػاين

 . جتماعي، ك لكوهنا أداة التواصل بُت ـبتلف األجياؿحضارات األمم ك تراثها الثقايف ك اال
لذلك أعدت اؼبنظمة قواميس ك تسجيالت اللغػات الػيت قػد أكشػكت علػى االنقػراض، ك 

بالعنايػػة بكػػل اللغػػات،  فقػػاؿ يف رسػػالة كجههػػا دبناسػػػبة ( كويشػػَتك متسػػورا)نػػادل مػػديرىا العػػاـ 
اللغػات نظػرة مسػاكاة ألف كػل كاحػدة منهػا ىػي علينػا أف ننظػر إذل كػل : "اليـو العاؼبي للغات األـ

 1".جواب فريد عن الشرط اإلنساين، كما ىي تراث حي يستحق العناية
يف إفريقيػػػا مػػػثال، ال يػػػزاؿ عػػػدد مػػػن بلػػػداف القػػػارة السػػػمراء يكػػػرس ىيمنػػػة بعػػػض اللغػػػات  

كبػػػُت .  يف شػػػرؽ إفريقيػػػا، ك اللغػػػات اؼبوركثػػػة عػػػن عهػػػود االسػػػتعمار" السػػػواحلية"السػػػائدة، مثػػػل 
لغػػة ؿبليػػة  1400بشػػأف التنػػوع اللغػػوم أنػػو مػػن أصػػل ' اليونسػػكو'األطلػػس الصػػادر عػػن منظمػػة 
لغػػػػػة مهػػػػػػددة  250لغػػػػػة يف حالػػػػػة تقهقػػػػػػر ك حػػػػػوارل  600ك  500إفريقيػػػػػة، ىنالػػػػػك مػػػػػا بػػػػػػُت 

ك يف أمريكػػا الشػمالية ك قبػػل االسػػتعمار األكركيب للقػارة األمريكيػػة، كػاف للهنػػود اغبمػػر . باالنػدثار
لغػػػة، مازالػػػت تواجػػػو خطػػػر االنقػػػراض، بػػػل إف  150ػباصػػػة هبػػػم، يبلػػػو عػػػددىا حػػػوارل لغػػػاهتم ا

 . معظمها قد انقرض فعال
ك يف أمريكا الوسطى ك اعبنوبية تواجو اللغات اؽبنديػة األصػلية اؽبيمنػة اؼبطلقػة للربتغاليػة ك 

 375 تػزاؿ لغػة ؿبليػة، بينمػا يف أمريكػا اعبنوبيػة، ال 24لذلك انقرضت يف اؼبكسػيك . اإلسبانية
 2.لغة ؿبلية تواجو خطر االندثار

                                                                                                                                              

  www.annabaa.orgاللغة العربية ك عصر اؼبعلومات، ؾبلة النبأ: ؼبزيد من التوسع، راجع 1

 اؼبرجع نفسو 2
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فاللغة تنشػأ كتنمػو ك . ك الظاىر من مراحل التاريخ البشرم أف اللغات ال تعيش إذل األبد
ك . ، كالديناصػػورات،  كالطيػػور ك النباتػػاتتتزدىػػر لفػػًتة ؿبػػدكدة، مث زبتفػػي مثلمػػا زبتفػػي الثػػدييا

ت كثػػػَتة مث آلػػػت إذل االنػػػدثار دكف أف قػػػد ظهػػػرت ك ازدىػػػرت حسػػػب علمػػػاء التنػػػوع اللغػػػوم لغػػػا
ك كػػل لغػػة منقرضػػة . تػػًتؾ يف غالػػب األحيػػاف أم أثػػر غبضػػارات أصػػحاهبا ك عػػاداهتم كتقاليػػدىم

تكػػوف قػػد اسػػتمرت لفػػًتة قصػػَتة نسػػبيا، إال القليػػل مػػن اللغػػات الػػيت يزيػػد عمرىػػا عػػن ألفػػي سػػنة 
 .االلغات اؼبصرية القديبة ك اليونانية ك الفارسية ك غَتى: مثل

ك مرد ىذه الظػاىرة إذل عػدة . اعبديد يف األمر ىو تنامي السرعة اؼبعجلة بانقراض اللغات
 .الغزكات االستعمارية منذ قركف مضت، ك الثورة الرقمية اليت نعيش بداياهتا: أسباب أنبها
 

 :موت اللغة -3
 ىل سبوت اللغة ؟       

 Eyak لغػة إيػاؾر مػن يػتكلم تكػوف آخػ،(مارم ظبيث جوف )فعندما سبوت السيدة . نعم 
لكػػػن يف . إنػػػو مػػػزعج أف تكػػػوف كحيػػػدا تػػػتكلم ىػػػذه اللغػػػة :  كتعلػػػق قائلػػػة. لغػػػة قبيلتهػػػا ب السػػػكا

شػعوب العػادل حاليػا  تكلمهػاتلغػة  6000ف لغة مندثرة مػن بػُت اغبقيقة يوجد مثيلها فبن يتكلمو 
ككانػػػت قػػػد . قػػػراض بعػػػض اللغػػػات يعتػػػرب كارثػػػة حضػػػارية كثقافيػػػةانإف  :ككمػػػا تقػػػوؿ اليونسػػػكو. 

 2050عػاـ  حػىتاللغػوم  بػاالنقراضلغة مػن بػُت لغػات العػادل مهػددة  3000أعلنت أف ىناؾ 
  .االنقراضحافة ىاكية  ىعل 2400ك

ن التنوع اغبيػوم كاآلف تطالػب منظمػة اليونسػكو بػالتنوع اللغػوم ضبايػة للػًتاث لقد قرأنا ع
 ىجعلهػػا تصػػدر قػػواميس كتسػػجيالت اللغػػات الػػيت قػػد أكشػػكت علػػ كىػػذا مػػا .اللغػػوم اإلنسػػاين

لتكػػػوف فيمػػػا بعػػػد ـبطوطاهتػػػا كحجػػػر رشػػػيد لفػػػك طالسػػػم ىػػػذه اللغػػػات اؼبيتػػػة ل جيػػػاؿ  االنػػػدثار
نقػراض بػُت شػعوب األرض لغػة عاؼبيػة معرضػة لال 6000بػُت لغػة مػن  3000فهنػاؾ  .القادمة 

file:///F:/قاضي%20التحقيق%20في%20التشريع%20الجزائري%20final/w/index.php
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جعػل اليونسػكو تػدؽ أجػػراس  كىػذا مػػا ،كاغبيػايت كاالجتمػاعيسبثػل حضػارات أمػم كتراثهػا الثقػػايف 
 ، االختفػػػاءىػػػذا الػػػًتاث اإلنسػػػاين مػػػن الضػػػياع أك  ىاػبطػػػر كتشػػػن أكػػػرب ضبلػػػة دكليػػػة للحفػػػاظ علػػػ
كأمريكػػا كعػػدة  أسػػًتالياتػػت عػػدة لغػػات كالسػػيما يف فخػػالؿ القػػركف الثالثػػة اؼباضػػية تػػوارت بػػل ما

 لالنقػراضيتعلموهنػا معرضػة  ال أم لغػة من أطفػاؿ %30كاعتربت اؼبنظمة أف . بلداف من العادل 
نسػانية كنعػرب عػن اؼبعػارؼ اال ىألف من خالؿ اللغػات الػيت نكتسػبها نتعػرؼ علػ .اللغوم الداىم 

بػل كبػُت اآلبػاء  ،ك بػُت القػدًن كاغبػديث ،يف اؼبدرسػة كأم لغة ىي أداة التواصل اؼبعػريف .عواطفنا 
مػن خػالؿ  كىذا ما بينتػو اليونسػكو. األصدقاء فبا يؤصل التواصل بُت األجياؿ  حىت أك ،كاألبناء

إعالهنػػا لليػػـو العػػاؼبي للغػػة األـ إلحيػػاء كتأصػػيل كتوثيػػق ىػػذا الػػًتاث اإلنسػػاين اغبػػي الػػذم أكشػػك 
 tongues ؽبجػػة أكربيػػة تواجػػو ىػػذا اػبطػػر مػػن بينهػػا ؽبجػػة 50فحػػوارل . كاالنػػدثارالضػػياع  ىعلػػ

Saami Lappish االرباديػػةبركسػػيا  سػػيربياكيف  بفرنسػػاؽبجػػة  14ك ركسػػياكلػػاؿ  باسػػكندينافيا 
سويسػػػػرا توجػػػػد حركػػػػة تشػػػػجيعية كيف أكربػػػػا كمػػػػا يف النػػػػركيج ك . مػػػػن لغاهتػػػػا احملليػػػػة  %40زبتفػػػػي 

. ىػػل لػػاؿ شػػرقها كغرهبػػاألكيف آسػػيا قبػػد أف الوضػػع غػػَت مؤكػػد .  لاللغويػػة ألم مػػد لالزدكاجيػػة
عكػػس شػػبو . كينػػاف ىنػػاؾ ضػػغوط للتخلػػي عػػن لغػػاهتم احملليػػة  جزقبيػػا نػػكيف الصػػُت بغػػرب إقلػػيم 

يف  اختفػترقيػة قػد كشبػة لغػات ع. القارة اؽبندية حيث يوجد تنوع لغػوم بسػبب سياسػة اغبكومػة 
 .لكن يف جزر أنداماف خبليج البنغاؿ توجد ؾبموعة عرقية تتكلم الشمبينية. أفغانستاف كاؽبيماليا 

 إندكنيسػياك    دباليزيػااؼبنعزلػة كاعبػزر  الفلبػُتك  تيػوافك  بافالياكيف احمليط الباسفيكي حيث 
ك  ميكركنيزيػااعبديػدة ك  اكنيػ كلػودك   فػانتوجػزر ك  فيجػيك  كجػزر سػولوموف بوبواغينيا اعبديػدةك 

لغػػػة حيػػػة سبثػػػل ثلػػػث لغػػػات العػػػادل كيف غينيػػػا اعبديػػػدة كحػػػدىا  2000توجػػػد  أسػػػًتالياك  بولينيزيػػػا
كيف  . بضػػػغط اغبكومػػػة اختفػػتلغػػػة  14 تيػػوافلكػػػن يف .  الغػػة سبثػػػل أكػػرب كثافػػػة لغويػػة هبػػػ 820

قبػػد ثلثػػيهم قػػد نسػػوا ( ألػػف نسػػمة  60)سػػكاهنا  ىربػػت التػػأثَت الفرنسػػي علػػ اعبديػػدة اكاليػػدكني
الػػتكلم بلغػاهتم األصػػلية ( األبػارجُت)سػػكاهنا األصػليُت  ىكػػاف فبنوعػا علػ  اسػًتالياكيف . لغػتهم األـ

 .يتكلموهنا مازالوامنهم % 25لكن حاليا . 1970عاـ  حىت

 :مستقبل لغوي مقلق  -
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سػػػجل اغبضػػػارات حبلػػػوؿ  مػػػن نصػػػف موركثنػػػا اللغػػػوم اختفػػػاءعلمػػػاء التنػػػوع اللغػػػوم  يتوقػػػع       
ىػػػذه اللغػػػات يعػػػادؿ  اختفػػػاءيقابلػػػو يف سػػػجل التنػػػوع اغبيػػػوم ل حيػػػاء مػػػا . لقػػػرفمنتصػػػف ىػػػذا ا
جعػػػل علمػػػاء اللغػػػات  الطيػػػور كىػػػذا مػػػا اختفػػػاءالثػػػدييات كأربعػػػة أضػػػعاؼ  اختفػػػاءضػػػعف معػػػدؿ 

كىػػػػذا مػػػػا دعػػػػاىم باؼبطالبػػػػة لوضػػػػع .  2100مػػػػن اللغػػػػات حبلػػػػوؿ عػػػػاـ % 90 اختفػػػػاءيتوقعػػػػوف 
 كاالجتمػاعيمػوركثهم الثقػايف كاللغػوم  ىطبيعية للحفػاظ علػاألقليات العرقية يف ؿبميات جغرافية 

كىػذا يصػػعب ربقيقػو كاقعيػػا أمػػاـ اؼبػد العمػػراين كالتوسػع اغبضػػارم كالتمػػدف الػذم يشػػهده العػػادل . 
 الػػيت تغلغلػت يف اجملتمعػات البدائيػػة البكػر بفيوضػػات ال كاالتصػاالتمػن خػالؿ ثػػورة التكنولوجيػا 
 .يبكن درأىا أك مقاكمة مغرياهتا

ألف . أك اؼبزدىػرة ةاللغة اغبيػاللغة اليت تكتسب دارسُت أك متحدثُت ؽبا جدد  ىكيطلق عل
  لبعػػػض اللغػػػات تتػػػػوار  ....تتواصػػػل مػػػػع األجيػػػاؿ الالحقػػػة يطلػػػػق عليهػػػا لغػػػة ميتػػػػة اللغػػػة الػػػيت ال

فهناؾ لغػات تظهػر كتنمػو كتزدىػر . كاألنواع اغبية كىذا أمر طبيعي كمتوقع عرب التاريخ اإلنساين 
كمػا ظهػرت اللغػة اإليطاليػة . أك ربل ؿبلها لغة منحوتة منها. تضمحلأحيانا تتداعي كسبوت أك ك 

 ،كىػػذه سػػػنة اغبيػػاة البشػػػرية . مػػن عبػػاءة اللغػػػة الالتينيػػة الػػيت كانػػػت سػػائدة يف العصػػػور الوسػػطي 
السػػكاين أك عصػػر الصػػناعة  االنفجػاراللغػػات حاليػػا يتسػػارع كمػا تنقػػرض األنػػواع نتيجػػة  كانقػراض

مػػػػابُت لغتهػػػػا  االختيػػػػار ىصػػػػناعية علػػػػالالعػػػػاؼبي هبػػػػرب اجملتمعػػػػات غػػػػَت  االقتصػػػػادك العوؼبػػػػة حيػػػػث أ
فريقيػا الشػعوب يف حاجػة ماسػة لتػتكلم اللغػة إففػي شػرؽ  ،التقليدية أك اؼبشاركة مع العادل الكبَت 

عػادل كلػو كبنظػرة عامػة ال. كيف كسط أكربا وبتاج سكاهنا للتكلم بالركسػية ،السواحلية لتنمو كتزدىر
كيف اغبيػة، كأحيانػا اللغػات احملليػة يف حاجػة للتعػايش مػع اللغػات  ،يف حاجة للتحدث باإلقبليزية 

ألف الصػغار يتبنػوف األلسػنة  ،معهػم القوميػةالغالب ربل ؿبلهػا عنػدما يبػوت الكبػار كتنػدثر لغػاهتم 
فبػػا  ،تمعػػات التقليديػػةفإيقػػاع اغبيػػاة اعبديػػد كاإلعػػالـ قػػد أسػػفرا عػػن ظػػاىرة غريبػػة يف اجمل، السػائدة 

 لهبعل األطفاؿ لديهم مصادر معرفية كمعلوماتية تغويهم ك ليس ؽبا صلة باؼبصادر اؼبعلوماتيػة لػد
اللغػػػة اإلقبليزيػػػة بػػػُت دكلػػػو  انتشػػػارفاإلربػػػاد األكريب يتوقػػػع  األصػػػلية،الكبػػػار لػػػديهم يف ؾبتمعػػػاهتم 
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اللغػة اإلقبليزيػة  انتشػارمقاكمػة  ىرة علػكاليت لػيس ؽبػا قػد. حساب اللغات احمللية هبا ىكالسيما عل
 .اؼبشًتكةبُت دكؿ سوقو 

 :الفجوة اللغوية -

دل تفقػػػػد أكركبػػػػا، خػػػػالؿ القػػػػركف الثالثػػػػة األخػػػػَتة أكثػػػػر مػػػػن عشػػػػر لغػػػػات يف حػػػػػُت أدل 
اسػػػتعمار بلػػػداف ىػػػذه القػػػارة لعػػػدة منػػػاطق يف العػػػادل إذل فػػػرض لغاهتػػػا علػػػى الشػػػعوب اؼبسػػػتعمرة ك 

، علػى سػبيل اؼبثػاؿ، انقػرض أكثػر )الربازيػل(ففػي . من اللغات احملليػة %15انقراض ما يزيد على 
منػػػػذ بدايػػػػة االسػػػػتعمار الربتغػػػػارل يف عػػػػاـ ( لغػػػػة 540حػػػػوارل )مػػػػن ثالثػػػػة أربػػػػاع اللغػػػػات احملليػػػػة، 

مػن  20يف هناية القرف الثامن عشػر إال , ، فلم يبق االستعمار األكركيب)اسًتاليا(ك يف . ـ1935
 .لغة ؿبلية 250أصل 

فقػػػد كرد يف أحػػػػد , أمػػػا خبصػػػوص الثػػػورة الرقميػػػة، ك دعامتهػػػػا األساسػػػية شػػػبكة االنًتنػػػت
لغػػة فقػػط  500تقػارير منظمػػة اليونسػػكو، الصػادر مػػؤخرا أف مػػن ضػمن السػػتة آالؼ لغػػة، ىنػاؾ 

 2004ك حسػػػػب إحصػػػػائيات سػػػػنة . فبثلػػػػة علػػػػى الشػػػػبكة، معظمهػػػػا ذك كجػػػػود ضػػػػعيف للغايػػػػة
نها فقط تسيطر على بقية اللغات األخرل بصػفة كاضػحة ؼبكاتب دراسات موثوقة، تسع لغات م

فلػػو أخػػذنا عػػدد اؼبوزعػػات اؼبتػػوفرة علػػى شػػبكة االنًتنػػت  كالػػيت تعطينػػا فكػػرة عػػن . ال لػػبس فيهػػا
 :ؿبتول تلك الشبكة كمصدره، يبكن أف نستنتج اعبدكؿ اؼبوارل لتفصيل نصيب تلك اللغات

 النسبة اللغة
 %68.4 االقبليزية

 %5.9 اليابانية
 %5.8 اعبرمانية
 %3.9 الصينية
 %3 الفرنسية

 %2.4 االسبانية

 %1.9 الركسية
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 %1.4 الربتغالية
 %1.4 االيطالية

 %1.3 الكورية اعبنوبية
 %4.6 (لغة 491ك عددىا )بقية اللغات 

      
ىػذا مػع العلػػم أف نسػبة رصػػيد الػدكؿ العربيػػة ؾبمعػة علػػى الشػبكة دل يتجػػاكز صػفر فاصػػل 

 .من ؾبموع سكاف العادل %4.5يف حُت أف العرب يبثلوف ما يناىز ( %0.28)لكسور بعض ا
تربز ىذه اؼبؤشرات أف ىناؾ فجوة لغويػة فاصػلة بػُت االقبليزيػة ك الثمػاين لغػات الػيت تليهػا 
 .من ناحية ك ىوة لغوية عميقة قائمة بُت اإلقبليزية ك غَتىا من اللغات اؼبتبقية، من ناحية أخرل

وضػػػع ينػػػذر، حسػػػبما تؤكػػػده كػػػذلك تقػػػارير منظمػػػة اليونسػػػكو، بتسػػػارع معػػػدؿ ك ىػػػذا ال
انقراض اللغات اليت ال تتطػور ك ال تتفاعػل مػع التكنولوجيػات اغبديثػة للمعلومػات  كاالتصػاؿ، ك 

كيتوقػع علمػاء التنػوع اللغػوم ك . قد كصل ىذا اؼبعدؿ حاليا إذل انقراض لغة إنسانية كل أسبوعُت
لغػػة اؼبسػػػتخدمة  6000لغػػػة ف صبلػػة  3000اللغػػػوم لعامػػة البشػػرية، أم انقػػراض نصػػف اؼبػػوركث 

 .2100من اللغات حبلوؿ  %90كما يتوقعوف اختفاء .  حاليا حبلوؿ منتصف ىذا القرف

 :صراع اللغات في عصر المعلومات -
يبدك من خالؿ مػا سػبق أف ىنالػك عالقػة بػُت تسػارع التكنولوجيػات ك تأثَتىػا القػوم يف 

للغات، ك ىو ما قد يربر تشاـؤ البعض خبصوص مستقبل التنوع اللغوم ك اغبفاظ تزايد انقراض ا
على لغات الشعوب ك لكن يف مقابل ذلك، للبعض اآلخر اغبق يف التفاؤؿ حُت يرل أف طغيػاف 
اللغة االقبليزيػة يف تقلػص مسػتمر، فبينمػا مثلػت االقبليزيػة يف بدايػة ظهػور االنًتنػت مػا يزيػد علػى 

ك  2001يف سػػنة  %80يانػػات اؼبتبادلػػة،تراجعت ىػػذه النسػػبة إذل حػػوارل مػػن حجػػم الب 95%
 . 2004يف سنة  %68.4إذل 

. 2015ك ىناؾ من يتوقع أف تفقد اللغة االقبليزية كضعها الرقمي اؼبهيمن حبلوؿ عاـ  
كيعود ىذا الًتاجع إذل مبو ك ازدىار لغات أخرل مثل اليابانية ك الصينية كاعبرمانية،  فعلى أم 

عب إذا أراد اغبفاظ على لغتو من االنقراض، أف يطورىا  كينميها ك يثرم بواسطتها الرصيد ش
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فالفًتة الراىنة تعد فًتة صراع بُت اللغات، ىدفها يف عصر . العاؼبي على شبكة الشبكات
 .اؼبعلومات، احتالؿ مكانة مرموقة يف سلم اغبي  كاؼبزدىر من لغات العادل

بػُت تلػػك الفرصػػة النػادرة الػػيت تشػػرع اللغػة سػػالحا،ك بػػُت ىػػذه : لػدينا اغبػػق يف أف نتسػػاءؿ
الرىانػػػات اؼبعاصػػػرة، أيػػػن موقػػػع اللغػػػة العربيػػػة؟ ك ىػػػػل ستسػػػمح ؽبػػػا اؼبرحلػػػة التارىبيػػػة الراىنػػػة بػػػػأف 
تكشف عن سر صباؽبا ك عبقريتها لعادل األلفية الثالثة؟ يف ظل ىػذا الفػردكس اعبديػد الػذم ربركػو 

ىل ستجد اللغة العربيػة : قتصادية ك التجارة الدكلية ك التنافس الصناعيآؽبة صارمة من القول اال
 مكانا ؽبا؟

اؽبمـو كبَتة ،  قد تأخذنا ؽبفتها بعيػدا ، ك فػك خيوطهػا ال يعػدك أف يكػوف ؾبػرد ؿباكلػة، 
 .ردبا تؤيت أكلها، ردبا ربيد عن اؽبدؼ

 .ذا ك ذاؾ يبقى السؤاؿ حقا مشركعابُت ى
                       

 ك األكراؽ الالحقة تتجشم عبء اإلجابة
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لكػػػل عصػػػر مفاىيمػػػو ك مصػػػطلحاتو كمفرداتػػػو، كلكػػػل مرحلػػػةو مػػػن مراحػػػل التػػػاريخ البشػػػرم         
كيف مسػػػػَتة الفكػػػر اإلنسػػػاين تتجػػػػٌدد ألفػػػاظ اغبضػػػارة كتتطػػػػور . اىتماماهتػػػا كقضػػػاياىا كانشػػػغاالهتا

ينيها، كتربز أفكػار جديػدة كنظريػات مبتكػرة تنحػو منػاحي متعػددة كتيطػرح معانيها كتتشعب مضام
يف صػياغاتو مسػػتحدثة، أك تيصىػبق يف قوالػػب كنظػػم تالئػم العصػػر، كتعػػرٌب عػن طبيعتػػو كتسػػتهدؼ 

  .قضاياه

كربديػػدان منػػذ العقػػد األخػػَت مػػن القػػرف  -كمػػن اؼبفػػاىيم اعبديػػدة الػػيت تيطػػرح يف ىػػذا العصػػر
النظػاـ )وؼبة الذم اقًتف ظهوريه بانتهاء اغبرب الباردة كابتداء ما ييصطلح عليو بػ مفهوـي الع -اؼباضي

ـه صػػاغتو قيػػول اؽبيمنػػة كالسػػػيطرة ( العػػاؼبي اعبديػػد الػػذم ىػػو يف حقيقػػة أمػػره كطبيعػػػة أىدافػػو، نظػػا
إلحػػداث تنمػػيط سياسػػي كاقتصػػادم كاجتمػػاعي كثقػػايف كإعالمػػي كاحػػد كفرضػػو علػػى اجملتمعػػات 

  .ة، كإلزاـ اغبكومات بالتقٌيد بو كتطبيقواإلنسانية كاف

ػالىطى مفهػػوـى العوؼبػة ىػذا كثػػَته مػن األكىػاـ حػػىت صػار مػن اؼبفػػاىيم اؼبعقػدة، اؼببهمػػة  كلقػد خى
أحيانػػػان، اؼبثػػػَتة للجػػػدؿ دائمػػػان، اؼبرتبطػػػة يف األذىػػػاف بالسياسػػػة التسػػػٌلطية الػػػيت سبارسػػػها الدكلػػػةي الػػػيت 

ػالى ؽبػا اجملػاؿي باهنيػار القطػب اؼبػوازم ؽبػا، كسػقوط انفردت بزعامة العادل يف ىذه اؼبرح لة، بعد أف خى
  .منظومتو اؼبذىبية كالسياسية كالفكرية كالثقافية

كلذلك فإف للعوؼبة كجوىػان متعػددة؛ فهػي عوؼبػة سياسػية، كعوؼبػة اقتصػادية، كعوؼبػة ثقافيػة، 
، أف ال كجػػو مػػن ىػػذه الوجػػوه كاػبطػػَت يف األمػػر كل ػػو. كعوؼبػػة إعالميػػة، كعوؼبػػة علميػػة كتكنولوجيػػة

يستقل بنفسو؛ فعلى سبيل اؼبثاؿ، ال عوؼبػة ثقافيػة دكف عوؼبػة سياسػية كاقتصػادية سبهػد ؽبػا السػبيل 
  .كتفرضها فرضان بالًتىيب كاإلجبار تارة، كبالًتغيب كالتمويو، تارة أخرل

ية كمػػػػػػن ىنػػػػػػا، كػػػػػػاف البػػػػػػد أف نفهػػػػػػم العوؼبػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا منظومػػػػػػةن مػػػػػػن اؼببػػػػػػادئ السياسػػػػػػ 
كاالقتصادية، كمن اؼبفاىيم االجتماعية كالثقافية، كمن األنظمػة اإلعالميػة كاؼبعلوماتيػة، كمػن أمبػاط 
السػػػلوؾ كمنػػػاىج اغبيػػػاة، ييػػػراد هبػػػا إكػػػراه العػػػادل كل ػػػو علػػػى االنػػػدماج فيهػػػا، كتبٌنيهػػػا، كالعمػػػل هبػػػا، 

 .كالعيش يف إطارىا
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 متاهات كلمة: أوال

من اؼبشػتغلُت بػالفكر - ات اليت حاكؿ هبا مفكرك العصر على تعٌدد الشركح كتنوٌع التفسَت 
فهم العوؼبة كتفسػَتىا، فػإفأ أصبػع شػرح للعوؼبػة كأعمػق  - السياسي يف اذباىاتو الثقافية كاالجتماعية

تفسػَت لػدالالهتا كمضػػامينها، ال ىبرجػاف عػػن اعتبػار العوؼبػػة ػ يف داللتهػا اللغويػػة أكالن ػ ىػي جعػػل 
فكػػػاف مصػػػطلحها . عػػػٍت جعػػػل العػػػادل كل ػػػو ككأنػػػو يف منظومػػػة كاحػػػدة متكاملػػػةالشػػػيء عاؼبيػػػان، مػػػا ي

(GLOBALIZATION)  يف اإلقبليزيػػة كاألؼبانيػػػة، كيف الفرنسػػػيةMONDIALISATION) (  ،
   .ككضعت كلمة العوؼبة يف اللغة العربية مقابالن حديثان للداللة على ىذا اؼبفهـو اعبديد

فيهػػا العوؼبػة، فػػإف اؼبفهػػـو الػػذم يعػػرٌب عنػػو اعبميػػع يف  مهمػا تعػػٌددت السػػياقات الػػيت تػػرد ك
كمػن ىنػا جػاء قػرار . اللغات اغبٌية كافة، ىو ااًلذباه كبو السيطرة على العادل كجعلو يف نسق كاحػد
 1ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة بإجازة استعماؿ العوؼبة دبعٌت جعل الشيء عاؼبيان 

، حيػػث (SصWEBSTER  كيبسػًتز)اؼبي الشػهَت كىػو نفسػو اؼبعػٌت الػوارد يف اؼبعجػػم العػ
ىػػػػػي إكسػػػػػابي الشػػػػػيء طػػػػػابعى العاؼبيػػػػػة، كخباصػػػػػة جعػػػػػل نطػػػػػاؽ ( GLOBALIZATION)العوؼبػػػػة 

كلكػػػن ىػػػذا اؼبعػػػٌت يبػػػدك شػػػديد الػػػرباءة بػػػالو اغبيػػػاد، ال ينسػػػجم يف . 2الشػػػيء، أك تطبيقػػػو، عاؼبيػػػان 
كلػذلك فػإف اؼبفهػػوـى . ادل اليػـوعمقػو مػع داللػة اللفػظ كمفهػـو اؼبصػطلح، كمػػا ييشػاع كيػًتدد يف العػ

، إال إذا نظرنا إليو من خالؿ رؤيػة  السياسيأ كالثقايفأ كااًلقتصادمأ للعوؼبة، ال يتحٌدد بالقدر الالـز
عامػػة تػػدخل يف نطاقهػػا صبيػػعي اؼبتغػػٌَتات السياسػػية كالثقافيػػة كااًلقتصػػادية الػػيت يعيشػػها العػػادل منػػذ 

  .3مطلع تسعينيات القرف العشرين

                                                                                                                                              
  143-142،ٙ -حٌّ٘ظَوش حٌٔٛق حٌؼَر١ش -ٌؼٌٛـّش  ح  ،حٌّٔظمزً حٌؼَرٟ 1

  143-142، ٙحٌَّؿغ ٔفٔٗ  2

 102حٌـغَحف١ش، ٙ ٔٙخ٠ش حٌز١خْ،ِـٍش   3
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كىػل ىػي شػرل كلقهػا؟، كىػل يوجػد ؾبػاؿه لالختيػار أمػاـ تيارىػا اعبػػارؼ . العوؼبػة خطػر؟ ىػل
ىل تػؤمن العوؼبػة : كالسؤاؿ الكبَت. اؼبدعم بالنفوذ السياسي الضاغط كاؽبيمنة ااًلقتصادية القاىرة؟

  ؟..باآلخر اؼبختلف، ك بتعدد الركافد

 :بين التعدد و االختالف -0
فاؼبصػػػػطلح األكؿ يعػػػػٍت أف أبنػػػػاء ىػػػػذا العػػػػادل . اؼبيػػػػة كالعوؼبػػػػةىنالػػػػك فػػػػرؽ كبػػػػَت بػػػػُت الع

دبختلف قبائلو كشعوبو كلغاتو كمللو ككبلو، يعيشوف على ىػذه األرض، فػال بػد أف يتفػانبوا فيمػا 
كال . بينهم، سبهيدان للتعاكف الدائم علػى خػَت اعبميػع، كال مػانع مػن أف يأخػذ بعضػهم مػن بعػض

فػػػاالختالؼ يف ىػػػذا . تػػػو أك دينػػػو أك مبادئػػػو أك موازينػػػوهبػػػوز أف يفػػػرض بعضػػػهم علػػػى بعػػػض لغ
 .اإلطار طبيعي جدان، كالتعاكف ضركرم أبدان، ؼبنع الصداـ كاغبركب كالعدكاف

كىػػذه العمليػػة العاؼبيػػة قػػد تيسػػمى بالتثػػاقف اغبضػػارم بػػُت الشػػعوب كاألمػػم، كىػػي كاقػػع 
، فاللغػات تالحقػت كاجملتمعػا ت تعاكنػت كاغبضػارات عػربت البشرية منذ أقدـ العصور إذل اليػـو

 .من مكاف إذل مكاف
كاغبػػػػركب كاؼبظػػػػادل الػػػػيت قامػػػػت كيبكػػػػن أف تقػػػػـو بػػػػُت أبنػػػػاء البشػػػػرية، تسػػػػتنكرىا العقػػػػوؿ 

ألف سعادة البشرية مطلوبة لذاهتا، كالتعػاكف . السليمة، كمبادئ األدياف اغبقة، كاؼبصاحل اؼبشًتكة
ا كتشػػجع عليهػػا القػػيم الفاضػػلة، الػػيت أصبػػع فيمػػا بينهػػا علػػى اػبػػَت مػػن أعظػػم الفضػػائل الػػيت تقرىػػ

 .عليها البشر يف ىذه اغبياة
كأكضػػػح مثػػػاؿ علػػػى ذلػػػك اإلسػػػالـ، فعنػػػدما جػػػاء خاسبنػػػا ل ديػػػاف كىدايػػػة للعػػػاؼبُت، دعػػػا 
الناس إذل عقيدتو كشريعتو كقيمو األخالقية، مػن خػالؿ الػدعوة الراشػدة، كاعبػداؿ اغبسػن، دكف 

  :  الؼ اؼبوجػػود يف األرض، منطلقنػػا مػػن القػػرآف الػػذم يقػػوؿإكػػراه ألحػػد، كمعًتفنػػا بواقػػع اػبػػ
ـَراِت إلـى ا ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ للَّـِن َوَلْو َشاَء اللَُّن َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ

﴿ اَل ِإْكــَراَ  ِفـي الــُديِن : كقولػو تعػاذل 1﴾ َمـْرِجُعُكْم َجِميعـا فَـيُـَنُبــُمُكْم ِبَمـا ُكنـُتْم ِفيــِن َتْخَتِلُفـونَ 

                                                                                                                                              

  48: حٌّخثيس  1
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﴿ َوقُـْل ِللَّـِييَن أوتُـوا اْلِكَتـاَب َواألُُمُيـيَن َأَأْسـَلْمُتْم فَـِ ْن : كقولػو. 1َقْد تـَبـَيََّن الرُّْشُد ِمْن الغَـُي﴾
َهــاُكْم اللَّــُن َعــْن  :كقولػػو، 2َأْســَلُموا فَـَقــْد اْهَتــَدوا َوِإْن تـََولَـّـْوا َفِ نََّمــا َعَلْيــَك اْلــَبالُ ﴾  ﴿اَل يـَنـْ

لََّن الَِّييَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الُديِن َوَلْم يخرجوكم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبـَرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ ال
 .ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين﴾

﴾ كدل ينالحمـد   رب العـالم  : كقد بينيت ىذه التوجيهػات الربانيػة علػى قولػو تعػاذل
ؼباذا ؟ ألف ىذه الػدار دار عمػل للجميػع كليسػت دار جػزاء، كإمبػا . يقل رٌب اؼبسلمُت فحسب

َر اإِلْسالِم ِديًنا فَـَلْن يـُْقَبـَل ِمْنـُن َوُهـَو ِفـي    : قاؿ تعػاذل. اعبزاء يكوف يف اآلخرة َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
 .3اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسرِيَن﴾

ة، كتػػاريخ اإلسػػالـ خاصػػة، دل يػػرد فيػػو دليػػل علػػى أف اؼبسػػلمُت كىػػذا تػػاريخ البشػػرية عامػػ
ا بقيػػادة  نػػا كاحػػدن

ا كعاؼب ا كنظامنػػا كاحػػدن ػػا كاحػػدن ا ككجهػػة كاحػػدة كحكمن رظبػػوا للبشػػرية طريقنػػا كاحػػدن
 .كاحدة باإلجبار كاإلكراه

بل اعًتفوا بواقع األدياف كاللغات كالقوميات، عاملوىا معاملة كريبة، بال خػداع كال سػفو 
ال طعن من اػبلف؛ كلذلك عاش يف اجملتمع اإلسالمي اليهودم كالنصراين كالصابئي كاجملوسي ك 

 .4كسائر أىل الشرؾ بأماف كاطمئناف
كأمػػا األمػػم الػػيت كانػػت تعػػيش خػػارج العػػادل اإلسػػالمي، فقػػد عقػػدت الدكلػػة اإلسػػالمية 

لػػك يف الكتػػب الػػيت كمػػن اؼبمكػػن مراجعػػة ذ. معهػػا مواثيػػق كمعاىػػدات يف قضػػايا اغبيػػاة اؼبتنوعػػة
 .5تتحدث عن العالقات الدكلية يف التشريع اإلسالمي

                                                                                                                                              
  256: حٌزمَس  1

  20: آي ػَّحْ  2

      85: آي ػَّحْ  3

، ٓالَاٌٝ حإل حٌيػٛس ، حٌل٠خٍس حإلٓال١ِش فٟ حٌمَْ حٌَحرغ حٌٙـَٞ ، ٚ أٌٍٔٛي ط٠ٕٛزٟ ،آىَ ِظِ  :حٌلم١مش ٠َحؿغ فٟ ٓز١ً اػزخص ٌٖ٘  4

 .ٌِ٘ز١ش حٌل٠خٍس حإلٓال١ِش ِلٔٓ ػزي حٌل١ّي،  ٚ

ٚحٌؼاللخص  حإلٓالَ ،ٍ حإلٓالَ  ، ٚ ػٍٟ ػٍٟ ٍِٕٜٛح ح١١ٌٌِٓ ٚحٌّٔظؤ١ِٕٓ فٟ ى أكىخَ، ػزي حٌى٠َُ ٠ُيحْ :ٍحؿغ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي   5

 حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش فٟ حإلٓالَ  ،هللا ىٍحُ ِلّي ػزي .حٌي١ٌٚش ، ٚ ى
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يَاأيَهــا النَّـاُس ِإنَّــا كالتوجيػو األسػاس يف بنػاء العالقػات الدكليػػة يف اإلسػالـ قولػو تعػاذل   
ْم ِعْنــــَد اللَّــــِن َخَلْقَنــــاُكْم ِمــــْن ذََكــــَر َوأُننَــــى َوَجَعْلَنــــاُكْم ُشــــُعوبًا َوقَـَبائِــــَل لَِتعــــاَرُفوا ِإنَّ َأْكــــَرَمكُ 

 . 1َأتْـَقاُكْم﴾
إهنػا اعػًتاؼ بالتعػدد ك قبػوؿ لقػوس قػزح .. ذلك ىو اؼبعٌت اؼبختزؿ ك غَت اؼبشػوه للعاؼبيػة

 .ك ال تقـو على الفرض ك ال على الغصب.. االنساف
إذ ال إكػػراه يف الػػدين ك ال يف الػػرأم كال يف اؽبويػػة ك ال يف .. إهنػػا باختصػػار إيبػػاف بػػاآلخر 
 ....االنتماء
 

 في الخطاب الغربي -2 
ا يف إطػار حضػارة كاحػدة،ىبتزؿ يف كلمػة  ػا كاحػدن ػا توجيهن ا، موجهن نػا كاحػدن

جعل العادل عاؼب
 .كاحدة اظبها العوؼبة، ك قد تسمى الكونية أك الكوكبة

كإذا كػػاف السػػؤاؿ قائمػػا حػػوؿ مفهػػـو العوؼبػػة، ك حػػوؿ ـبتلػػف فبارسػػاهتا، فػػإف شبػػة ؾبموعػػة  
 .نا يف فهم الظاىرةمن التعاريف تعين

 :انكماش العالم -أ

، الػػذم يؤكػػد علػػى أف (ركنالػػد ركبارتسػػوف)ك لعػل أىػػم ك أقػػدـ تعريػػف للعوؼبػػة ىػػو تعريػػف 
 .2العوؼبة ىي اذباه تارىبي كبو انكماش العادل ك زيادة كعي األفراد ك اجملتمعات هبذا االنكماش

رة انكمػػػاش العػػادل،  كالػػػيت تركيػػزه الشػػػديد علػػى فكػػ) فركبرتسػػو (إف أىػػم مػػا يبيػػػز تعريػػف 
تتضػػػمن أمػػػورا كثػػػَتة، منهػػػا تقػػػارب اؼبسػػػافات ك الثقافػػػات، ك تػػػرابط الػػػدكؿ  كاجملتمعػػػات كسػػػرعة 

ك إدراؾ العػػادل ؼبثػػل ىػػذه اغبركػػة يعػػٍت أف العوؼبػػة قػػد أصػػبحت حقيقػػة . التحػػوالت ك اؼبسػػتجدات
 .حياتية معاشة يف الواقع ك يف الوعي

 

                                                                                                                                              
 13: حٌلـَحص  1

2  Globalisation ,P8  ,َ52ٙ , ٔمال ػٓ ػخٌُ حٌفى 
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 :العولمة إفراز حداثي -ب
كاف ىناؾ إصباع على فكرة االنكماش ك عناصرىا اؼبختلفػة، ك الػيت ىػي أىػم مػا يبيػز   كإذا

عصػػر العوؼبػػة، فػػإف شبػػة ؾبموعػػة  مػػن التعريفػػات تركػػز علػػى بعػػد كاحػػد مػػن األبعػػاد اؼبختلفػػة غبركػػة 
 .االنكماش اليت يعرفها العادل

حػل بػركز كتطػور مرحلػة جديػدة مػن مرا: "الػذم يعػد العوؼبػة) جيػدنز أنتػوكين(منهػا تعريػف 
تكثف فيها العالئق االجتماعية على الصعيد العاؼبي، حيث وبػدث الػتالحم غػَت القابػل . اغبداثة

للفصل بُت الداخل ك اػبارج، يتم فيها ربػط احمللػي ك العػاؼبي بػركابط اقتصػادية ك ثقافيػة كسياسػية 
 .   1ك إنسانية

بعػػػدا  -(جيػػدنز)يف نظػػػر  -تضػػيف  إذا كانػػت العوؼبػػة امتػػػدادا للحداثػػة ك نتيجػػة ؽبػػػا، فإهنػػا
حيػػػث يصػػػبح العامػػػل اػبػػػارجي دبسػػػتول حضػػػور العامػػػل الػػػداخلي يف . جديػػػدا إذل األبعػػػاد احملليػػػة

ك ىػذا ال يعػٍت أف العوؼبػة تلغػي احمللػي إلغػاء  . تأثَته على سػلوكات األفػراد  ك قناعػاهتم ك أفكػارىم
ىنالػك أف العػاؼبي يضػاؼ إذل احمللػي ك  كػل مػا. كامال، أك أف البعد العاؼبي قد ألغى البعد احمللػي

 .      2بل ك أحيانا  يقويو، حبيث يصبح احمللي عاؼبيا ك العاؼبي ؿبليا. يتعايش معو ك يغنيو ك يربزه
 
 :دمج العالم في مجتمع واحد -ج 

ىػػي كػػل اؼبسػػتجدات ك التطػػورات الػػيت تسػػعى : "فيعػػرؼ العوؼبػػة بقولػػو )مػػالكـو كاتػػرز(أمػػا 
 . 3"قصد إذل دمج سكاف العادل يف ؾبتمع عاؼبي كاحد بقصد أك من دكف 

العوؼبة ىنا تشَت إذل كقائع ك مستجدات ؿبسوسة، ك مسػتقلة عػن كعػي األفػراد، ؿبصػلتها 
النهائيػػػة صػػػنع اجملتمػػػع العػػػاؼبي الواحػػػد الػػػذم يكػػػوف ىػػػدفا ألم نشػػػاط اقتصػػػادم أك سياسػػػي أك 

 .ثقايف
ة، ك ىػػػو الطػػػرؼ الفاعػػػل كاؼبػػػؤثر يف تلػػػك ىػػػي بعػػػض اؼبفػػػاىيم الػػػيت قػػػدمها الغػػػرب للعوؼبػػػ

ـ علػػػػى أساسػػػػو إمكاناتػػػػو ك قدراتػػػػو ك آلياتػػػػو ك نظمػػػػو،  حركتهػػػػا، يعيشػػػػها ك يبارسػػػػها كاقعػػػػا نػػػػظىتى
                                                                                                                                              

  52حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ   1

  61ِـٍش ِٜٔٚ، حٌؼٌّٛش ٚ ح٠ٌٛٙش حٌؼمخف١ش، ٙ   2

  33، ٙ 32ُوٟ ح١ٌّالى،  حٌّٔؤٌش حٌل٠خ٠ٍش، ٙ  3
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علػػػى خياراتػػػو  بالتػػػارل فهػػػو يػػػدرؾ ماىيػػػة العوؼبػػػة ك فلسػػػفتها ك مفاعيلهػػػا ك مسػػػتقبلياهتا، كتأثَتىػػػاك 
 .اسًتاتيجياتوك 

إهنػا العالقػة بػُت : "مريكيُت يقوؿ عػن العولػػمة، أحد علماء السياسة األ)جيمس ركزانو( 
إعػادة اإلنتػاج، : مستويات متعددة لتحليل االقتصاد كالسياسػة كالثقافػة ك األيديولوجيػة، كتشػمل

كتػػػداخل الصػػػناعات عػػػرب اغبػػػدكد، كانتشػػػار أسػػػواؽ التمويػػػل، كسباثػػػل السػػػلع اؼبسػػػتهلكة ؼبختلػػػف 
 ."1جملموعات اؼبقيمةالدكؿ نتيجة الصراع بُت اجملموعات اؼبهاجرة كا

ٌكػن : "فيقوؿ عن العولػمة )ركجيو جاركدم(أما الفيلسوؼ الفرنسي  األقويػاء مػن نظاـ يبي
سػػػانية الػػػيت تسػػػمح بػػػافًتاس اؼبستضػػػعفُت بذريعػػػة التبػػػادؿ اغبػػػر كحريػػػة الالإنفػػػرض الػػػدكتاتوريات 

 2 ."السوؽ
عولػػػمة أف العولػػػمة ىػػي ، صػػاحبا كتػػاب فػػخ الىػػانس بيًتمػػارتن كىارالػػد شػػومافكيثبػػت         

 .3عملية الوصوؿ بالبشرية إذل مبط كاحد يف التغيَت كاألكل كاؼبلبس كالعادات كالتقاليد
فكلما ازداد ىذا النظػاـ : كيقوؿ أحد الكتاب الفرنسيُت عن النظاـ الرأظبارل األمريكي

لعرقيػػػػػػة كالقبليػػػػػػة الرأظبػػػػػػارل اعبشػػػػػػع إمعاننػػػػػػا كانتشػػػػػػارنا بالعوؼبػػػػػػة، ازدادت االنتفاضػػػػػػات كاغبػػػػػػركب ا
ككلمػا تػىفىشأػت اؼبعلوماتيػة كاألجهػػزة . كالعنصػرية كالدينيػة للتفتػيش عػن اؽبويػة القوميػػة يف اؼبسػتقبل

التلفزيونيػػػة كالسػػػلكية كالالسػػػلكية، تكبلػػػت األيػػػدم بقيػػػود العبوديػػػة، كازدادت مظػػػاىر الوحػػػدة 
د معػػدؿ اغبيػػاة سػػوؼ تػػزداد ككلمػػا ازدا. كاالنعػػزاؿ كاػبػػوؼ كاؽبلػػع دكف عائلػػة كال قبيلػػة كال كطػػن

كسػػػػػائل القتػػػػػل، ككلمػػػػػػا ازدادت كسػػػػػائل الرفاىيػػػػػة سػػػػػػوؼ تػػػػػزداد أكثػػػػػر فػػػػػػأكثر جػػػػػرائم الرببريػػػػػػة 
   4كالعبودية

 :في الخطاب العربي -3

                                                                                                                                              
     40ٔؼ١ّش ِٗٛخْ، حٌؼٌّٛش ر١ٓ حٌٕظُ حٌظىٌٕٛٛؿ١ش حٌلي٠ؼش ، ٙ 1

  17، ٙ-حٌٛحلغ ٚ حٌـٌٍٚ -ِٛش ٍٚؿ١ٗ ؿخٍٚىٞ، حٌؼٌّٛش حٌِّػ  2

 58 -55٘خٍ حٌيِٗٛخْ ٚ٘خْٔ ر١خٍ ِخٍط١ٓ،  فن حٌؼٌّٛش ، ٙ  3
  20كٔٓ كٕفٟ ٚ ٛخىق ؿالي حٌؼظُ،  ِخ حٌؼٌّٛش؟، ٙ   4
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كإذا رجعنػػػػا إذل دراسػػػػػات اؼبفكػػػػػرين العػػػػػرب قبػػػػػد أهنػػػػم صبيعػػػػػا يعرفػػػػػوف العولػػػػػػمة يف إطػػػػػار 
 .حدةاؼبقوالت اآلتية اليت تلتقي على بياف حقيقة كا

كقػػوة ( أم الػػذات)العولػػمة لصػػاحل اآلخػػر علػػى حسػاب األنػػا : ")حسػػن حنفػػي. د(يقػوؿ 
ىػػي حضػػارة : "كيقػػوؿ. 1"اآلخػػر يف مقابػػل ضػػعف األنػػا كتوحيػػد اآلخػػر يف مقابػػل تفتيػػت األنػػا

( أم حضػػػارة الػػػدكؿ الغربيػػػة الػػػيت لقوهتػػػا تقػػػع يف مركػػػز العػػػادل كبقيػػػة الػػػدكؿ ىػػػوامش تابعػػػة)اؼبركػػػز 
، (أم الػػدكؿ غػػَت الغربيػػة غػػَت الصػػناعية الػػيت يصػػطلح علػػى تسػػميتها دكؿ اعبنػػوب) كتبعيػػة اآلخػػر

كىػػػػػي مركزيػػػػػة دفينػػػػػة يف الػػػػػػوعي األكريب تقػػػػػـو علػػػػػى عنصػػػػػرية عرقيػػػػػػة، كعلػػػػػى الرغبػػػػػة يف اؽبيمنػػػػػػة 
 .2"كالسيطرة

إهنػػػػا عمليػػػػة اخػػػػًتاؽ كػػػػربل للنسػػػػاف كتفكػػػػَته، كللػػػػذىنيات ": سػػػػيار اعبميػػػػل.دكيقػػػػوؿ
ات كأنسػػػػاقها، كللػػػػدكؿ ككياناهتػػػػا، كللجغرافيػػػػا كؾباالهتػػػػا، كلالقتصػػػػاديات كتراكيبهػػػػا، كللمجتمعػػػػ

 .3"كحركاهتا، كللثقافات كىوياهتا، كللعالميات كتداعياهتا
إمرباطوريػػػػة العولػػػػػمة باإلمرباطوريػػػػات الػػػػيت سػػػػادت يف العصػػػػر  قبيػػػػب غػػػػزاكم.دكيشػػػػبو 
ا يف اغبكػػم كأمبػػاط حياهتػػا اإلمرباطوريػػة الػػيت عمػػدت علػػى فػػرض مبادئهػػا كنظمهػػ": األخػػَت فيقػػوؿ

بريطانيػػا يف : السياسػػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة بػػالقوة ككػػذلك حػػاؿ اإلمرباطوريػػات اغبديثػػة، مثػػل
كيف هنايػػػة اغبػػػرب العاؼبيػػػة . مسػػػتعمراهتا مث يف الكومنولػػػث، كفرنسػػػا يف مسػػػتعمراهتا مث الفرانكفونيػػػة

 .4"كعوؼبتو الثانية برزت عوؼبة الشيوعية متمثلة باالرباد السوفييت
العولػػػػمة مصػػػطلح بػػػدأ لينتهػػػي بتفريػػػو اؼبػػػواطن مػػػن : "فيقػػػوؿ مصػػػطفى ؿبمػػػود.دكأمػػػا 

كطنيتػػو كقوميتػػو كانتمائػػو الػػديٍت كاالجتمػػاعي كالسياسػػي، حبيػػث ال يبقػػى منػػو إالٌ خػػادـ للقػػول 
 .5"الكربل

                                                                                                                                              
  40حٌٔخرك ، ٙحٌَّؿغ  1
2
  41نفسه، ص حٌَّؿغ   
3
  32العولمة و المستقبل ، ص ١ٓخٍ حٌـ١ًّ،   
  77، صوالكٌان ر على الهوٌةالخط :العولـمةِـٍش حٌّؼَفش،   4
5
  12، صالمستهلك إعالم العولـمة وتأثٌره فًِـٍش حٌؼَرٟ،   
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، الدكلػػة كاألمػػة كالػػوطن: تسػػتهدؼ ثالثػػة كيانػػات ؿبمػػد عابػػد اعبػػابرم.دكالعوؼبػػة عنػػد 
كيسػػميها أيضػػان بثقافػػة االخػػًتاؽ، اخػػًتاؽ مقدسػػات األمػػم كالشػػعوب يف لغاهتػػا كدكؽبػػا كأكطاهنػػا 

 .1كأدياهنا
تسػػلم الػػبالد الفقػػَتة ال إذل فقػػداف "إذل أنػػو يف ظػػل العولػػػمة  نعيمػػة شػػوماف.د كتنتهػػي 

فػػة عػػن تسػػديد االسػػتقالؿ السياسػػي كإمبػػا إذل العبوديػػة، فكػػأف البلػػداف اؼبدينػػة ككافػػة البلػػداف متوق
 .2"الديوف كال سبلك اػبيار أك الرفض للمشاريع اؼبعركضة عليها

مع أطػراؼ النػدكة  ، كالػيت نشػرت "طوفػاف العولػػمة كاقتصػادياتنا اؼبسػلمة": الػيت كانػت بعنػواف-كهبي
علػػى ىػػذه اؼبعػػاين الػػيت مػػرت كاػبطػػورة الكبػػَتة للعوؼبػػة علػػى اقتصػػاديات العػػادل - "البيػػاف"يف ؾبلػػة 
 .3ي خاصةاإلسالم

الغػػرض االنفػػرادم لفهػػم يسػػتند إذل "العولػػػمة بأهنػػا   ؿبمػػد فهػػيم يوسػػفكأخػػَتنا يعػػرؼ 
مرجعيػػػة زبػػػص حضػػػارة معينػػػة، باعتبػػػاره اؼبفهػػػـو األظبػػػى غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػذم ينبغػػػي أف يسػػػود 

  .4"العادل
ف لقػػد سػػقنا آراء مفكػػرين غػػربيُت كعربنػػا درسػػوا العولػػػمة دراسػػة علميػػة شػػاملة، مػػن أجػػل أ

نقػػػوؿ إف قضػػػية العولػػػػػمة ليسػػػت مسػػػػألة آراء فرديػػػة مناىضػػػة، كإمبػػػػا اتفػػػاؽ الػػػػرأم العػػػاـ العلمػػػػي 
اؼبنصف علػى حقيقػة العولػػمة كآفاقهػا، لظهورىػا ككضػوحها كنتائجهػا الػيت للػت الكػرة األرضػية، 
 من دكف أف يكوف ىنالك أدىن شك يف اؼبقوالت اؼبقررة حػوؿ حقيقػة العولػػمة كطبيعتهػا اؼبسػتًغلة

كالػػدليل علػػى ذلػػك النتػػائج الرىيبػػة الػػيت بػػدأت تظهػػر يف العػػادل أصبػػع كالػػيت هبمػػع عليهػػا . اؼبهيمنػػة
 :كمن ىذه النتائج. الباحثوف أيضنا
فقػد . لقد قضى حوار الشماؿ كاعبنوب كببو، كما قضى كببو صراع الشرؽ كالغرب: أكالن 

كة، بػل دل يعػد ىنػاؾ قػاموس أسلمت فكرة التطور االقتصادم الركح، فلم تعػد ىنالػك لغػة مشػًت 

                                                                                                                                              
1
  147، صالمعاصر فً الفكر العربً قضاٌاِلّي ػخري حٌـخرَٞ،  . ى 
2
  20التكنولوجٌة الحدٌثة ، ص العولـمة بٌن النظمٔؼ١ّش ِٗٛخْ،  
  60ِـٍش حٌز١خْ ، ٙ  3
4
  التجلٌات السٌاسٌة للعولـمة اإلنسان فً ضوءحقوق ؿ٠َيس حٌَ٘ق حأل٢ٓٚ،  
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مشًتؾ لتسمية اؼبشكالت، فاؼبصطلحات من قبيل اعبنػوب كالشػماؿ كالعػادل الثالػث كالتحػرر دل 
 .1يبق ؽبا معٌت
بعائػد  إف اجملتمعات العاجزة عن إنتاج غػذائها أك شػرائو: من كجهة مينظرم العولػمة: ثانيان 

ء علػػى البشػػرية أك علػػى االقتصػػاد العػػاؼبي صػػادراهتا الصػػناعية مػػثالن، ال تسػػتحق البقػػاء كىػػي عػػب
كلػػػذلك هبػػػب إسػػػقاطها مػػػن . الػػذم يبكػػػن أف يعرقػػػل مبوىػػػا الػػػذم وبكمػػػو قػػانوف البقػػػاء ل صػػػلح

 .2كال ضركرة بالتارل لوقوؼ حركهبا األىلية أك مساعدهتا أك قبدهتا. اغبساب
يف صػػورة عػػاد االسػػتعمار االقتصػػادم كالسياسػػي كالثقػػايف كاالجتمػػاعي مػػن جديػػد : ثالثػػان 

العولػػػػػػمة باالقتصػػػػػاد اغبػػػػػر كاتفاقيػػػػػة اعبػػػػػات كاؼبنافسػػػػػة كالػػػػػربح، كعػػػػػادل القريػػػػػة الواحػػػػػدة، كالتبعيػػػػػة 
السياسػػػػػية، كذبػػػػػاكز الدكلػػػػػة القوميػػػػػة، كنشػػػػػر القػػػػػيم االسػػػػػتهالكية، مػػػػػع اعبػػػػػنس كالعنػػػػػف كاعبريبػػػػػة 

 .3اؼبنظمة
نػػو حػػٌوؿ غػػدا العػػادل الػػذم خضػػع للعوؼبػػة، بػػدكف دكلػػة، بػػدكف أمػػة، بػػدكف كطػػن، أل: رابعػػا

ىػػػػػذا العػػػػػادل إذل عػػػػػادل اؼبؤسسػػػػػات كالشػػػػػبكات، كعػػػػػادل الفػػػػػاعلُت كاؼبسػػػػػَتين، كعػػػػػادل آخػػػػػر، ىػػػػػم 
اؼبسػػتهلكوف للمػػػأكوالت كاؼبعلبػػػات كاؼبشػػػركبات كالصػػور كاؼبعلومػػػات كاغبركػػػات كالسػػػكنات الػػػيت 

أم الواقػػػػع االفًتاضػػػػي الػػػػذم نشػػػػأ يف رحػػػػاب : أمػػػػا كطػػػػنهم فهػػػػو السيربسػػػػبيس. تفػػػػرض علػػػػيهم
 .4سائر كسائل االتصاؿ، كوبتوم االقتصاد كالسياسة كالثقافةاإلنًتنت ك 

 :كدراسة كتاب فخ العولػمة تثبت النتائج اآلتية
  .زيادة البطالة .1
  .البفاض األجور .2
  .تدىور مستول اؼبعيشة .3
  . تقدمها الدكلةتقلص اػبدمات االجتماعية اليت .4

                                                                                                                                              
1
 61فخ العولـمة، ص٘خٍ حٌيِٗٛخْ،   
2
  13ص العولـمة، الصناعة العربٌة فً مواجهةػخٌُ حٌفىَ،  
  17، ص؟ما العولـمة، ...كٔٓ كٕفٟ  3
4
  148المعاصر، ص فً الفكر العربً قضاٌاِلّي ػخري حٌـخرَٞ،  . ى  
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  .إطالؽ آليات السوؽ .5
ابتعػػػػاد اغبكومػػػػػات عػػػػن التػػػػػدخل يف النشػػػػاط االقتصػػػػػادم كقصػػػػػر  .6

  .دكرىا يف حراسة النظاـ
  .تفاقم التفاكت يف توزيع الثركة بُت اؼبواطنُت .7

الػذم عانػت بػالده مػن آثػار العولػػمة يف  )مهاتَت ؿبمد(يقوؿ رئيس كزراء ماليزيا السابق 
إف العػػػادل اؼبعػػػودل لػػػن يكػػػوف أكثػػػر عػػػدالن ك مسػػػاكاة، كإمبػػػا سيخضػػػع للػػػدكؿ " :السػػػنوات األخػػػَتة
ككمػا أدل اهنيػار اغبػرب البػاردة إذل مػوت كتػدمَت كثػَت مػن النػاس، فػإف العولػػمة . القوية اؼبهيمنة

يبكن أف تفعل الشيء نفسو، ردبا أكثر من ذلك، يف عػادل معػودل سيصػبح بإمكػاف الػدكؿ الغنيػة 
دهتػػا علػػى البػػاقُت الػػذين لػػن تكػػوف حػػاؽبم أفضػػل فبػػا كانػػت عليػػو عنػػدما كػػانوا اؼبهيمنػػة فػػرض إرا

 .1"مستعمرين من قبل أكلئك األغنياء
كقد نتسػاءؿ، ك بكػل بػراءة عػن مػدل علميػة كموضػوعية الػذين كتبػوا يف العولػػمة، سػواء 

 أكانوا أجانب أـ عربنا؟

وؼبػػػػة فيهػػػا الكثػػػَت مػػػػن إف آراء دعػػػاة الع": فيقػػػوؿ )قبيػػػػب غػػػزاكم. د(هبيبنػػػا علػػػى ذلػػػك 
أما آراء خصػـو العولػػمة فيغلػب عليهػا . التقريرية كالتعميم كاالستعجاؿ كالبعد عن الركح العلمية

الطػػػابع العلمػػػي اؼبوضػػػوعي، فهػػػي تسػػػتقرئ مالمػػػح العوؼبػػػة يف ـبتلػػػف ؾبػػػاالت اغبيػػػاة كترصػػػدىا 
 .2 "يُتكربللها إذل ما فيها من خطر على اؽبوية كالكياف كالسالح كاألمن العاؼب

 جػذكر العوؼبة

ىػػل العوؼبػػة بنػػت ىػػذا الزمػػاف اؼبتػػأخر أـ ؽبػػا جػػذكر ضػػاربة يف التػػاريخ : يتسػػاءؿ البػػاحثوف
األكريب القػػدًن؟ يػػذىب الػػبعض إذل أف العوؼبػػة ليسػػت ظػػاىرة جديػػدة، بػػل بػػداياهتا األكذل ترجػػع 

يتُت، مث اقًتنت بتطور إذل القرف التاسع عشر، مع بدء االستعمار الغريب آلسيا كأفريقيا كاألمريك

                                                                                                                                              
     19ص ،مجلة اإلسالم نقال عن، 1996ٌولٌو  24المبور، فً  المن محاضرة ألقاها فً كوا  1
2
  46، ص-والهوٌة الخطر على الكٌان –العولـمة ِـٍش حٌّؼَفش،   
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النظػػػاـ التجػػػارم اغبػػػديث يف أكربػػػا، األمػػػر الػػػذم أدل إذل كالدة نظػػػاـ عػػػاؼبي متشػػػابك كمعقػػػد 
 .1عرؼ بالعاؼبية مث العولػمة

كآخػػػركف يػػػذىبوف يف ىػػػذا اإلطػػػار إذل أف مصػػػطلح النظػػػاـ العػػػاؼبي كػػػاف مسػػػتخدمنا منػػػذ 
األؼبػاين  )بسػمارؾ(ء النمسػا، كجػدده رئيس كزرا )مًتنيخ(ـ الذم قاده 1815عاـ  )فيينا(مؤسبر 

الفرنسػي يف مػؤسبر فرسػام  )كلمنصػو(يف سبعينيات القرف التاسع عشر، مث ذبػدد ثانيػة علػى يػد 
 .2على يد اغبلفاء يف اغبرب العاؼبية الثانية )يالطا(ـ، مث ذبدد يف 1919عاـ 

كاغبػػػػػػق أف الباحػػػػػػث الػػػػػػذم يػػػػػػدرس التػػػػػػاريخ منػػػػػػذ أقػػػػػػدـ العصػػػػػػور الػػػػػػيت ظهػػػػػػرت فيهػػػػػػا 
ػػا حبكػػم العػػادل، كإخضػػاعو  ، يالحػػظ أف قػػوة عظمػػى تريػػد أف تنفػػرد دائمن اإلمرباطوريػػات إذل اليػػـو

كاإلمرباطوريػات اغبديثػة، كلهػا كانػت  )التتػار(ك )الفػرس(ك )الركمػاف(ك )اليونػاف(إذل مبادئها، ؼ 
كأكربػػا اغبديثػػة ذات التػػاريخ االسػػتعمارم ىػػي النمػػوذج . ذبػػاه يف اؽبيمنػػة كالسػػيطرةتتجػػو ىػػذا اال

اعبلي يف ؿباكلة السيطرة كاؽبيمنة؛ ألف اغبضارة اغبديثػة تعػد نفسػها حضػارة عاؼبيػة مركزيػة؛ فهػي 
كلػػذلك . عاؼبيػػة يف أفكارىػػا كمنتجاهتػػا، كىػػي مركزيػػة ألهنػػا تػػدكر حػػوؿ نفسػػها يف قيمهػػا اؼببعثػػرة

حضػارة ال تعػًتؼ بغَتىػا مػن اغبضػارات، كيصػل األمػر بقػادة ىػذه اغبضػارة إذل أف ينكػركا  فإهنا
 .أم حدث مهم كقع يف العادل قبل عصر ىذه اغبضارة

ىذه األقواؿ ىػي الػيت خلقػت ثقافػة اإلمرباطوريػة الغربيػة : "مالك بن نيبيقوؿ األستاذ 
 .3"اليت تقـو على أساس السيادة العنصرية كاالستعمار

كيػػػػرل الػػػػبعض أف ىيمنػػػػة العولػػػػػمة علػػػػى العػػػػادل اليػػػػـو دبواصػػػػفاهتا الشػػػػاملة نتيجػػػػة لتطػػػػور 
األكضػػاع السياسػػية كاالقتصػػادية كالعلميػػة، سبشػػي مػػع طبيعػػة األشػػياء يف تػػاريخ الغػػرب اغبػػديث، 

 .كسبثل اؼبرحلة األخَتة ؿباكلة جديدة للسيطرة على العادل كؿبو اآلخر

                                                                                                                                              
1
  70إعالم العولـمة، صحٌّٔظمزً حٌؼَرٟ،   
  72، صنفسه حٌَّؿغ 2
3
  28-27وجهة العالم اإلسالمً،  صِخٌه رٓ ٔزٟ،  
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ذىب إذل أف العولػػمة ليسػت تطػوران عػن االسػتعمار كيعارض باحث آخر ىذه النظػرة كيػ
األكريب أك ظػػػػاىرة الثػػػػورة الصػػػػناعية، كإمبػػػػا ىػػػػي نظػػػػاـ كػػػػوين شػػػػامل جديػػػػد، مواصػػػػفاتو ال تشػػػػبو 

 .1مواصفات اإلمرباطوريات السابقة
أف  )أمريكػا(كىناؾ بػاحثوف يرجعػوف بػدايات العولػػمة اغباليػة إذل السياسػات الػيت ارتػأت 

، أٌجلػػػت تلػػػك )االربػػػاد السػػػوفييت(دل، غػػػَت أف اغبػػػرب البػػػاردة بينهػػػا كبػػػُت تسػػػيطر هبػػػا علػػػى العػػػا
كظهػػػػػػرت فيػػػػػو نتػػػػػائج سياسػػػػػػة  )االربػػػػػاد السػػػػػوفييت(ـ؛ حيػػػػػث ضػػػػػػعف 1989اؽبيمنػػػػػة إذل سػػػػػنة 

ميخائيػػل (الػػيت ضبػػل لواءىػػا السػػكرتَت العػػاـ األخػػَت للحػػزب الشػػيوعي السػػوفييت  "البَتيسػػًتكيكا"
 .)جورباتشوؼ

ـ؛ حيػث كٌجػو 1995العولػمة البداية اغبقيقية للعوؼبة إذل عػاـ كيرجع صاحبا كتاب فخ 
الػدعوة إذل طبسػمائة مػن قػادة العػادل يف ؾبػاؿ السياسػة  جورباتشػوؼالرئيس السػوفييت السػابق 
لكػػي يبنػػوا معػػادل الطريػػق  )سػػاف فرانسيسػػكو(اؼبشػػهور يف  )فَتمونػػت(كاؼبػػاؿ كاالقتصػػاد يف فنػػدؽ 
قد اشًتؾ يف ىذا اؼبؤسبر اؼبغلق أقطاب العولػمة يف عػادل اغباسػوب ك . إذل القرف اغبادم كالعشرين

كاؼبػػػػاؿ ككػػػػذلك كهنػػػػة االقتصػػػػػاد الكبػػػػار، كأسػػػػاتذة االقتصػػػػػاد يف جامعػػػػات سػػػػتانفورد كىػػػػػارفرد 
األب، ككزيػر خارجيتػو جورج بػوش كاشًتؾ فيها من السياسيُت، الرئيس األمَتكي . كأكسفورد

شػػػػػػولتزيػػػػػػة ، كرئيسػػػػػػة الػػػػػػوزراء الربيطانمارجريػػػػػػت تاتشػػػػػػر  كرئػػػػػػيس كزراء مقاطعػػػػػػة سكسػػػػػػونيا
 .2كغَتىم

ىػػػػػو تفتيػػػػػت  -الػػػػػذم انتهػػػػػى إذل العولػػػػػػمة-كاؼبشػػػػػركع السياسػػػػػي للنظػػػػػاـ العػػػػػاؼبي اعبديػػػػػد 
الوحػػػػدات كالتكوينػػػػات السياسػػػػية إذل كانتونػػػػات كدكيػػػػالت صػػػػغرل ضػػػػعيفة كمهػػػػزكزة، كمبػػػػتالة 

 .3بالكوارث كاجملاعات كالصراعات كاألزمات

 

                                                                                                                                              
1
  34ص استرتٌجٌة التفكٌر، :ستقبلو الم العولـمة١ٓخٍ حٌـ١ًّ،   
 ، 23 -22فخ العولـمة، ص،  ...٘خٍ حٌيِٗٛخْ 2
3
  57،صالحٌوي للشرق األوسط  العولـمة الجدٌدة والمجال١ٓخٍ حٌـ١ًّ،   

نسخة%20اخيرةمن%20المذكرة/الإسلام%20على%20الإنترنت3%20-.htm#6#6


 ءة يف جذور الظاهزةقزا: حفزيات العوملة                               األول                                              الفصل 

 

31 

 

 نتائجو تفاصيل : ثانيا
ىػػل للعوؼبػػػة جانػػبه كاحػػػد، ىػػو اعبانػػػب السػػػليب الػػذم يػػػنعكس يف اآلثػػار السػػػيئة كاؼبضػػػار 
كاؼبخاطر اليت هتدد استقرار اجملتمعػات اإلنسػانية، أـ أف ؽبػا جوانػب متعػددة، منهػا السػليب، كمنهػا 

 .ايب؟االهب

نعتقػػد أف ىػػذا السػػؤاؿ يصػػحق أف نتخػػذه مػػدخالن إذل فهػػمو أعمػػق للعوؼبػػة، علػػى اؼبسػػتويات  
 .كافة، كبصورة خاصة على اؼبستول الثقايف، كإذل استيعابو ألل ؼبضامينها

كاغبق أفى ما من نظاـو أك منهج، أك فكػرةو سياسػيةو كاجتماعيػة تتصػل حبيػاة البشػر، إال كؽبػا 
اعتبػػػػار أف الفكػػػػر اإلنسػػػػاين ىػػػػو ذك منػػػػزع مػػػػزدكج مػػػػن اػبػػػػَت كالشػػػػر، كنبػػػػا  كجػػػػوه متعػػػػددة، علػػػػى

كعلػى ىػذا األسػاس، فإننػا نػرل أف للعوؼبػة دكائػر تتحػرؾ . العنصراف الكامناف يف الضػمَت اإلنسػاين
كلػػلرادة اإلنسػػانية تػػأثَته يف . فيهػػا، كىػػي بػػذلك ليسػػت دائػػرةن كاحػػدةن منحصػػرة يف حػػدكد معلومػػة

 .كرسم معاؼبها كضبط مساراهتاربديد ىذه الدكائر 

كعلػػى الػػرغم مػػػن كضػػوح ىػػػذه الفكػػرة، فػػإف الًتكيػػػز علػػى اعبانػػػب االقتصػػادم كالسياسػػػي 
للعوؼبة، جعلها تغيب يف أحايُت كثَتة، عن األذىاف، لدرجة أٌف معظم اؼبفكرين يف العػادل، كمػنهم 

عوؼبػة، كينزعػوف كبػو إدانػة طائفة من اؼبفكرين يف العادل اإلسالمي، يغفلوف عن اعبوانػب األخػرل لل
العوؼبػػة صبلػػةن كتفصػػيالن، األمػػر الػػذم تضػػيع معػػو عناصػػر كثػػَتة مػػن اغبقيقػػة، حبيػػث يقػػع اػبلػػط بػػُت 

 .اغبق كالباطل، كبُت الواقع كاؼبثاؿ

نقػػػض  ىإفأ رفػػػض العوؼبػػػة كالتنديػػػد اؼبتكػػػٌرر عػػػارلى الصػػػوت، ب ثارىػػػا السػػػلبية، كالًتكيػػػز علػػػ
 ؽبػػا، كػػل ذلػػك لػػن يػػؤثر يف طبيعػػة الوضػػع النػػاجم عػػن ىيمنػػة أسسػػها كدحػػض ادعػػاءات اؼبػػرٌكجُت

النظاـ العاؼبي الذم يفرض العوؼبة على العادل، كلن يكوف للموقف اؼبخالف أم تػأثَت إهبػايب علػى 
العوؼبػػة، مػػن حيػػث ىػػي فكػػرة كمػػنهج كأسػػلوب كنظػػاـ كتيػػار عػػاـر جػػارؼ يكتسػػح اغبػػواجز كيػػدٌؾ 

 .اؼبواقع
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اؼبرحلػي أف نلػتمس للعوؼبػة جوانػبى إهبابيػة، كنعمػل مػا كسػعنا كلذلك، فإنو من سباـ الوعي 
 .العمل، لتوظيف إهبابيات العوؼبة فيما ينفعنا يف حياتنا العامة

إف اؼبسػػألة يف حاجػػة شػػديدة إذل ضػػبطو منهجػػيه نػػتحكأم بػػو يف العوؼبػػة بػػأعلى مػػا نسػػتطيع 
لنحػػػػو الػػػػذم يػػػػدفعنا إذل كبػػػػذلك نسػػػػلك طريقنػػػػا إذل ااًلسػػػػتفادة مػػػػن العوؼبػػػػة علػػػػى ا. مػػػػن قػػػػدرات

كهبويتنػػػػا  ةاإلسػػػهاـ يف اغبضػػػارة اإلنسػػػػانية اعبديػػػدة، مػػػن موقعنػػػػا الثقػػػايف اؼبتميٌػػػز كخبلفيتنػػػػا التارىبيػػػ
 .اغبضارية اؼبتفردة

إف ىذا اؼبوقف اإلهبػايب إزاء العوؼبػة يتطلػب منػا أف ننخػرط يف اؼبعػًتؾ الثقػايف العػاؼبي، كأف 
تحػػٌرؾ مػػع اؼبتغػػٌَتات اؼبتسػػارعة، حػػىت نفهػػم مػػا هبػػرم حولنػػا، نػػدفع دبجتمعاتنػػا يف اذبػػاه التفاعػػل اؼب

كنسػتوعب التحػػٌوالت الكػػربل الػػيت تعيشػػها اإلنسػػانية يف ىػػذا العصػػر، كلػػئال نبقػػى قاعػػدينى ننػػدب 
 .حظوظنا، كعاجزينى نتفرٌج على عادل يتطور كيتقدـ

كىػذا أمػره مبػالوه فيػو،  .إف اؽبزيبة النفسية أمػاـ العوؼبػة تػأيت مػن اعتبػار ظػاىرة العوؼبػة حتميػةن 
كىػػو ال يعػػرٌب عػػن حقيقػػة ىػػذه الظػػاىرة، ألف اعتبػػار ظػػاىرة العوؼبػػة حتميػػةن قػػد ال يكػػوف يف اغبقيقػػة 
أكثػػر مػػن اعػػًتاؼ اؼبػػرء بأنػػو دل يعػػد لديػػو طاقػػة باقيػػة للمقاكمػػة، أم أنػػو قػػد نفػػد جهػػده، كأصػػبح 

مػان لغػَتىم، كمػن الظلػم علػى كػاف ىػذا ىػو اختيػار بعضػهم، فهػو لػيس ميلز  فػإذا. مسػتعدان للتسػليم
كىػػػو . أم حػػػاؿ، أف يوصػػػف باغبتميػػػة اختيػػػاره ال يعكػػػس إال نفػػػاد الطاقػػػة أك اسػػػتعجاؿ اؼبكافػػػأة

موقػػفه ظػػادل، ألنػػو وبٌمػػل عػػدة أجيػػاؿ قادمػػة عػػبءى فشػػل جيػػلو بعينػػو، فاعتبػػار ظػػاىرة مػػا حتميػػةن، 
 يتوقف أيضان على اؼبدل الزمٍت الذم يأخذه اؼبرء يف اعتباره 

ائق األشػػػػياء تؤكػػػػد أف العوؼبػػػة ال سبثٌػػػػل خطػػػػران كاسػػػحان كمػػػػدمران، إال علػػػػى الشػػػػعوب إف حقػػػ
كاألمم اليت تفتقر إذل ثوابت ثقافية، أما تلك اليت سبتلك رصػيدان ثقافيػان كحضػاريان غنيػان، فإهنػا قػادرة 

  .على ااًلحتفاظ خبصوصياهتا كالنجاة من ـباطر العوؼبة كذباكز سلبياهتا

 يسػػػػػتخدمها مهندسػػػػػو العوؼبػػػػػة كمرٌكجوىػػػػػا، تنميػػػػػةي الشػػػػػعور باؽبزيبػػػػػة كمػػػػػن األسػػػػػاليب الػػػػػيت
كااًلسػػتعداد لالستسػػالـ أمػػاـ مػػا يريػػدكف فرضػػو علػػى الشػػعوب كاغبكومػػات، مػػن خػػالؿ إضػػعاؼ 
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اإلحسػػػاس بالذاتيػػػة، كبػػػالتمٌيز، كبػػػااًلعتزاز بكػػػل مػػػا يبػػػتق إذل الػػػًتاث اغبضػػػارم كالرصػػػيد الثقػػػايف 
  .بصلة

لعاؼبي للعوؼبػة يػىتػىنىػامى بػاطٌراد، كإف كػاف ال يبلػك أف يػؤثر يف صػٌد كمن ىنا قبد أف الرفض ا
ىجمػات العوؼبػػة علػػى أمػػم األرض كشػػعوهبا، علػػى األقػػل يف اؼبػػدل اؼبنظػػور، ألننػػا نعتقػػد جػػازمُت، 
أف كػػػػل نظػػػػاـ ظػػػػادل للنسػػػػاف، أك عقيػػػػدة قػػػػاىرة للفطػػػػرة، أك مػػػػنهج يفػػػػرض اؽبيمنػػػػة علػػػػى اإلرادة 

ؽ الػنفس البشػرية الركحيػة كتطلعاهتػا الثقافيػة كطموحهػا اغبضػارم، ىػو اإلنسانية كيتحٌكم يف أشػوا
  .إذل اهنيار كزكاؿ، ألنو يصادـ سنة اللأو يف خلقو، كيػىتػىنىاَفى مع فطرة اللأو اليت فطر الناس عليها

كأمػػػػاـ عنفػػػػواف العوؼبػػػػة كضػػػػغوطها القويػػػػة، ال ينبغػػػػي أف نستسػػػػلم كنػػػػذعن إلرادة األقويػػػػاء 
كال يتعػػارض ىػػذا اؼبوقػػف مػػع مػػا ىػػو . مأػػة األمػػور يف ظػػل النظػػاـ العػػاؼبي اعبديػػداؼبتحكمػػُت يف أىزً 

  .مطلوب منا ازباذيه، مع ما ذكرناه آنفان 

إف اػبطػػأ اؼبنهجػػي الػػذم يقػػع فيػػو طائفػػة مػػن اؼبفكػػرين مػػن العػػادل العػػريب اإلسػػالمي الػػذين 
ريطػػة اعبديػػدة الػػيت يتعػػٌُت علػػى حبثػػوا ظػػاىرة العوؼبػػة، يكمػػن أساسػػان يف أهنػػم بػػدالن مػػن أف يرظبػػوا اػب

اجملتمعػات العربيػػة اإلسػػالمية فهمهػػا كالعمػػل يف حػدكدىا، كييضػػيئوا أمػػاـ أصػػحاب القػػرار كالنخػػب 
اؼبثقفػػػة كاؼبفكػػػرة، اؼبصػػػابيح لتسػػػٌلط علػػػى اغبقػػػائق كمػػػا ىػػػي، ال كمػػػا نتونبهػػػا أك نتخيلهػػػا، راحػػػوا 

ا كاؼبخػػاطر الػػيت تتسػػبأب فيهػػا، فكػػانوا ييسػػهبوف إسػػهابان مفرطػػان، يف تعػػداد مسػػاكئ العوؼبػػة كأضػػرارى
  .بصنيعهم ىذا، يقوموف بشقه من الواجب، كال ينهضوف دبسؤكليتهم كاملة

إف أحػػدان منػػا ال هبػػادؿ يف أف شبػػة شػػواىد كثػػَتة تشػػَت إذل أف قػػول العوؼبػػة اؼبعاصػػرة ليسػػت 
لػػػى تكػػػريس سػػػول امتػػػداد عضػػػوم كأيػػػديولوجي لقػػػول ااًلسػػػتغالؿ كالسػػػيطرة كااًلحتػػػواء كتعمػػػل ع

التبعيػػػة مػػػن جانػػػب الػػػدكؿ األقػػػل مبػػػٌوان لتلػػػك األكثػػػر مبػػػٌوان، كإف كانػػػت آليػػػات تكػػػريس التبعيػػػة قػػػد 
 .اختلفت يف ظل العوؼبة، من ااًلستعمار التقليدم، إذل اللجوء لسياسة الضغط ااًلقتصادم

كلكػػػن ىػػػل تقػػػف مسػػػؤكليتنا عنػػػد ىػػػذا اغبػػػد، كىػػػو . فهػػػذه حقيقػػػة ال سػػػبيل إذل إنكارىػػػا 
  .هبذه اغبقيقة، أـ أف اؼبسؤكلية سبتدق كتتشعب كتػىتػىوىاصىلي؟ اعبهر
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إف اؼبنهج يف حبث ظاىرة العوؼبة، ىػو إذل الوصػف التحليلػي كالنقػد السياسػي مػن منطلػق  
. أيػػديولوجي، أقػػرب منػػو إذل اؼبعاعبػػة العلميػػة اؼبسػػتنَتة اؼبػػربأة مػػن كػػل ىػػول سياسػػيه أك أيػػديولوجيٌ 

يت كقػػع فيهػػا معظػػم مػػن عػػاو قضػػية العوؼبػػة مػػن خػػالؿ ىػػذا اؼبػػنهج، كلػػذلك كػػاف مػػن السػػلبيات الػػ
العػػزكؼي عػػػن اؼبوضػػوعية اجملػػػردة ربػػػت تػػأثَت الفكػػػر الشػػمورل الػػػذم كػػػاف يسػػود يف عهػػػود القيٍطبىػػػُت 

 .األكربين يف زمن اغبرب 

 :عولمات ال عولمة -0

كتفاصيلها اليت ينبغػي إف الفكر اجملرد يقتضي القوؿ إف العوؼبة ظاىرة مركبة ، ؽبا ذبلياهتا   
ك كػػل معاعبػػة ؽبػػا . أف تعػرؼ، ككػػل تسػػطيح للظػػاىرة أك اختػزاؿ ؽبػػا إمبػػا ىػػو تضػػييع لبوصػلة الػػوعي

خارج الفهم التػارىبي للظػواىر إمبػا ىػو يف النهايػة إصػدار أحكػاـ ذات نػزكع كعظػي يقػف إمػا مػع 
 .العوؼبة أك ضدىىا

 .كيد اؼبوقف ك ضبط اؼبوقعالبحث يف مستويات العوؼبة ك ذبلياهتا يساعد على تأ

 عولمة االقتصاد -أ

يػػػػرل صبػػػػع مػػػػن البػػػػاحثُت أف عوؼبػػػػة االقتصػػػػاد العػػػػاؼبي بػػػػدأت بقيػػػػادة أمريكػػػػا منػػػػذ عػػػػاـ 
ـ، كالػػيت انبثػػق منهػػا الصػػندكؽ الػػدكرل ليقػػـو حارسػػان علػػى النظػػاـ النقػػدم الػػدكرل كالبنػػك 1944

نشػاء منظمػة التجػارة العاؼبيػة الػيت الػدكرل ليعمػل علػى زبطػيط التػدفقات اؼباليػة، طويلػة اؼبػدل، كإ
كالػيت حٌولػت السياسػة التجاريػة للػدكؿ اؼبسػتقلة إذل شػأف دكرل كلػيس  "اعبات"أدت إذل اتفاقية 

عمػالن مػن أعمػاؿ السػيادة الوطنيػة، مػن خػالؿ النظػاـ النقػدم العػاؼبي كالػتحكم يف حركػة رؤكس 
 .كا فيها نصيب األسداألمواؿ، كمن خالؿ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت ألمري

كلقد أخذ البنك الدكرل بتوجيو من الواليػات اؼبتحػدة األمريكيػة بإجبػار كثػَت مػن الػدكؿ 
اإلسػػالمية، باعتبارىػػا إحػػدل مكونػػات ؾبموعػػة دكؿ اعبنػػوب، علػػى إعػػادة ىيكلػػة اقتصػػادياهتا، 

اؿ األجنبيػة، كفقان ؽبذه السياسة اإلمربيالية، فاذبهػت ىػذه الػدكؿ إذل اػبػارج عبػذب رؤكس األمػو 
كتبػػٍت مفهػػـو القطػػاع اػبػػاص، مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ آليػػات السػػوؽ اغبػػرة، كمػػا يتطلبػػو ذلػػك مػػن 
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التقلػػيص الواضػػح للملكيػػة العامػػة كزيػػادة الفػػوارؽ االجتماعيػػة، كرىػػن أجيػػاؿ اؼبسػػتقبل بالػػديوف 
 .1اػبارجية

كلقد تقررت ىذه السياسة االقتصادية األخَتة هنائيان عندما اجتمػع طائفػة مػن الػػمينظرين 
 :األمريكيُت كقدموا قضايا لتثبيت السيطرة األمريكية على العادل، ىذه القضايا ىي

 .استعماؿ السوؽ العاؼبية كأداة للخالؿ بالتوازف يف الدكؿ القومية( أ
فػػػػتح اجملػػػػاؿ لسػػػػيطرة الشػػػػركات اؼبتعػػػػددة اعبنسػػػػيات  السػػػػوؽ ؾبػػػػاؿ للمنافسػػػػة، أم( ب

العمالقػػػة، لغػػػرض فػػػرض مبػػػط اقتصػػػادم معػػػُت علػػػى البلػػػداف األخػػػرل، دكف أم اعتبػػػار ؼبصػػػاحل 
 .الكادحُت

كتلك الشركات العمالقة تكونت بالدرجة األكذل من الشركات األمريكيػة، مث األكربيػة مث 
 .2اليابانية متكاتفة متعاكنة

فهنػػاؾ . كيبكػػن ىنػػا أف نعػػرض إحصػػائية أكليػػة لقػػوة تلػػك الشػػركات اؼبتعػػددة اعبنسػػيات
كقد بلغت اغبصة . من التجارة الدكلية% 40شركة كربل لتلك الدكؿ تستأثر دبا نسبتو  350

مػػػػن السػػػػوؽ % 86لكية كالالسػػػػلكية اؼبئويػػػػة ألكػػػػرب عشػػػػر شػػػػركات يف قطػػػػاع االتصػػػػاالت السػػػػ
مػػػػن قطػػػػاع % 70مػػػػن قطػػػػاع اؼببيػػػػدات كمػػػػا يقػػػػرب مػػػػن % 85العػػػاؼبي، كبلغػػػػت ىػػػػذه النسػػػػبة 

% 34مػػن قطػػاع األدكيػػة الصػػيدالنية ك% 35يف قطػػاع األدكيػػة البيطريػػة ك% 60اغباسػػبات ك
 .3يف قطاع البذكر التجارية

لشػػػعوب، كسيصػػػػبح كال شػػػك أف ىػػػذه االحتكػػػارات سػػػتؤدم إذل إقامػػػة اغبػػػواجز بػػػُت ا
 .كسيلة للسيطرة كاؽبيمنة على مصادرىا

شػػػػركة، ىػػػػم السػػػػادة الفػػػػاعلوف الػػػػذين ( 15)كىػػػػذه الشػػػػركات العمالقػػػػة ىػػػػي يف حػػػػدكد 
إنتػػاج أكثػػر مػػا يبكػػن مػػن السػػلع كاؼبصػػنوعات بأقػػل مػػا يبكػػن مػػن العمػػاؿ، مػػن : يطبقػػوف نظريػػة

                                                                                                                                              
1
  143-142المشتركة، ص السوق العربٌة والعولـمة  ،المستقبل العربً 
  43ص ،؟العولـمة، ِخ ...كٔٓ كٕفٟ 2
3
  102الجغرافٌة، ص نهاٌة البٌان،  
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أصػػحاب تلػػك الشػػركات األمريكيػػة أجػػل تركيػػز الثػػركة العاؼبيػػة يف أيػػدم الرأظبػػاليُت اعبشػػعُت مػػن 
 .1كحلفائها

كنتيجػػػػػة ؽبػػػػػذه السياسػػػػػة، تنتهػػػػػي العولػػػػػػمة االقتصػػػػػادية إذل فػػػػػتح األسػػػػػواؽ العاؼبيػػػػػة أمػػػػػاـ 
اؼبنتجػػات الغربيػػة دكف عػػائق أك ضػػابط، كعليػػو فلػػن تسػػتطيع اؼبنتجػػات احملليػػة مواجهػػة اؼبنتجػػات 

كيكػػوف البػػػديل . قتصػػادية الوطنيػػةاؼبسػػتوردة كمنافسػػتها، فبػػا يعػػٍت تعثػػر العديػػد مػػن األنشػػطة اال
اؼبتػػػاح ىػػػو إمػػػا االقتصػػػار علػػػى االسػػػتَتاد، كىػػػذا البػػػديل قصػػػَت األمػػػد؛ حيػػػث ستنضػػػب أرصػػػدة 
السيولة اؼبالية، كيزيد التضخم نتيجة للركود االقتصادم، كبيع األصوؿ االقتصادية إذل الشركات 

ذل االستسػػػػالـ النهػػػػائي كىػػػػو اؼبطلػػػػوب؛ ألنػػػػو سػػػػيؤدم إ. العاؼبيػػػػة حبجػػػػة اإلصػػػػالح االقتصػػػػادم
 .2لسياسات اإلمربيالية األمريكية

إف ىذه الشركات تعد األرض كلها سوقنا كبَتنا ؽبػا، دبػا فيهػا كمػن فيهػا حبيػث تتنػافس يف 
 .3اقتساـ ىذه األراضي دكف أم اعتبار لقيم أكأخالؽ

ؼ كىي نادرنا مػا تػدخل يف شػكل اسػتثمارات مباشػرة طويلػة األمػد، كإمبػا تػدخل دبػا يعػر 
باألمواؿ الطائرة، يف استثمارات قصَتة األجل كسريعة الفوائد كاليت ربقػق ؽبػا عوائػد ىائلػة، دكف 

كإف حػدث كقػدمت اسػتثمارات مباشػرة، فإهنػا قبػل . أف يكوف لػذلك مػردكد علػى التنميػة احملليػة
ذلػػك تأخػػذ مػػا يكفيهػػا مػػن التسػػهيالت كالضػػمانات السياسػػية كاالقتصػػادية الػػيت ال ربظػػى هبػػا 

كس األمػػواؿ احملليػػة، كىػػو مػػا يعرقػػل االقتصػػاد احمللػػي، زيػػادة علػػى ذلػػك، فػػإف معظػػم أنشػػطتها رؤ 
 تقتصر على السلع االستهالكية ذات العائد األسرع نتيجة للنمط االستهالكي السائد

ك خالصػػة األمػػر أف ىػػذه الشػػركات تقػػـو بامتصػػاص الفػػوائض اؼباليػػة لػػدل اؼبسػػتهلكُت 
 .4االستهالكيعن طريق اإلغواء كاإلغراء 

                                                                                                                                              
1
  142الفكر العربً، ص قضاٌاِلّي ػخري حٌـخرَٞ،   
2
  55ص السٌطرة، حلقة فً تطور آلٌات :العولـمة  ،البٌان 
3
  103ص الجغرافٌة، نهاٌة  البٌان، 
 فً النظم العولـمةنعٌمة شومان، ، و72البٌان، طوفان العولـمة واقتصادٌاتنا المسلمة، ، ص :نظر أٌضا  ٌ .المرجع السابق 4

  التكنولوجٌة الحدٌثة
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كمػػػن ىنػػػا فػػػإف نسػػػبة كبػػػػَتة مػػػن الفسػػػاد اؼبنتشػػػر يف دكؿ العػػػػادل الثالػػػث ىػػػي مػػػن صػػػػنع 
الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت تًتكز مقارىا يف الدكؿ الصناعية، كتعمل على تقػدًن الرشػاكل 

 .1الكبَتة ؼبسئورل الدكؿ اؼبتخلفة من أجل الفوز بالصفات دائما
ذل سػػوؽ اسػػتهالكية ؼبنتجػػات الػػدكؿ الصػػناعية كعلػػى رأسػػها كهبػػذا يتحػػوؿ العػػادل كلػػو إ

كالبنػػك الػػدكرل، : أمريكػػا، فهػػي سبثػػل عصػػا اسػػتعمارية بيػػد حكومػػة عاؼبيػػة خفيػػة ؽبػػا مؤسسػػاهتا
 .2كصندكؽ النقد الدكرل، كاتفاقية التجارة اغبرة

ذلػػك، فػػإف النتيجػػة اؼبباشػػرة لفػػخ العولػػػمة ىػػي الالمسػػاكاة، كىػػذا يعػػٍت أف البػػؤس كعلػػى 
سػتكوف دبثابػة عالمػة فارقػة لنظػاـ العولػػمة  ةكالشقاء كغياب الديبقراطية كضياع كل حلم بالرفاىػ

 .3يف البالد اليت كقعت يف فخها
كالكارثػػػة الػػػيت يبكػػػن أف ربػػػدث ألم بلػػػد تغػػػزكه العولػػػػمة، انتشػػػار الفقػػػر كفقػػػداف العمػػػل 
البشػػرم لقيمتػػو، كتوجيػػو ىػػداـ يقضػػي علػػى فػػرص العمػػل، فتنتشػػر البطالػػة، كينقسػػم اجملتمػػع إذل 
ؾبتمػػع أغنيػػاء طفيليػػُت خػػداـ للشػػركات الكػػربل اؼبتعػػددة اعبنسػػيات، كأكثريػػة مسػػحوقة سػػرقت 

مػنهم يف الغػرب ( 358)كي تدخل يف جيوب رأظباليي العولػمة اؼبتوحشُت الذين يبلك خَتاهتا  
مليػػػار مػػػن سػػػكاف اؼبعمػػػورة؛ ألف النظػػػاـ اؼبعػػػودل سػػػيخفض نسػػػبة اغباجػػػة إذل ( 2.5)مػػػا يبلكػػػو 
 . منهم عاطلوف% 80أم سيظل % 20العماؿ إذل 

يف اؼباضػػي ىبلػػق إذا كػػاف النمػػو االقتصػػادم : كالنتيجػػة الػػيت يستخلصػػها اؼبختصػػوف ىػػي
مناصػػػب الشػػػغل، فػػػإف النمػػػو االقتصػػػادم يف إطػػػار العولػػػػمة يػػػؤدم إذل زبفػػػيض عػػػدد مناصػػػب 
الشػػػػػغل، ألف بعػػػػػض القطاعػػػػػات يف ؾبػػػػػاؿ اإللكًتكنيػػػػػات كاإلعالميػػػػػات كاالتصػػػػػاؿ كىػػػػػي مػػػػػن 

فالتقػدـ التكنولػوجي . القطاعات األكثر ركاجنا يف العادل ال ربتاج إالٌ إذل عػدد قليػل مػن العمػاؿ
 .4م يف إطار العولػمة إذل ارتفاع البطالة، كىو ما سيؤدم حتمنا إذل أزمات سياسيةيؤد

                                                                                                                                              
1
  124العولـمة بٌن منظورٌن، ص البٌان، 
2
  122، صالمرجع نفسه  
  73ص، تأمالت فً عصر العولـمة نزوى، 3
4
  143ص فً الفكر المعاصر، قضاٌاِلّي ػخري حٌـخرَٞ،   

نسخة%20اخيرةمن%20المذكرة/الإسلام%20على%20الإنترنت4%20-.htm#12#12
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ػػػػا مباشػػػرنا مػػػن الواليػػػات اؼبتحػػػدة األمريكيػػػػة : كؿبصػػػلة القػػػوؿ إف العولػػػػمة اؼبوجهػػػة توجيهن
بيػػُت، تريػػد عػػن طريػػق اؼبخلػػب االقتصػػادم أف تػػتمكن مػػن الشػػعوب كحلفائهػػا مػػن اليهػػود كاألكر 

عػػػن طريػػػق اسػػػتغالؿ حاجياهتػػػا االسػػػتهالكية كقتػػػل اؼببػػػادرات الوطنيػػػة، كتوجيػػػو ثركاهتػػػا كىيكلػػػة 
اقتصػػػادىا بتػػػدخل مباشػػػر مػػػن اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة كالتجاريػػػة اػباضػػػعة ؽبػػػا، كالػػػيت تغرقهػػػا بالػػػديوف 

كمن كيالهتا، يساعد يف ذلك ـبططػاف آخػراف يبشػياف جنبنػا كفوائد الديوف اليت ال تتخلص منها 
إذل جنػػب نانػػب اؼبخطػػط االقتصػػادم، كنبػػا ـبطػػػط إخضػػاع الدكلػػة الوطنيػػة كاسػػتالب الفكػػػر 

 .كالثقافة عن طريق الفضائيات الكونية اليت تبثها مئات األقمار الصناعية
 :العولمة والدولة الوطنية - ب

كالتيار اؼبهيمن يف صفوؼ االقتصاديُت الرظبيُت : ")جاركدم(يقوؿ الفيلسوؼ الفرنسي 
كالسياسػػػيُت ىػػػو الػػػدفاع عػػػن الليرباليػػػة بػػػدكف حػػػدكد، كالػػػداعي إذل اختفػػػاء الدكلػػػة أمػػػاـ السػػػلطة 

إف العولػػمة ربتػػاج إذل . 1"اؼبطلقػة للسػوؽ، كحػىت ال يبقػػى أم عػائق أمػاـ االحػػتالؿ االقتصػادم
كبػػذلك تػػؤدم إذل . ينهػػا غبركتهػػا كحريتهػػا يف العمػػلالسػػيطرة علػػى الدكلػػة الوطنيػػة كإخضػػاع قوان

حرماف الدكؿ من حق السيادة اؼبطلقة كصػوالن إذل مفهػـو جديػد للسػيادة يركػز علػى العػادل أصبػع 
كمػػن ىنػػا فػػإف سػػيادة الدكلػػة . 2بصػػفة الوحػػدة السياسػػية الػػيت ربػػل ؿبػػل الدكلػػة التقليديػػة اؼبعتػػادة

 .يف األقل بوساطة قول العولػمة كالتعاكف الدكرل دبعناىا األساسي يتم إعادة تعريفها اآلف
كالسيادة يف ىذا التعريف ىي اإلدارة الدكلية اليت ترسم خريطة جديدة للعادل تتوافق مػع 
التصػػػورات العاؼبيػػػػة، كىػػػػذه اػبريطػػػة اعبديػػػػدة، لػػػػن يكػػػوف فيهػػػػا حػػػػدكد خاصػػػة بكػػػػل دكلػػػػة، بػػػػل 

كمػػػا يقولػػػوف زكرنا كهبتاننػػػا ! اؼبة آمنػػػةسيصػػػبح العػػػادل كتلػػػة كاحػػػدة متعاكنػػػة متكافئػػػة مًتاضػػػية مسػػػ
 .3زبالف الواقع الذم تسيطر عليو العولػمة كـبالبها

نعػػم : كىػػل تبقػػى الدكلػػة الوطنيػػة يف ظػػل العولػػػمة؟ ك اعبػػواب: كقػػد يسػػأؿ باحػػث فيقػػوؿ
. تبقػػى الدكلػػة يف ظػػل العولػػػمة، كأهنػػا إدارة عامػػة جديػػدة، أم أهنػػا تتحػػوؿ إذل حكومػػة أعمػػاؿ

                                                                                                                                              
1
  46، صاستراتجٌة تفكٌر: العولـمة والمستقبل١ٓخٍ حٌـ١ًّ،  
 السٌادة فً عصر العولـمة ،طجرٌدة الشرق األوس 2
3
 94العولـمة، ص سٌادة الدولة أم سٌادة البٌان،  
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كمبعػث ذلػك يتمثػل يف أف ىػذه الدكلػة تسػعى لنيػل . عليو كىن الدكلة كشػرعيتها كىو ما يًتتب
 .1ثقة األسواؽ العاؼبية على حساب مهامها األخرل

 !.كلكن ما مهامها األخرل؟
أم : هنػػػم يهػػػددكف هبػػػركب رؤكس أمػػػواؽبمإ: "هبيبنػػػا صػػػاحبا كتػػػاب فػػػخ العولػػػػمة فيقػػػوالف

الشركات اؼبتعددة اعبنسيات، ما دل تسػتجب اغبكومػات ؼبطػالبهم، كىػي مطالػب عديػدة، مثػل 
مػػػنحهم تنػػػازالت ضػػػريبية سػػػخية، كتقػػػدًن مشػػػركعات البنيػػػة التحتيػػػة ؽبػػػم ؾباننػػػا، كإلغػػػاء كتعػػػديل 

قػوانُت اغبػد األدىن : ثػلالتشريعات اليت كانت ربقق بعض اؼبكاسب للعمل كالطبقة الوسطى، م
ل جػػػور، كمشػػػركعات الضػػػماف االجتمػػػاعي كالصػػػحي كإعانػػػات البطالػػػة، كدبػػػا يقلػػػل مسػػػانباهتم 
اؼبالية يف ىذه األمور كخصخصة اؼبشركعات، كربويل كثَت من اػبدمات العامة اليت كانت تقػـو 

 2.هبا اغبكومات، لكي يضطلع هبا القطاع اػباص، كإضفاء الطابع التجارم عليها
إنػػػػو يف ظػػػػل العولػػػػػمة، تتحػػػػوؿ الشػػػػركات اؼبتعػػػػددة اعبنسػػػػيات إذل دكؿ : كؾبمػػػػل القػػػػوؿ

حقيقية تقـو بتفكيػك الػدكؿ كإعػادة بنائهػا مػن جديػد، كجعلهػا تتنػازؿ ربػت ضػربات الرأظباليػة 
االحتكاريػػة عػػن حقوقهػػا كحػػػدكدىا اعبغرافيػػة ككاجباهتػػا ذبػػاه ؾبتمعاهتػػػا، كػػي تقػػيم دكلػػة عاؼبيػػػة، 

ؤىا رؤكس االحتكػػػػػارات العاؼبيػػػػػة اعبشػػػػػعة مػػػػػن اليهػػػػػود كغػػػػػَتىم مػػػػػن األمريكػػػػػاف قادهتػػػػػا كرؤسػػػػػا
كحلفػائهم اػباضػػعُت لتوجيهػاهتم، كػػي سبػتص دمػػاء الكػادحُت يف اجملتمعػػات اإلنسػانية، كتقضػػي 

، كلكػل )لينػدبَتج(على شعورىم الوطٍت الذم ىػو شػعور بػدائي عنػد االقتصػادم اؼبعػودل الشػهَت 
 3.ـ1995عنواننا لكتابو الذم ألفو عاـ " دكلة القوميةهناية ال"ىذا اختار عبارة 

 :عولمة الفضاء الكوني - ج
كيصػػػح أف نسػػػػميها إمرباطوريػػػة الفضػػػػاء الكػػػػوين؛ ألف ؾباؽبػػػا الكػػػػرة األرضػػػية كلهػػػػا، كمػػػػا 
حوؽبػػا، كمػػا قيػػل ربويػػل العػػادل إذل قريػػة كاحػػدة عػػن طريػػق مئػػات األقمػػار الصػػناعية الػػيت ذبػػوب 

الػػػربامج اؼبنوعػػػة يف كػػػل يػػػـو إذل كػػػل عائلػػػة مػػػن عوائػػػل بلػػػداف العػػػادل، الفضػػػاء األرضػػػي، كترسػػػل 
                                                                                                                                              

  65، ص -مشكالت الحاضر وتحدٌات المستقبل –العولـمة  المستقبل العربً، 1
   15،16 ،10فخ العولـمة، المقدمة، ص، ...٘خٍ حٌيِٗٛخْ 2
  62ص ،بباتالمظاهر، المس ،المفهوم :العولـمة  ،مجلة العلوم االجتماعٌة 3
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لتستقبلها أجهزة التلفاز كاإلنًتنت، لتشكل يف النهاية سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقػدة 
ال تعػػػًتؼ باغبػػػدكد الوطنيػػػة أك الفضػػػائية أك البحريػػػة، تقودىػػػا شػػػبكات اتصػػػالية معلوماتيػػػة مػػػن 

ػػػا خػػػالؿ سياسػػػة العولػػػػمة كاقتصػػػا
ن
دىا كثقافتهػػػا كأفكارىػػػا كأنظمتهػػػا االجتماعيػػػة، كػػػي تقػػػيم عاؼب

ا تتسلل دكف استئذاف إذل عقوؿ كقلوب كنفوس البشر صبيعا دكف استثناء من دكف رقيب  جديدن
 .من دكلة أك أمة أك دين أك كطن

كىذه الشبكات يعود معظمها إذل قادة العولػمة مػن الرأظبػاليُت االحتكػاريُت األمػريكيُت 
م فبػػػن يػػػدكركف حػػوؽبم، لكػػػي يبحػػػوا ذاكػػرة الشػػػعوب كيفرغوىػػػا مػػن انتمػػػاءاهتم كأصػػػالتهم كغػػَتى

كثقػػػافتهم كأنظمػػػتهم االجتماعيػػػة، كػػػي يقعػػػوا صػػػرعى أمػػػاـ مغريػػػات اغبيػػػاة الرأظباليػػػة األمريكيػػػة 
كأمباطهػػا االجتماعيػػة كاألخالقيػػة يف التفكػػػَت كاللػػبس كاألكػػل كالًتفيػػػو كدغدغػػة األحػػالـ كالقػػػيم 

يػػث يسػػهل تكػػريس نػػوع معػػُت مػػن السػػلع كاػبػػدمات كاألفكػػار، كالػػذم ىبضػػع إذل كالػػوعي، حب
 .1النظاـ اؼبعودل الذم ييراد لو أف يسود العادل أصبع

: كألنبية ىذا اجملاؿ الرىيب يف عادل العولػػمة   عقػد أربػع مػؤسبرات دكليػة لبحػث قضػاياه
، قبػػػح خالؽبػػػا (1996، جوىانسػػػربج 1995، برككسػػػل 1994، بػػػوينس أيػػػرس 1992جنيػػػف )

األمريكيوف من تسويق فكرهتم حوؿ ؾبتمػع اؼبعلومػات العػاؼبي كالضػغط لفػتح حػدكد أكػرب عػدد 
 .فبكن من البلداف أماـ تدفق اؼبعلومات
إف العولػػمة الثقافيػة ليسػت سػول : ")نػاعـو تشومسػكي(يقوؿ العادل األمريكي اؼبعػركؼ 

ألمريكػػػي علػػػى األطػػػراؼ، أم علػػػى العػػػادل  نقلػػػة نوعيػػػة يف تػػػاريخ اإلعػػػالـ، تعػػػزز سػػػيطرة اؼبركػػػز ا
مػػػػػن ؾبمػػػػػل اؼبػػػػػواد كاؼبنتجػػػػػات اإلعالميػػػػػة % 65ناذبػػػػػة مػػػػػن أف  )أمريكػػػػػا(إف ىيمنػػػػػة . 2"كلػػػػػو

ىػػذا األمػػر الػػذم أدل إذل تػػوجس . كاإلعالنيػػة كالثقافيػػة كالًتفيهيػػة ربػػت سػػيطرهتا، كمػػن إنتاجهػػا
 .بعض الدكؿ الغربية كخوفها على أجياؽبا

                                                                                                                                              
  17ص، ومستقبل العولـمة، 76إعالم العولـمة، ص  العربً،  المستقبل 1
2
  125ص العولـمة بٌن منظورٌن، البٌان،  
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إلعالمػػي أكثػػر أكجػػو العولػػػمة سػػلبية؛ إذ يسػػيطر أصػػحاب اؼبصػػاحل كختامنػػا، فػػإف اجملػػاؿ ا
التجارية كاالقتصادية على اإلعالـ، عػرب التوظيػف اؼبػارل كالسػيطرة اإلداريػة كالفنيػة، كيسػتخدمونو 

 .1يف تشويو معرفتنا بالعادل ككعينا بأنفسنا كمعرفة اآلخرين ككعيهم بأنفسهم كقضاياىم
لكػػػوين بكػػػل أبعػػاده، مػػػن أخطػػػر القضػػػايا الػػػيت سبػػػس العػػػاؼبُت كأخػػَتنا، فػػػإف عوؼبػػػة الفضػػػاء ا

العريب كاإلسالمي معا، بسبب سيطرة اليهود على أجهػزة اإلعػالـ كاالتصػاالت، كمػا يرافػق ذلػك 
من تشويو اغبقػائق كطمػس معػادل اغبضػارة العربيػة اإلسػالمية، كصػورة العػريب اؼبعاصػر كتراثػو لػدل 

 .2الرأم العاـ العاؼبي
 :االجتماعية العولمة - د

ؼبػػا كػػاف اؼببػػدأ الػػذم ينطلػػق منػػو عػػادل العولػػػمة مػػن جعػػل العػػادل قريػػة كونيػػة كاحػػدة زبضػػع 
للتوجيهػػػات األمريكيػػػة اليهوديػػػة، إذف فالوصػػػوؿ إذل ؾبتمػػػع كاحػػػد، ذم مالمػػػح كاحػػػدة، كأنظمػػػة 
اجتماعيػػػة كاحػػػدة كأخػػػالؽ كعوائػػػد كاحػػػدة سػػػيكوف مػػػن أكلويػػػات العولػػػػمة؛ ألف صػػػياغة اجملتمػػػع 

اغة كاحدة يسهل مهمة األجنحة اؽبدامة األخرل للعوؼبػة يف إفسػاد اجملتمػع كتفريغػو مػن القػيم صي
األصػػيلة، كاألخػػالؽ اغبميػػدة النابعػػة مػػن األديػػاف السػػماكية، كالفطػػرة اإلنسػػانية العقليػػة، حػػىت ال 

اليهوديػػة  تقػػـو لػػو قائمػػة مػػن الرجولػػة كالشػػهامة كالكرامػػة أمػػاـ ـبطػػط العولػػػمة الرأظباليػػة األمريكيػػة
 .اعبشعة

لقػد دفعػت العولػػمة األمػم اؼبتحػدة الػػيت تسػيطر عليهػا كعلػى مقرراهتػا، كال سػيما يف عقػػد 
التسػعينيات إذل عقػػد مػػؤسبرات بعنػاكين متعػػددة لتغيػػَت النظػػاـ العػاـ يف اجملتمعػػات، كالسػػيما نظػػاـ 

 .األسرة
ا حػوؿ األسػرة كاؼبػرأة حاكلت األمم اؼبتحدة عقد الدكرة األكذل ؼبؤسبراهت 1950يف عاـ  -
 .، لكن اغبكومة اؼبصرية يومئذ دل توافق على ذلك)القاىرة(تنظيم األسرة يف : بعنواف

                                                                                                                                              
  43والكٌان، ص مجلة المعرفة، العولـمة والخطر على الهوٌة 1
2
  نفسه المرجع  
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دعػػػػت فيػػػػو إذل جريبػػػػػة  )اؼبكسػػػػػيك(عقػػػػدت األمػػػػػم اؼبتحػػػػدة مػػػػؤسبر  1975كيف عػػػػاـ  -
اإلجهاض للمرأة كاغبرية اعبنسية للمراىقُت كاؼبراىقات كتنظيم األسرة لضػبط السػكاف يف العػادل 

 .الثالث، كأخفق ىذا اؼبؤسبر أيضنا
إسػػػًتاتيجيات التطلػػػع إذل األمػػػاـ مػػػن : ـ مػػػؤسبر بعنػػػواف1985عػػػاـ  )نػػػَتكيب(عيقػػػد يف  -

 .أجل تقدًن اؼبرأة
ـ، كدعػػا فيػػو إذل قضػػايا 1994عػػاـ  )القػػاىرة(مػػؤسبر السػػكاف كالتنميػػة الػػذم عيقػػد يف  -

 .تغيَت حياة اؼبرأة كاألسرة من الناحية الدينية
 .ربت عنواف اؼبساكاة كالتنمية كالتنظيم 1995عاـ  )بكُت(ر مؤسب -
 .ـ1996عاـ  )إسطنبوؿ(مؤسبر السكاف كالتنمية كالتنظيم يف  -

فػػػرض حػػػق اإلنسػػػاف يف تغيػػػَت ىويتػػػو اعبنسػػػية : كتتضػػػمن القػػػرارات اؼبقًتحػػػة أمػػػورنا، مثػػػل
اؼبطالبػػػة بػػػػإدراج حقػػػػوقهم كأدكاره اؼبًتتبػػػة عليهػػػػا، كمػػػن مث االعػػػػًتاؼ رظبينػػػػا بالشػػػواذ كاؼبخنثػػػػُت، ك 

االكبرافية ضمن حقوؽ اإلنساف، كمنها حقهػم يف الػزكاج كتكػوين األسػر كاغبصػوؿ علػى أطفػاؿ 
بالتبٍت أك تأجَت البطوف، كتطالب كثيقة القرارات حبق الفتاة كاؼبػرأة يف التمتػع حبريػة جنسػية آمنػة 

دكف إدانػػػػة ؽبػػػػذا اغبمػػػػل كتطالػػػػب حبػػػػق اؼبراىقػػػػات اغبوامػػػػل يف مواصػػػػلة التعلػػػػيم . مػػػػع مػػػػن تشػػػػاء
 .السفاح

يف الرسػالة الػيت كجههػا للمػؤسبر  )القػاىرة(عن نوايا مقػررات مػؤسبر  )جاركدم(كقد أفصح 
 .1ـ16/9/1994بعددىا  )القاىرة(كنشرهتا صحيفة الشعب يف 

ربػػػذر اؼبسػػػلمُت يف مػػػػؤسبر  )أمريكػػػا(كالغريػػػب أف رئيسػػػة صبعيػػػة األمهػػػات الصػػػغَتات يف 
قػػد دٌمػػركا اجملتمػػع األمريكػػي كجػػاءكا اآلف بأفكػػارىم للمجتمعػػات اإلسػػالمية ل: "فتقػػوؿ )القػػاىرة(

 2".حىت يدمركىا كيدمركا اؼبرأة اؼبسلمة كدكرىا فيها

                                                                                                                                              
  70-55ص والتنمٌة، رؤٌة شرعٌة، وثٌقة مؤتمر السكان عبد الحسٌن جاد،. د :نظرٌ  1
2
  22صمن الداخل،  رؤٌة :سقوط الحضارة الغربٌةأكّي ٍِٕٜٛ،  
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ـ، كقدمت فيو الػدكؿ اؼبعوؼبػة علػى رأسػها 2000مؤسبر اؼبرأة لعاـ  )نيويورؾ(كقد عيقد يف 
كالػػدكؿ الػػيت تيوق ػػع . ا علػػى العػػادلاؼبقػػررات السػػابقة كطلبػػت فرضػػه )الواليػػات اؼبتحػػدة األمريكيػػة(

علػػى ىػػذه اؼبقػػررات سػػتكوف ملزمػػة بتغيػػَت قوانينهػػا دبػػا ينطبػػق علػػى تلػػك القػػرارات اإلباحيػػة الػػيت 
تػػػؤدم إذل ىػػػػدـ األسػػػػرة كإطػػػػالؽ اغبريػػػػة اعبنسػػػػية كإقػػػػرار الشػػػػذكذ كشػػػػل سػػػػلطة األبػػػػوين كحريػػػػة 

 .1اإلجهاض كإلغاء نظاـ اؼبَتاث
ذل األماـ دفعت حكومػات العولػػمة الػدكائر اؼباليػة العاؼبيػة كيف سبيل دفع تلك اؼبقررات إ

اؼبؤيدة إذل الدعم اؼبارل من أجل اإلسراع بتنفيػذ تلػك القػرارات اإلباحيػة كاحملطمػة للنظػاـ الػديٍت 
 .2يف رعاية األسرة كتنشئتها

  كلتنفيذ ـبططاهتم يف ىدـ كياف اجملتمع اإلسالمي من خالؿ اؼبػرأة ألنبيػة دكرىػا يف بنػاء
 :كياف األسرة كاجملتمع ساركا يف ثالثة مسارات يف آف كاحد، كىي

التمويػػل األجنػػيب األمريكػػي للجمعيػػات األىليػػة النسػػائية، غػػَت اإلسػػالمية، مػػن أجػػل  -
 .تنفيذ ـبططات إخراج اؼبرأة اؼبسلمة من األخالؽ اإلسالمية

ة أشػػكاؿ التمييػػز االتفاقيػػات الدكليػػة اػباصػػة حبمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف كإزالػػة آثػػار كافػػ -
، كإلػػػزاـ الػػػدكؿ اإلسػػػالمية بػػػالتوقيع عليهػػػا مقابػػػل إعفائهػػػا مػػػن بعػػػض (كػػػذا بػػػالنص)ضػػػد اؼبػػػرأة 

 .الديوف اليت عليها
ػػػػػد يف بعػػػػػض الػػػػػبالد اإلسػػػػػالمية،  كإذا قرأنػػػػػا البحػػػػػوث الػػػػػيت تػيلىقػػػػػى يف اؼبػػػػػؤسبرات الػػػػػيت تيعقى

ي اإلسػػالمي الػػذم ينظػػر إذل كجػػدناىا صبيعهػػا تريػػد إخػػراج اؼبػػرأة اؼبسػػلمة مػػن النظػػاـ االجتمػػاع
 .اؼبرأة من خالؿ فطرهتا كاستعداداهتا ككرامتها

كىنالػػك ؿبػػاكالت لتضػػليل الػػرأم العػػاـ كإيهػػاـ اؼبػػرأة اؼبسػػلمة أف القهػػر كلػػو كاقػػع عليهػػا، 
كأف ىذه االتفاقيػة سػًتفع عنهػا اعبػور كالظلػم، كأف األمػم اؼبتحػدة سػتحررىا مػن سػطوة ؾبتمعهػا 

 .1كىالؾ ؾبتمعهامع أهنا تريد ىالكها 
                                                                                                                                              

1
 والمنهل،    4،5، 3، 2، 1، الفصل السابع، الفقرات 1994/ 15-5األول للسكان والتنمٌة بمصر، من  وثٌقة برامج عمل المؤتمر  

   84، والمرأة المسلمة ومواجهة تحدٌات العولـمة، ص127العولـمة بٌن منظورٌن، ص
2
  1406المجتمع الكوٌتٌة، عدد   
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مؤسبرات اؼبرأة اليت ربدثنا عنها قبل قليل كاليت يقصد هبا ىػدـ اجملتمعػات البشػرية، كال  -
 .سيما اجملتمعات اإلسالمية
يعػػػٍت سػػػػيطرة النمػػػػوذج إف العولػػػػمة تعػػػػٍت هنايػػػة التػػػػاريخ، كىػػػو مفهػػػػـو : كملخػػػص القػػػػوؿ

كمػػػػا تعػػػػٍت هنايػػػػة اعبغرافيػػػػة، كىػػػػي تعػػػػٍت اخػػػػًتاؽ . الرأظبػػػػارل علػػػػى العػػػػادل بعػػػػد انتهػػػػاء الشػػػػيوعية
كمػػا تعػػػٍت هنايػػة الػػدكؿ عػػن طريػػق التحػػرؾ ربػػػت . الشػػركات اؼبتعػػددة اعبنسػػيات غبػػدكد الػػدكؿ

م القضػػاء علػػى كتعػػٍت أيضنػػا هنايػػة اؽبويػػة، أ. مظلػػة الشػػرعية الدكليػػة للتػػدخل اؼبباشػػر يف شػػؤكهنا
كمػػػا أهنػػػا أخػػػَتنا تعػػػٍت هنايػػػة األيػػػديولوجيا كالػػػيت تعػػػٍت بػػػدكرىا القضػػػاء علػػػى الػػػدين . اػبصوصػػػية

 . 2كاألخالؽ كالقيم

 :مجال العولمة النقافية  -2

العوؼبػػػػة،كما أسػػػػلفنا القػػػػوؿ، منظومػػػػةه متكاملػػػػةه يػػػػرتبط فيهػػػػا اعبانػػػػبي السياسػػػػيق باعبانػػػػب 
ػػ امىالىًف مػػع اعبانػػب ااًلجتمػػاعي كالثقػػايف، كال يكػػاد يسػػتقل جانػػبه ااًلقتصػػادٌم، كاعبانبػػاف معػػا يػىتىكى

كعلى ىذا األساس، فإف العوؼبة الثقافيػة ىػي ظػاىرةه مدعومػةه دعمػان ؿبكمػان ككػامالن، بػالنفوذ . بذاتو
كللوقػػوؼ علػػى الصػػورة . السياسػػي كااًلقتصػػادم الػػذم يبارسػػو الطػػرؼ األقػػول يف السػػاحة الدكليػػة

يت سبػارس العوؼبػة الثقافيػة يف ظلهػا نفوذىىػا علػى الشػعوب كاألمػم، نسػوؽ فيمػا الواضحة ل جواء ال
يلػػػي، باختصػػػارو كتركيػػػز، طائفػػػة مػػػن اؼبعلومػػػات الػػػيت تينشػػػر كتػػػداكؽبا الصػػػحافة العاؼبيػػػة اؼبتخصصػػػة 
كاؼبواكبػػة لثػػورة اؼبعلوماتيػػة الػػيت ىػػي األسػػاس الراسػػخ للعوؼبػػة الثقافيػػة، كالػػيت تشػػكل القػػوة الضػػاربة 

  .ـ العاؼبي اعبديدللنظا

كيف ظػػػل النقلػػػة اعبديػػػدة كاؼبتطػػػورة . إف تكنولوجيػػػا اؼبعرفػػػة، ىػػػي قػػػوة الػػػدفع للعوؼبػػػة الثقافيػػػة
  :جدان لتكنولوجيا اؼبعرفة، يبدك العادل منقسمان إذل ثالثة أقساـ 

  .باؼبائة من سكاف العادل يوٌفركف تقريبان كلأ ااًلبتكارات التكنولوجية اغبديثة 15إف  - 

                                                                                                                                                         
  87-84العالمٌة فً المنهل، المرأة المسلمة ومواجهة تحدٌات العولـمة، ص تفاصٌل هذه المؤامرة :نظرٌ  1
2
  ١64ٛفخْ حٌؼٌٛـّش، ٙ  



 ءة يف جذور الظاهزةقزا: حفزيات العوملة                               األول                                              الفصل 

 

44 

 

باؼبائة من سكاف العػادل قػادركف علػى اسػتيعاب ىػذه التكنولوجيػا اسػتهالكان أك  50إف  - 
  .إنتاجان 

باؼبائػػػػػػة، يعيشػػػػػػوف يف حالػػػػػػة انقطػػػػػػاعو كعزلػػػػػػةو عػػػػػػن ىػػػػػػذه  35إف بقيػػػػػػة سػػػػػػكاف العػػػػػػادل،  - 
  .التكنولوجيا

اليت أطلقهػا  (القرية العاؼبية)كإذا كاف ىذا الواقع لعادل اليـو يعٍت شيئان، فإنو يعٍت أف مقولة 
كال يبػػدك أهنػػا سػػوؼ تصػػح يف اؼبسػػتقبل اؼبنظػػور، . دل تصػػح( مارشػػاؿ مػػاؾ لػػوؽبن) 1962يف عػػاـ 

 .على الرغم من كثرة استخداماهتا يف األدبيات اإلعالمية كالثقافية اغبديثة 

كىذا ما يشَت إذل أف ظػاىرة العوؼبػة الثقافيػة تبػدك ؿبػدكدة التػأثَت، علػى الػرغم مػن عنفواهنػا 
  .فها كشراستها كقوة النظاـ العاؼبي الذم يبهد ؽبا السبيل كيفتح أمامها اآلفاؽكعن

ػػػػدثها العوؼبػػػػةي يف الشػػػػعوب الػػػػيت  كلكػػػػن علػػػػى الػػػػرغم مػػػػن ذلػػػػك كل ػػػػو، فػػػػإف اآلثػػػػار الػػػػيت ربي
تكتسحها، بالغة الضرر، نظران إذل سػوء األكضػاع ااًلقتصػادية كاالجتماعيػة يف النصػف األكػرب مػن 

ينػػػػدرج يف ىػػػػذا اإلطػػػػار، العػػػػادلي اإلسػػػػالميق الػػػػذم ال سػػػػبيل إذل ذباىػػػػل اؼبعانػػػػاة الكػػػػرة األرضػػػػية، ك 
  .الشديدة اليت يعانيها معظم بلدانو على الصعيدين ااًلقتصادم كااًلجتماعي، بصورة خاصة

إف العوؼبػػة الثقافيػػة تتغلغػػل يف اجملتمعػػات الفقػػَتة ذات اػبصػػائص الػػيت تفتقػػد القػػدرة علػػى 
كتتبػػػػٌُت لنػػػػا حقيقػػػػة األكضػػػػاع العامػػػػة يف العػػػػادل .  تفتقػػػػد اإلحسػػػػاس بػػػػالتمٌيزاؼبقاكمػػػػة، حػػػػىت كإف دل

  :اإلسالمي، من اؼبعلومات اإلحصائية التالية 

كىػػذا العػػدد يػػزداد . يبلػػو عػػدد سػػكاف العػػادل يف الوقػػت اغباضػػر، سػػتة مليػػارات نسػػمة - 
ة، ككلهػػػا مػػػن العػػػادل دكلػػػ 127باؼبائػػػة مػػػن الزيػػػادة تقػػػع يف  90سػػػنويان بنسػػػبة مائػػػة مليػػػوف نسػػػمة، ك

كيقػػع العػػادل اإلسػػالمي يف . النػػامي الػػيت ال تسػػتطيع أف تسػػتوعب ىػػذه الزيػػادة الديبوغرافيػػة اؼبطأػػردة
  .القلب من ىذا العادل النامي
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مع إطاللة القػرف اغبػادم كالعشػرين، فػإف ثلػثى سػكاف العػادل يعيشػوف ربػت خػط الفقػر  -
، كاألكثريػػة السػػاحقة مػػن شػػعوب العػػادل (دكالر 300ثالشبائػػة أم ربػػت معػػدؿ دخػػل سػػنوم يبلػػو )

  .اإلسالمي مشمولة هبذه الظاىرة

مليػوف طفػل ربػت سػن  12، فػإف "اليونيسػيف"استنادان إذل دراسػات إحصػائية ؼبنظمػة  - 
ألػف طفػل  33كىػذا يعػٍت أف كػل يػـو يبػوت . اػبامسة، يبوتوف سنويان نتيجة أمػراض قابلػة للشػفاء

كتشمل ىذه الدراسة أطفاالن من العادل اإلسالمي مػن . يها سوء التغذيةألسباب يبكن ذبنبها دبا ف
  .بنغالديش حىت موريتانيا

مليػػوف إنسػػاف  75كاسػػتنادان إذل إحصػػاءات األمػػم اؼبتحػػدة أيضػػان، فقػػد اقتيلػػع أكثػػر مػػن  - 
قبلية، من بيوهتم يف الربع األخَت من القرف العشرين بسبب اغبركب كالصراعات الدينية كاإًلثنية كال

كىنػا أيضػان، . مليونان ال يزالػوف يف حالػة هتجقػر 60كيطل القرف اغبادم كالعشركف، كىناؾ أكثر من 
  .فإف نسبة عالية من اؼبهجأرين ىم من اؼبسلمُت العرب كاألفارقة كاآلسيويُت

دكلػػة، القػػػرف اغبػػػادم كالعشػػػرين، كىػػي خاضػػػعةه كليػػػان أك جزئيػػػان،  75تػػدخل أكثػػػر مػػػن  - 
. بنك الدكرل، مستسلمةن إلرادتو، منفذةن لسياستو، كذلك ذبنبػان إلعػالف عجزىػا كإفالسػهاؼبشيئة ال

كدبوجب ذلك تلتـز ىذه الدكؿ بتوجيو اقتصػادياهتا كبػو عػدـ النمػٌو، ككبػو زبفػيض اإلنفػاؽ، ككبػو 
كبعػػض ىػػذه . كقػػف الػػدعم علػػى بعػػض اؼبػػواد ااًلسػػتهالكية الػػيت تقػػدمها ؼبسػػاعدة شػػعوهبا الفقػػَتة

  .من العادل اإلسالمي الدكؿ

إف العوؼبة الثقافيػة تيفػرض علػى العػادل اإلسػالمي، يف ظػل ىػذه األكضػاع الصػعبة، كيف ىػذا 
اؼبنػػػػاخ القػػػػا ، البحػػػػث جػػػػٌديان عػػػػن األسػػػػباب كالعوامػػػػل الػػػػيت تػػػػؤدم إذل ضػػػػعف العػػػػادل اإلسػػػػالمي 

عوؼبػػػة، كبػػػُت اؼببػػػادرة اقتصػػػاديان، كتػػػدعونا يف الوقػػػت نفسػػػو، إذل الػػػربط بػػػُت معاعبػػػة اآلثػػػار السػػػيئة لل
 . اعبٌدية إلصالح ىذه األكضاع إصالحان يقـو على أقول األسس

إف اجملتمعػػات الفقػػَتة احملركمػػة، سبثٌػػل أحػػد اجملػػاالت اغبيويػػة للعوؼبػػة؛ فكلمػػا ضػػعفت اؼبناعػػة 
ااًلقتصادية، ضؤؿ تػأثَت اؼبناعػة الثقافيػة لػدل الشػعوب، فبػا هبعػل السػقوط كااًلهنيػار ربػت مطػارؽ 
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كلػػػػذلك فػػػػإف العمػػػػل اؼبخطأػػػػط . ات العوؼبػػػػة الثقافيػػػػة أكثػػػػر احتمػػػػاالن يف ظػػػػل ىػػػػذه األحػػػػواؿضػػػػرب
كاؼبدركس يف ىذا اجملاؿ اغبيوم، من خالؿ القنوات اؼبتخصصة، كبتضػافر اعبهػود يف إطػار العمػل 
اإلسالمي اؼبشًتؾ، ىو كاجبه من الواجبات اؼبهمػة الػيت تقػع علػى كواىلنػا صبيعػا، كالػيت ال ييعفػى 

  .ا أحدمنه

إف مػػػن شػػػأف سػػػٌد الفجػػػوة الكبػػػَتة بػػػُت الغػػػٌت كالفقػػػر يف العػػػادل اإلسػػػالمي، كربقيػػػق تنميػػػة 
اقتصادية متوازنة كمتكاملة كشاملة، أف وبػدأ مػن اجملػاؿ الػذم يعمػل فيػو نظػاـ العوؼبػة الثقافيػة، كأىف 

كالشػػعوب  يقطػػع الطريػػق علػػى القػػول اؼبهيمنػػة الػػيت يسػػعى القػػائموف عليهػػا إذل إكػػراه اغبكومػػات
كمػػن أجػػل ذلػػك ال يصػػح عقػػالن . علػػى اإلذعػػاف ؽبػػا كالرضػػوخ إلرادهتػػا كالػػذكباف يف العوؼبػػة الثقافيػػة

كال شػػػرعا، أف نظػػػػل مكتػػػػويف األيػػػػدم، مقيٌػػػػدم العقػػػػوؿ أيضػػػػان، أمػػػػاـ التقػػػػدـ اؼبطٌػػػػرد الػػػػذم يعرفػػػػو 
سػػػع، ينبغػػػي أف كنعتقػػػد أف العمػػػل يف ىػػػذا اجملػػػاؿ الوا. اكتسػػػاح العوؼبػػػة الثقافيػػػة للعػػػادل اإلسػػػالمي

 .يكوف ىو العمل الذم ربشد فيو القول كتيعٌبأ القدرات كتيستحث اؽبمم

 

 
 بين الرفض و القبول: ثالنا

لػػػػن سبػػػػر العولػػػػػمة يف ترتيباهتػػػػا االقتصػػػػادية كسػػػػيطرهتا الثقافيػػػػة علػػػػى أرض موطػػػػدة، كإمبػػػػا 
. ات متنوعػػةستصػػطدـ بفطػػرة تكػػوين اجملتمػػع اإلنسػػاين مػػن لغػػات متعػػددة كأديػػاف متباينػػة كثقافػػ

َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحـَدًة   : كيف ىذا االختالؼ قاؿ اهلل تعاذل يف كتابو الكرًن
﴿ َوِمــْن : كقػاؿ يف آيػة أخػرل 1ِإالَّ َمـْن رَِحــَم رَبُـَّك َولِـَيِلَك َخَلَقُهــْم﴾ * َوال يـََزالُـوَن ُمْخَتِلِفـينَ 

 .2اأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم﴾آياتن َخْلُق السََّمَواِت وَ 

                                                                                                                                              
1
  119 -118ية آهود،   

2
  23ية آالروم،   
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كاسػػػتقراء التػػػاريخ اإلنسػػػاين يػػػدؿ داللػػػة قاطعػػػة علػػػى أف ؿباكلػػػة إخضػػػاع البشػػػرية لطريػػػق 
كاحػػػػد كحضػػػػػارة كاحػػػػػدة أمػػػػػر مسػػػػػتحيل يف حػػػػػٌد ذاتػػػػػو؛ ألف تلػػػػػك احملاكلػػػػػة سػػػػػتفجر اجملتمعػػػػػات 

َوتِْلَك األيـاُم نـداولها   : القانوف اإلؽبي اإلنسانيػة من الداخل، كيبدأ الصراع مث اغبرب يف ظل
 .1بـَْيَن النَّاِس﴾

كعلػػى الػػرغم مػػن أف العولػػػمة ظهػػرت منػػذ عهػػد قريػػب، فػػإف طالئػػع اؼبعارضػػة ؽبػػا بػػدأت 
 .تظهر يف أكباء العادل، كإف دل تكن اليـو قويةن كاسحةن؛ ألف القضية ال تزاؿ يف بدايتها

 يف القنػػوات الفضػائية دفػػع كزيػر العػػدؿ الفرنسػػي إف طغيػاف اإلعػػالـ كالثقافػة األمػػريكيتُت
إف اإلنًتنػت بالوضػع اغبػارل شػكل جديػد مػن أشػكاؿ االسػتعمار، كإذا : "للقػوؿ )جاؾ كوبوف(

دل نتحػػرؾ فأسػػلوب حياتنػػا يف خطػػر، كىنػػاؾ إصبػػاع فرنسػػي علػػى ازبػػاذ كػػل اإلجػػراءات الكفيلػػة 
 .2"األمريكيغبماية اللغة الفرنسية كالثقافة الفرنسية من التأثَت 

الػػذم يقػػدـ  "ماكدكنالػػدز"عػػارض قيػػاـ مطعػػم  )جػػاؾ شػػَتاؾ(بػػل إف الػػرئيس الفرنسػػي 
 .3الوجبات األمريكية، مسوغنا ذلك أف يبقى برج أيفل منفردنا بنمط العيش الفرنسي

ػػػػا قوينػػػػا علػػػػى  يف اجتمػػػػاع اليونسػػػػكو  )أمريكػػػػا(كمػػػػا شػػػػن كزيػػػػر الثقافػػػػة الفرنسػػػػي ىجومن
سػػػتغرب أف تكػػػوف الػػػدكؿ الػػػيت عٌلمػػػت الشػػػعوب قػػػدرنا كبػػػَتنا مػػػن إين أ: "، كقػػػاؿ)اؼبكسػػػيك(ب

اغبريػػة، كدعػػت إذل الثػػورة علػػى الطغيػػاف، ىػػي الػػيت ربػػاكؿ أف تفػػرض ثقافػػة لوليػػة كحيػػدة علػػى 
 .العادل أصبع
إف ىػػػذا شػػػكل مػػػن أشػػػكاؿ اإلمربياليػػػة اؼباليػػػة كالفكريػػػة، ال وبتػػػل األراضػػػي، : مث أردؼ 

كتبعػا ؽبػذه السياسػة قػررت . 4"كػَت كاخػتالؼ أمبػاط العػيشكلكن يصادر الضػمائر كمنػاىج التف
 5."%60فرنسا أف تكوف نسبة األفالـ الفرنسية اؼبعركضة باللغة الفرنسية من التلفزيوف 

                                                                                                                                              
1
  23ية آالروم،   

2
   21ص رين،المستقبل العربي، مستقبل العولـمة بين منظو   

3
 51اإلسالمية، ص العولـمة أمام عالمية الشريعةػَّ حٌلخؿٟ،  . ى 

4
  .50، صنفسهالمرجع   

5
  46ص العولـمة والهوية،ِلّي ػخري حٌـخرَٞ، . ى  
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كيف اؼبقاطعػػػػػات الكنديػػػػػة بلغػػػػػت اؽبيمنػػػػػة األمريكيػػػػػة يف ؾبػػػػػاؿ تػػػػػدفق الػػػػػربامج اإلعالميػػػػػة 
إذل أف األطفػاؿ الكنػديُت، أصػبحوا ال يػدركوف كالتلفاز إذل حد دعا صبعا مػن اػبػرباء إذل التنبيػو 
 1.أهنم كنديوف لكثرة ما يشاىدكف من برامج أمريكية

؛ ألهنا ترفض االنػدماج باؽبويػة األكربيػة، "ماسًتىبت"اتفاقية  عارضت )النركيج(كما أف 
 2.على شبكة اإلنًتنت خشية على القيم الكونفوشيوسية )سنغافورة(كربفظت 

إف الظػركؼ : "-العاؼبيػةأكىػاـ الرأظباليػة -الفجػر الكػاذب : يف كتابو )جوف جرام(كيقوؿ 
اغبالية يف العادل تنذر بكارثة ؿبققة، ألف فػرض السػوؽ اغبػرة األقبلوسكسػونية علػى العػادل يبكػن 
أف يؤدم إذل اهنيار شبيو باهنيار الشيوعية العاؼبية، كأف االذباه كبو فرض األسػواؽ اغبػرة سػيفجر 

بالفعػػػل اؼباليػػػُت مػػػن الفالحػػػُت كقػػػد ربػػػوؿ . اغبػػػركب كيعمػػػق الصػػػراعات العرقيػػػة كيفقػػػر اؼباليػػػُت
كمػػػػا سػػػػيؤدم إذل اسػػػػتبعاد عشػػػػرات اؼباليػػػػُت مػػػػن العمػػػػل كاؼبشػػػػاركة يف . الصػػػػينيُت إذل الجئػػػػُت

كقػػػد تفاقمػػػت األكضػػػاع يف بعػػػض الػػػدكؿ الشػػػيوعية السػػػابقة . اجملتمػػػع حػػػىت يف الػػػدكؿ اؼبتقدمػػػة
 .3" البيئةلتصل إذل الفوضى العامة كشيوع اعبريبة اؼبنظمة، كما أدت إذل تزايد تدمَت

 

حيث عيقد اؼبؤسبر الوزارم الثالث ؼبنظمة التجارة العاؼبية، ثار اؼبػؤسبركف ضػد  )سياتل(كيف 
 )اليابػػػاف(بزعامػػػة العػػػادل، حيػػػث أصػػػرت الػػػدكؿ الناميػػػة كدكؿ االربػػػاد األكريب ك )أمريكػػػا(انفػػػراد 

مػن  –ة اغباكمة على رفض اػبضوع لقاعدة الرضا األمريكي باعتبارىا القاعد )كوريا اعبنوبية(ك
كاؼبظػاىرات الػػيت جػػرت . 4لصػدكر القػػرارات يف نطػػاؽ منظمػة التجػػارة العاؼبيػػة -الناحيػة الفعليػػة 

 :يف أثناء اؼبؤسبر كاليت ىزت العادل، كاف من بُت شعاراهتا
 .لعة يتداكؽبا األقوياءالعادل لن يتحوؿ إذل س -1 
 .الناس كالشعوب قبل األرباح - 2

                                                                                                                                              
1
  21ص مستقبل العوممة بين منظورين، المستقبل العربي،   

2
  46العولـمة والهوية، صِلّي ػخري حٌـخرَٞ، . ى  
3
  106العولـمة بين القبول والرفض ، ص العربي، المستقبل  

4
  90ص نفسه،حٌَّؿغ  
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 .1ال نريد ذبارة حرة بل نريد ذبارة عادلة - 3
كجيػػػػل اؼبفكػػػػرين اؼبختصػػػػُت يف ؾبػػػػاالت االقتصػػػػاد كاالجتمػػػػاع يعارضػػػػوف بشػػػػدة طغيػػػػاف 

 :كجوه ىذه اؼبعارضة بالنقاط اآلتية )ثناء عبد اهلل(العولػمة، كقد ػبصت الباحثة 
ما سبلكو منظمػة التجػارة العاؼبيػة مػن سػلطة تفػوؽ سػلطة الدكلػة متناقضنػا مػع اعتبار  -1

كىو ما يؤثر يف قدرة الدكؿ على سػن التشػريعات كالقػوانُت كالقواعػد . متطلبات السيادة الوطنية
 .اليت تالءـ خططها كتوجيهاهتا

طريػػق  اهتػػاـ الشػػركات اؼبتعػػددة اعبنسػػيات باسػػتغالؿ العمالػػة يف الػػدكؿ الناميػػة عػػن -2
 .تشغيلهم بأجور زىيدة

معارضػػة فػػػتح األسػػػواؽ األمريكيػػة ؼبػػػا يبكػػػن أف يًتتػػػب عليػػو مػػػن دخػػػوؿ سػػػلع دكف  -3
 .اؼبواصفات البيئية كالصحية السليمة

 .معارضة تشغيل األطفاؿ -4
اهتمت اعبماعات الداعية للحفاظ علػى البيئػة منظمػة التجػارة العاؼبيػة بأهنػا سػتدمر  -5

 .2البيئة
قػػة ال بػػد مػػن ذكرىػػا كىػػي أف الرأظباليػػة الػػيت تعتمػػد عليهػػا العولػػػمة ليسػػت كىنالػػك حقي

ا يف كػػػػل بلػػػػد، فالرأظباليػػػػة األمريكيػػػػة كالربيطانيػػػػة ال تػػػػرل أم دكر للدكلػػػػة، بينمػػػػا  ػػػػا كاحػػػػدن منهجن
الرأظباليػػػة اليابانيػػػة كاآلسػػػيوية تلعػػػب السياسػػػة الصػػػناعية كتوجهػػػات الدكلػػػة دكران كبػػػَتان فيهػػػا، أمػػػا 

 . الفرنسية فتخطيط الدكلة يضع مؤشرات للقطاع اػباص، بل تدخل بنفسها منتجان الرأظبالية 
كأمػػػا االشػػػًتاكية . أمػػػا رأظباليػػػة الػػػدكؿ االشػػػًتاكية السػػػابقة، فمػػػا زالػػػت يف طػػػور التحػػػوؿ

الديبقراطيػػػػة فقػػػػد ذبمػػػػػع قواىػػػػا كتػػػػأيت بأفكػػػػػار جديػػػػدة حملاربػػػػة الرأظباليػػػػػة أك لتقليػػػػل شػػػػػركرىا أك 
أف السػػػبب يف ذلػػػك أف ىػػػذه الدكتاتوريػػػة الدكليػػػة تتنػػػاقض كمصػػػاحل  ك ال شػػػك يف. 3مسػػػاكئها

                                                                                                                                              
1
 ما بعد سياتل  منتدى دافوس والعولـمة وعالم ،جريدة الحياة 

2
  101والرفض، ص العولـمة بين القبول قضاياالمستقبل العربي،   

3
  72المظاهر، المسببات، ص المفهوم، :العولـمة ِـٍش حٌؼٍَٛ حالؿظّخػ١ش،  
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األغلبية العظمى من دكؿ العادل، دبػا يف ذلػك الػدكؿ الكبػَتة كاؼبتوسػطة، كىػو مػا يفػرض صػياغة 
 .1اإلجراءات اؼبضادة للخركج من ىذه الدكتاتورية

ونية، سػػتقاكمها كؾبمػػل القػػوؿ، فػػإف مقاكمػػة العولػػػمة بالصػػيغة األمريكيػػة الرأظباليػػة الصػػهي
 )ركسػػيا(ؼ. قػػانوف التحػػدم كاالسػػتجابة: البشػػرية شػػيئان فشػػيئان يف ضػػوء قػػانوف السػػَتكرة الكونيػػة

كأعماقهػػا  )الصػُت(كلغتهػا كدينهػا كعنجهيتهػا القيصػرية كذكرياهتػػا السػوفيتية كقػدراهتا التدمَتيػة، ك
القتصػػادية اؽبائلػػة كذكرياهتػػا كمصػػاغبها ا )اليابػػاف(كخلفياهتػػا البوذيػػة، ك )اؽبنػػد(الكونفوشيوسػػية، ك

كفلسػفتها العرقيػة الػيت مػا زالػت كامنػة يف الالشػعور، كػل  )أؼبانيا(ك )ناجازاكي(ك )ىَتكشيما(مع 
كىكػػذا شػػعوب العػػادل الػػيت . ىػػذه اؼبقػػدمات سػػتحوؿ دكف كصػػوؿ العولػػػمة إذل أىػػدافها النهائيػػة
دم غاسػل العولػػمة األمريكيػة تنتمي إذل تواريخ كحضارات ال يبكن أف تتحوؿ إذل أموات بُت ي

مػػػػا ىػػػػو موقفنػػػػا كبػػػػن يف العػػػػادل .. فػػػػإذا كػػػػاف ىػػػػذا كضػػػػع العػػػػادل كشػػػػعوبو، فيػػػػا تػػػػرل. الصػػػػهيونية
 .اإلسالمي حياؿ العولػمة؟

 
 هل نرفض العولـمة؟ -0

العولػػػػمة ليسػػػػت فلسػػػػفة ؿبػػػػدكدة أك ثقافػػػػة ضػػػيقة أك مػػػػذىبان اقتصػػػػاديان ؿبصػػػػوران، أك قنػػػػاة 
ظػاىرة عاؼبيػة كونيػة شػاملة، تغمػر   –مػن خػالؿ مػا شػرحنا  –العولػػمة . تلفازية ذات اذباه كاحد

كرتنػا األرضػػية، كىػػي أكػػرب حقيقػة كاقعيػػة يف عصػػرنا الػػراىن يف ظػل ثػػورة أحالػػت الكػػرة األرضػػية 
إف العولػػػمة غػزت الػػدنيا كلهػػا، يف السياسػػة . 2إذل كػرة مػػن اؼبعلومػػات تػدكر يف االذباىػػات كلهػػا

كىنالػػك مػػا يزيػػد . كاالقتصػػاد كاالجتمػػاع كالًتبيػػة كالتعلػػيم كالثقافػػة كاإلعػػالـ كاآلالت العسػػكرية
علػػػى طبسػػػمائة قمػػػر صػػػناعي تػػػدكر حػػػوؿ األرض مرسػػػلة إشػػػارات السػػػلكية تكػػػرس العولػػػػمة، 

ر جهػاز تلفزيػوين، تتشػابو الصػور كتتوحػد فبوساطة الصور اؼبتحركة على شاشػات أكثػر مػن مليػا

                                                                                                                                              
1
  16، ص النظام العالمي الجديد١َ ٗف١ك، ِٕ 

2
 ، 89إعالم العولـمة، صحٌّٔظمزً حٌؼَرٟ،  
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األفكار كاألحالـ كاألماين كاألفعاؿ، حبيث قيل عن ىذا اإلعالـ بأنو إعالـ بػال كطػن يف فضػاء 
 1.بال حدكد

إذف؛ فػػال يبكػػن أف يػػدأعي عاقػػل أننػػا نسػػتطيع أف نضػػع األمػػة اإلسػػالمية يف علبػػة كنغلػػق 
يف صػػاغبنا، كال صػػاحل أجيالنػػا القادمػػة، كال  ك حػػىت إذا اسػػتطعنا فػػإف ىػػذا لػػيس. 2عليهػػا البػػاب

يف صاحل بناء حضارتنا اإلسالمية اعبديدة، كال يف صاحل البشػرية التائهػة الػيت تنتظػر منقػذان يقػدـ 
 .إليها القيم الفاضلة، كاألخالؽ النبيلة، كاألخوة اإلنسانية اغبقيقية، اليت تربط بُت البشر صبيعا

كاػبطػػر ال يكمػػن يف العولػػػمة : "سػػلمُت عنػػدما قػػاؿكلقػػد صػػدؽ أحػػد البػػاحثُت مػػن اؼب 
ذاهتػػا بقػػدر مػػا يكمػػن يف سػػلبية اؼبتلقػػي، كيف التوظيػػف األيػػديولوجي للعوؼبػػة، كقبػػاح العولػػػمة يف 
اؽبيمنػة كاالخػًتاؽ كالتػأثَت ال يتعلػػق بإمكانيػات كقػدرات الػدكؿ اؼبتقدمػػة الفاعلػة اؼبصػدرة للعوؼبػػة 

 .3"ألخرل اؼبتلقيةبقدر ما يتعلق بقوة كضعف الدكؿ ا
كأما األمػم القويػة . فاألمم الضعيفة يف مواجهة العولػمة، ىي اليت زبسر كل شيء.. نعم

الػػيت تواجػػػو العولػػػمة كتنػػػدمج هبػػػا كتتفاعػػل معهػػػا، فهػػػي الػػيت تػػػربح معركػػػة اؼبنافسػػة اغبضػػػارية مػػػع 
 .العولػمة

الرىػاف دائمػان، كال  إف التعامل مع دنيا العولػمة ال يعٍت أف العولػمة قدر مفركض يكسب
يعٍت أنو استسالـ ذليل، كإمبا التعامػل القػوم يعػٍت التعػايش معهػا، كتوظيػف بيعػدىا التكنولػوجي 

 .كاغبضارم كاالستفادة منو ؼبواجهة اؽبيمنة باسم العوؼبة
كال بػػد لنػػا أف نقػػرر ىنػػا أنػػو ليسػػت ىنالػػك حضػػارة أك ثقافػػة أك قػػيم أك ديػػن علػػى كجػػو 

مة، كمػػػػػا سػػػػػيتأثر هبػػػػػا الػػػػػدين اإلسػػػػػالمي كاغبضػػػػػارة اإلسػػػػػالمية كالعػػػػػادل األرض سػػػػػتتأثر بالعولػػػػػػ
كإف جػػاء باحػػث كدرس العولػػػمة بأبعادىػػا كلهػػا دراسػػة متفحصػػة كادأعػػى بػػأف تػػدمَت . اإلسػػالمي

                                                                                                                                              
1
  75ص ،المرجع نفسه  

2
  11، صاستراتيجية تفكير: المستقبل والعولـمة  ، سيار الجميل 

3
 21العولـمة بين منظورين، صحٌز١خْ،  
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اؼبسلمُت صبيعا ىو اؼبقصػود األىػم كالشػاغل األكػرب للعولػػمة األمريكيػة الرأظباليػة الصػهيونية، مػا 
 .1 ذلكبالو يف رأم الكثَتين يف

عػن ىػػذه العوؼبػة األمريكيػة الصػهيونية  )رجػاء جػاركدم(يتحدث اؼبفكر الفرنسي اؼبسػلم 
، AIPAC" األيبػػاؾ"ىػػػػذه الوحػػدة الػػيت أسسػػها اغبكػػاـ األمريكػػاف، كاللػػويب الصػػهيوين : "فيقػػوؿ

علػى كحػدة اؽبػدؼ الػذم ىػو  -أكثر من أم كقػت مضػى  -كساسة دكلة إسرائيل، تقـو اليـو 
سػػػػػػػالـ كآسػػػػػػػيا اللػػػػػػػذين يعػػػػػػػداف أىػػػػػػػم عقبتػػػػػػػُت يف كجػػػػػػػو اؽبيمنػػػػػػػة العاؼبيػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة ؿباربػػػػػػػة اإل
 .2"كالصهيونية

كذلػك . كمن اؼبؤكد أف اؼبستهدؼ هبذا الغزك الثقايف ىم اؼبسػلموف: "كيقوؿ باحث آخر
 :لعاملُت
ما سبلكو بالدىم من مواد أكلية ىائلة يأيت علػى رأسػها الػنفط كالغػاز كثػركات طبيعيػة  -أ
 .أخرل

مػػػا ثبػػػت ؽبػػػم، عػػػرب مراكػػػزىم كحبػػػوثهم كجامعػػػاهتم كمستشػػػرقيهم، أف ىػػػذه األمػػػة  –ب 
مستعصػػػػػػية علػػػػػػى اؽبزيبػػػػػػة، إذا حافظػػػػػػت علػػػػػػى ىويتهػػػػػػا اإلسػػػػػػالمية، كمػػػػػػن مث فػػػػػػالطريق الوحيػػػػػػد 
إلخضاعها يتمثل يف القضاء على تفرد شخصيتها كإلغاء دينها الذم يبعث فيها الثورة كالرفض 

 .3رةلكل أشكاؿ االحتالؿ كالسيط
 :شبة عامالف آخراف

اغبفػػػاظ علػػػى أمػػػن الكيػػػاف الصػػػهيوين يف قلػػػب العػػػادل اإلسػػػالمي، كىػػػو مػػػن أىػػػم  –ج 
 .أىداؼ العولػمة يف بالد العرب كاؼبسلمُت

                                                                                                                                              
1
  22تفكير، ص إستراتيجية: و المستقبل العولـمة١ٓخٍ حٌـ١ًّ،   

2
  214ص نفسه، حٌَّؿغ  

3
 114البيان، العولـمة في اإلعالم، ص: ، وأيضا  127-126ص العولـمة بين منظورين،حٌز١خْ،   
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قهػػػػا كإقبازاهتػػػػا التارىبيػػػػة ىػػػػي اغبضػػػػارة اإلسػػػػالمية بعقيػػػػدهتا كشػػػػريعتها كنظػػػػاـ أخال –د 
النقػػيض الوحيػػد الشػػامل لفلسػػفة العولػػػمة كدينهػػا كأنظمتهػػا كقيمهػػا اؽبابطػػة يف ىػػذه الػػدنيا الػػيت 

 .نعيش فيها

 :في مواجهة العولمة النقافية  -2

إذا كػػػاف العػػػادل اإلسػػػالمي يوجػػػد ربػػػت تػػػأثَت ظػػػاىرة العوؼبػػػة الثقافيػػػة، بػػػالنظر إذل أكضػػػاعو 
تماعيػػة كالتعليميػػة كالثقافيػػػة كالعلميػػة كاإلعالميػػة الػػيت ىػػػي دكف مػػا نطمػػح إليػػػو، االقتصػػادية كاالج

  .فكيف يتسٌت لو أف يواجو ـباطر ىذه العوؼبة كيقاـك تأثَتاهتا كيتغلب على ضغوطها؟

إف الواقػػع الػػذم تعيشػػو بلػػداف العػػادل اإلسػػالمي يػػوٌفر الفػػرص اؼبواتيػػة أمػػاـ تغلغػػل التػػأثَتات 
ثقافيػػة، ألف مقٌومػػات اؼبناعػػة ضػػد سػػلبيات العوؼبػػة، ليسػػت بالدرجػػة الكافيػػة الػػيت السػػلبية للعوؼبػػة ال

تقػػػي اعبسػػػمى اإلسػػػالميأ مػػػن اآلفػػػات اؼبهلكػػػة الػػػيت تتسػػػبأب فيهػػػا ىػػػذه الظػػػاىرة العاؼبيػػػة اؼبكتسػػػحة 
  .للمواقع كاحملٌطمة للحواجز

ن تيغػػٍت كلػػن تنفػػع إف اؼبقٌومػػات الثقافيػػة كالقػػيم اغبضػػارية الػػيت تشػػٌكل رصػػيدنا التػػارىبي، لػػ
بالقدر اؼبطلوب كاؼبؤثر كالفاعل يف مواجهة العوؼبة الثقافية، مادامت أكضاع العادل اإلسػالمي علػى 

كال وبسيػن بنػا أف نسػتنكف مػن ذكػر . ما ىي عليو، يف اؼبستول الذم ال يستجيب لطموح األمػة
ادل اإلسػالمي كمسػتقبلو، ىذه اغبقيقة، ألف يف إخفائها كالتسًٌت عليها، من اػبطر على حاضر العػ

مػا يزيػد مػػن تفػاقم األزمػة اؼبركبػػة الػيت تعيشػها معظػػم البلػداف اإلسػالمية علػػى اؼبسػتويات السياسػػية 
  .كااًلقتصادية كااًلجتماعية كالثقافية كالعلمية

إف الشػػعوب الضػػعيفة اقتصػػاديان كاؼبتخلفػػة تنمويٌػػان، ال سبلػػك أف تقػػاـك الضػػغوط الثقافيػػة أك 
كلػػذلك كػػاف . غػػراءات القويػػة لتحػػافظ علػػى نصػػاعة ىوياهتػػا كطهػػارة خصوصػػياهتاتصػػمد أمػػاـ اإل

خط الدفاع األكؿ على جبهة مقاكمة آثار العوؼبة الثقافية، ىو النهوض باجملتمعات اإلسالمية مػن 
النواحي كافة، انطالقان من الدعم القوم للتنمية ااًلقتصادية كااًلجتماعية، يف موازاةو مع العمل من 

تقويػػػػػػة ااًلسػػػػػػتقرار كترسػػػػػػيخ قواعػػػػػػده علػػػػػػى صبيػػػػػػع اؼبسػػػػػػتويات، كذلػػػػػػك مػػػػػػن خػػػػػػالؿ القيػػػػػػاـ أجػػػػػػل 



 ءة يف جذور الظاهزةقزا: حفزيات العوملة                               األول                                              الفصل 

 

54 

 

باإلصػػػػالحات الضػػػػركرية يف اجملػػػػاالت ذات الصػػػػلة الوثيقػػػػة حبيػػػػاة اؼبػػػػواطنُت، حبيػػػػث ينتقػػػػل العػػػػادل 
اإلسػػػالمي مػػػن مرحلػػػة الضػػػعف كالتخلػػػف، إذل مرحلػػػة القػػػوة كالتقػػػدـ، يف إطػػػار القػػػيم اإلسػػػالمية 

  .احة كالتعاكف على الرب كالتقول طبقان للتوجيو القرآين الرشيدكبركح األخوة كالسم

ككمػػػػػا أف ظػػػػػاىرة العوؼبػػػػػة الثقافيػػػػػة تًتٌكػػػػػب مػػػػػن منظومػػػػػة متكاملػػػػػة مػػػػػن الػػػػػنظم السياسػػػػػية 
كااًلقتصادية كاإلعالمية كالتكنولوجية، فكذلك ىي اؼبواجهةي اؼبطلوبة آلثػار ىػذه العوؼبػة، البػد كأف 

كمن ىنا تأيت األنبيػة القصػول للعمػل . مستندة إذل مبادئ سليمةتكوف قائمةن على أسس قوية، ك 
اإلسالمي اؼبشًتؾ، على شىت األصػعدة، كيف صبيػع القنػوات، مػن أجػل تعزيػز التضػامن اإلسػالمي 
حػػػىت يكػػػوف القاعػػػدة اؼبتينػػػة للتعػػػاكف بػػػُت اجملموعػػػة اإلسػػػالمية يف كػػػٌل اؼبيػػػادين، كيف سػػػبيل تطػػػوير 

إلسػػػػالمي، للرفػػػع مػػػن مسػػػتول اغبيػػػػاة دبحاربػػػة الظلػػػم كالفقػػػر كاعبهػػػػل التنميػػػة الشػػػاملة يف العػػػادل ا
كاؼبػػػػرض، كبإشػػػػاعة الػػػػوعي ااًلجتمػػػػاعي كالثقػػػػايف الراقػػػػي، مػػػػن خػػػػالؿ االسػػػػتثمار العلمػػػػي للمػػػػوارد 
ااًلقتصادية كالطبيعية كالبشرية اليت تتوافر لدل الشعوب اإلسالمية، كالتوظيػف اؼبخطػط كاؼبػدركس 

ستغالؿ اعبيٌػد للفػرص اؼبتاحػة كلقفػاؽ اؼبفتوحػة أمػاـ العػادل اإلسػالمي للمكانات كالقدرات، كاالً 
  .لتحقيق نقلة حضارية حقيقية

يف ىػػػذه اغبالػػػة، يبكػػػن أف مبتلػػػك الشػػػركط الضػػػركرية لتقويػػػة جهػػػاز اؼبناعػػػة الثقافيػػػة كلتعزيػػػز 
، كبػػػػدكف امػػػػتالؾ ىػػػػذه الشػػػػركط. قػػػػدرة اإلنسػػػػاف اؼبسػػػػلم علػػػػى الصػػػػمود يف كجػػػػو العوؼبػػػػة الثقافيػػػػة

  .يستحيل أف كبمي اؽبوية الثقافية اغبضارية اإلسالمية من ـباطر العوؼبة الثقافية

إفأ تقويػػػة الكيػػػاف اإلسػػػالمي اقتصػػػاديان كعلميػػػان كتكنولوجيػػػان كثقافيػػػان كتربويػػػان، ىػػػي الوسػػػيلة 
ضان، مػن األجدل كاألنفع كاألكثر تأثَتان للتغلهب على اآلثار السلبية للعوؼبة الثقافية، كلالستفادة أي

آثارىا االهبابية يف الوقت نفسو، مػن خػالؿ التكيٌػف اؼبنضػبط مػع اؼبنػاخ الثقػايف كاإلعالمػي الػذم 
كبػدكف ىػػذه . تشػكلو تيػارات العوؼبػة الثقافيػة، كالتعامػل الػواعي مػع مسػتجداهتا كمتغَتاهتػا كتأثَتاهتػا

 .ة اعبارفةالوسيلة، فسوؼ نضيع يف مهٌب رياح العوؼبة، كتكتسحنا تٌياراهتا العاصف

 :مالمح صورة المستقبل النقافي  -3
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إف مػػا تعرفػػػو البشػػػرية اليػػػـو يف عػػػادل ااًلتصػػػاالت كاؼبعلوميػػػات، لػػػيس بثػػػورة كمػػػا ييعػػػربأ عػػػن  
ذلك يف األدبيات اؼبعاصرة؛ ألف الثورة فوضى كخبط عشواء كانػدفاعه يف غػَت مػا اذبػاهو ؿبػٌدد، كإمبػا 

لػػى اسػػتغالؿ العلػم كالتكنولوجيػػا إذل أبعػػد اغبػػدكد، كعلػػى ىػو تطػػٌوره شػػامله عميػػقه كجػذرمل يقػػـو ع
الدراسػػػػة كالتخطػػػػيط كتوظيػػػػف القػػػػدرات العقليػػػػة كاؼبهنيػػػػة كالتقنيػػػػة كاعبمػػػػع بػػػػُت اػبػػػػربات اؼبتعػػػػددة 

  .كىذا العمل اؼبتقن احملكم اؼبدركس، ليس بثورة. اؼبًتاكمة يف ميادين علمية تطبيقية متنوعة

 عػػػادل ااًلتصػػػاالت كاؼبعلوميػػػات، ربػػػٌوالتو عميقػػػةن يف كلقػػػد أحػػػدث ىػػػذا التطػػػٌور اؼبهػػػوؿ يف
كقياسػان علػى . الثقافة كاإلعالـ كاالتصاؿ، كيف ؾباالت النشاط الفكػرم كالػذىٍت اإلنسػاين اؼبتنوعػة

اغبجػػم الػػػذم بلغتػػػو ىػػػذه التحػػػٌوالت يف الوقػػػت الػػػراىن، كربطػػػان بينهػػػا كبػػػُت اؼبتغػػػٌَتات الكثػػػَتة الػػػيت 
ميػػادين ااًلقتصػػاد كالتجػػارة كالصػػناعة كالزراعػػة كالطػػب كاؽبندسػػة الوراثيػػة  تعرفهػػا اإلنسػػانية اليػػـو يف

يػىٍُت  كالفضاء، نستطيع أف نبٍت توقعاتنا ؼبا ستنتهي إليو ظاىرة العوؼبة الثقافية يف اؼبستقبل علػى اؼبػدى
  .القريب كاؼبتوسط، على حساباتو ال تبعد كثَتان عن الصحة

ية ستبلو درجةن قصول مػن التطػٌور يصػل هبػا إذل درجػةن مػن إف األمر اؼبؤكد أف العوؼبة الثقاف
كىػذا مػا يتطلػب مػن اغبكومػات كالشػعوب، ااًلسػتعداد، علػى صبيػع . التغلغل كالنفوذ غَت معهودة

  .اؼبستويات، للتعامل مع اغبالة اؼبرتقبة

، البػد كلكن األمر اؼبؤكد أيضػان، كاسػتنادان إذل اغبسػابات نفسػها، أف ظػاىرة العوؼبػة الثقافيػة
كأف تًتاجع أماـ مقاكمة الشػعوب الػيت سبلػك رصػيدان حضػاريان متميٌػزان كإرادة ؼبواجهػة السياسػة ذات 
النزعػػة ااًلسػػتبدادية كاؼبدفوعػػة بػػإرادة اؽبيمنػػة كاإلصػػرار علػػى إكػػراه الشػػعوب كعلػػى تبػػٌٍت سياسػػات 

ـي خصوصػػػياهتا اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة كثقافيػػػة كتعليميػػػة كإعالميػػػة تػىتىعػػػارىضي مػػػع مصػػػاغبها، ك  ػػػاًد تيصى
  .الثقافية كاغبضارية

كيبكػػن أف نقػػوؿ يف ضػػػوء ربليلنػػا ىػػػذا، إف العػػادل اإلسػػػالمٌي سػػيجد نفسػػػو ؿباصػػران دبعركػػػة 
ثقافية ضارية، ال سبيل إذل التغٌلب على آثارىا كااًلنتصار فيها، إال بتطوير آليػات العمػل الثقػايف، 

  .افو كغاياتوكبتحديث كسائلو، كدبراجعة شاملة كعميقة ألىد
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كيف ىػػػػذا اؼبقػػػػاـ، نشػػػػَت إذل األداة الفعالػػػػة لتحقيػػػػق النهضػػػػة الثقافيػػػػة الػػػػيت يبتلكهػػػػا العػػػػادل 
، الػػيت اعتمػػدىا مػػؤسبر (اإلسػػًتاذبية الثقافيػػة للعػػادل اإلسػػالمي)اإلسػػالمٌي يف الوقػػت اغباضػػر، كىػػي 

ر اؼبالئػػػػػم ، كالػػػػػيت تشػػػػػٌكل اإلطػػػػػا1991يف عػػػػػاـ  )داكػػػػػار(القمػػػػػة اإلسػػػػػالمي السػػػػػادس اؼبنعقػػػػػد ب
كىػػػي إسػػػًتاتيجية كىضىػػػعى آليػػػات تنفيػػػذىا، . كاؼبتكامػػػل للعمػػػل الثقػػػايف العػػػاـ يف البلػػػداف اإلسػػػالمية
، 1998يف عػاـ  )اؼبملكػة اؼبغربيػة(ب )الربػاط(اؼبؤسبر اإلسالمٌي الثاين لوزراء الثقافة الػذم عقػد يف 

الثقافيػة لكػل دكلػة عضػو، كىي بذلك جاىزةه للتنفيذ على اؼبستويُت، الوطٍت يف إطػار السياسػات 
  .كاإلسالمي يف نطاؽ العمل اإلسالمي اؼبشًتؾ كمن منطلق التضامن اإلسالمي

كال يعػػػٍت ىػػػذا أف اؼبسػػػتقبل الثقػػػايف للعػػػادل اإلسػػػالمي، يف عصػػػر العوؼبػػػة الثقافيػػػة، سػػػيكوف 
، يف مسػػتجيبان لطمػػوح األمػػة اإلسػػالمية دبجػػرد تنفيػػذ اإلسػػًتاتيجية الثقافيػػة، كلكػػن األمػػر يتطلػػب

اؼبقػػػاـ األكؿ، بػػػذؿ اؼبزيػػػد مػػػن اعبهػػػود اؼبتضػػػافرة إلحػػػداث التغيػػػَتات اؼبطلوبػػػة مػػػن حيػػػث التفكػػػَت 
كيقتضػػػػي ذلػػػػك أف يغػػػػٌَت العػػػػادل اإلسػػػػالمي كسػػػػائل العمػػػػل الثقػػػػايف . كالتخطػػػػيط كالتنفيػػػػذ كاؼبتابعػػػػة

اإلنسػانية  كأدكاتو كأىدافو أيضان، كأف يعمل علػى تطػوير منػاىج الًتبيػة كالتعلػيم كذبديػد الدراسػات
، كأف يتجػػو كبػػو األخػػذ باألسػػاليب العلميػػة يف العمػػل الثقػػايف كاإلعالمػػي، حػػىت  علػػى كجػػو العمػػـو

كبػػذلك يسػػتطيع العػػادل اإلسػػالمي أف . تتػػوافر لػػو الوسػػائل اغبديثػػة الكفيلػػة بػػالنهوض الثقػػايف العػػاـ
 . يصمد صمودان ثابتان أماـ ظاىرة العوؼبة الثقافية

د يػػدأساسػو ذبأك مقػاالت تكتػب ، ك إمبػا يف كعػػي يتشػكل،  اغبػل لػيس يف كلمػات تقػػاؿ
.مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؟مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن؟:اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ



 

                    

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
 

 

 اهلوية.. اللغة 

 العوملة...و
 

 

 

 

 
 

 
 



 و العوملة..اهلوية .. الثاني                                                                                       اللغةالفصل 

59 

 

 انطلقت الدراسة من فرضية مفادىا أٌف العوؼبة ما ىي إالٌ ؿباكلػة لتعمػيم النمػوذج اغبضػارم       
تعػٌد العوؼبػة كاؽبويػة قضػية ؿبوريػة  –ككمػا أسػلفنا  –الغريب يف حالتو األمريكية على العادل ، لذلك 

 .داخل السياؽ الزمٍت إلشكالية العالقة بُت األنا كاآلخر
 ىل كبمل ىوية ثقافية سبيزنا عن غَتنا ؟: السؤاؿ اؼبطركح  
الية اؽبويػػة كالعوؼبػػة يف مسػػارىا إنٌػػو سػػؤاؿ الػػذات كالوجػػود كاؼبصػػَت ، علػػى إثػػره توضػػع إشػػك 

 الطبيعي ، منهجيا على األقل ؟
 
 

 الهوية و صدمة العولمة:  أوال
 :ك البدء مع 

 

 : المصطلح والمدلول: النقافة  -0 
حيث تتداعى األسئلة كتًتاكم ، ككبن كباكؿ أف نرصد تعريفا للثقافػة ، أك أف نبحػث عػن  

صػور اغبديثػة بتعريفػات متعػٌددة بقػدر اتسػاع السػاحة ، كقد حظيػت يف الع... معانيها كمضامينها
 .اٌليت تغطيها النشاطات الثقافية لتشمل شىٌت نواحي اغبياة االجتماعية أك تبطٌنها

اػبػػركج بتعريفػػات  –إذا حصػػل التأكيػػد علػى ىػػذا اعبانػػب أك ذاؾ  –كىكػذا مػػن اؼبمكػػن  
 .ـبتلفة يتمٌيز بعضها عن البعض اآلخر

البػػاحثُت بدراسػػة الثقافػػة يف ـبتلػػف فػػركع العلػػـو االجتماعيػػة كخباصػػة كال شػػٌك أٌف اىتمػػاـ  
يف علػػم االجتمػػاع كاألنثركبولوجيػػا ، شػػكل حػػافزا قويػػا كبػػو البػػدء يف ىػػذه الدراسػػة دبفهػػـو كاضػػح 

كلػػذلك هبػػد كػػل مػػن يتػػابع ىػػذا الػػًتاث الكثػػَت مػػن احملػػاكالت . ؿبػػٌدد ؼبػػا يػػدكر حػػوؿ ىػػذا االىتمػػاـ
لػػذلك كػػاف علينػػا أف نتعػػٌرض لتلػػك احملػػاكالت . خاللػػو اؼبقصػػود بالثقافػػة لتقػػدًن تعريػػف وبػػٌدد مػػن

 كنوٌضح كيف أٌف دراسة الثقافة
 .قد ذباذبتها علـو اجتماعية متباينة ، كتزايدت العناية هبا بُت علمي االجتماع كاألنثركبولوجيا 
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 :*سؤال المعنى  -
بالدرجػة األكذل علػػى النشػػاطات كتػًتٌدد تلػػك التعريفػات بػػُت مفهػـو ضػػيق للثقافػة يقصػػرىا  

، كػػالتعريف بػػو مػػن قبػػل اؼبختصػػُت العقليػػة العليػػا أك علػػى اإلنتػػاج الػػذىٍت العػػارل اؼبسػػتول كاؼبعػػًتؼ
خصيصػػة لشػػخص مػػتعٌلم قػػد مبػػس بواسػػطة التعلػػيم ذكقػػو كحاسػػتو : " الػػذم وبػػٌدد الثقافػػة بكوهنػػا 

كػػل النشػػػاطات الذىنيػػػة الشػػػعبية كبػػػُت مفهػػػـو أقػػل ضػػػيقا يػػػدمج يف الثقافػػػة  . 1"النقديػػة كإدراكػػػو 
كالرظبيػػة اغبيػػة كاؼبوركثػػة ، كبػػُت مفهػػـو ثالػػث أكثػػر لػػوال وبػػاكؿ أف يػػربط الثقافػػة بكػػل النشػػاطات 
الذىنيػػة كاعبسػػدية الٌػػيت زبلػػف لػػدل صباعػػة معينػػة طريقػػة متميػػزة يف السػػلوؾ كاغبيػػاة ، ىػػذا اؼبفهػػـو 

جتماعيػػػة ألٌم شػػػعب سػػػواء كػػػاف متمػػػدنا أك ؾبموعػػػة القػػػيم اؼباديػػػة كاال:" ىبتػػػزؿ الثقافػػػة يف كوهنػػػا
 .2"متوحشا

لكػن ىػػذه التعريفػات صبيعهػػا تشػًتؾ يف نقطػػة كاحػػدة ىػي ربويلهػػا الثقافػة إذل ؾبموعػػة مػػن  
اؼبعػػػػارؼ كاالعتقػػػػادات كاألخػػػػالؽ كالعػػػػادات الٌػػػػيت يكتسػػػػبها الفػػػػرد جػػػػرٌاء انتمائػػػػو إذل صباعػػػػة مػػػػن 

 .اعبماعات
الػػػػذم نشػػػػر عػػػػاـ ( إيػػػػدكارد تػػػػايلور)اغبقيقػػػػة إذل كيبكػػػػن إرجػػػػاع تلػػػػك التعريفػػػػات كٌلهػػػػا يف  

ـ أىػػٌم كتػػاب يف اؼبوضػػوع ، كقػػد أصػػبح فيمػػا بعػػد اؼبرجػػع األساسػػي ل عمػػاؿ التاليػػة ، كىػػو 1871
ىذا الكػل الػذم يتضػمن اؼبعرفػة كاالعتقػاد : " الثقافة بأهٌنا ( تايلور)كفيو يعرؼ ". الثقافة البدائية"

كل قدرات كأعراؼ أخرل اكتسبها اإلنسػاف بوصػفو فػردا يف كالفٌن كاغبقوؽ كاألخالؽ كالعادات ك 
 .3"اجملتمع 

ال شػػٌك يف أٌف التعريفػػات اؼبقدمػػة مهمػػة كمفيػػدة يف اآلف ذاتػػو ، ذلػػك أهٌنػػا تظهػػر مػػا يبيػػز  
كبقيت الثقافة حاملة ؽبذا اؼبفهـو من قبػل علمػاء . ؾبتمعا عن ؾبتمع آخر ، كيفسر سلوكو اؼبتمٌيز

 جػػاء عصػػر األنػػوار ليتطػػور اؼبفهػػـو مػػن التمييػػز يف السػػلوؾ فقػػط إذل التمػػايز الثقافػػة كاإلناسػػة حػػىٌت 

                                                                                                                                              

*
ِٓ حٌٕخك١ش حٌٍغ٠ٛش ٌُ ٠ىٓ ِٜطٍق حٌؼمخفش ِظيحٚال فٟ حٌّؼخؿُ حٌؼَر١ش حٌمي٠ّش ٓٛحء رّؼٕخٖ حٌيحٍؽ أٚ حٌّظيحٚي ػ١ٍّخ ، ٚوً ِخ ٍٚى  

 .63ِوظخٍ حٌٜلخف ، ٙ حٌَحُٞ، : حٔظَ . ِؼخٟٔ حٌلٌق ٚحٌظ٠ٛٔش ٚحٌظ٠ٌٙذر٘ؤْ حٌىٍّش ال ٠ظؼّيٜ 

1
  14حٌؼمخفش ِٚآٟٓ ٍؿخٌٙخ ، ٙ  ػزي حٌى٠َُ حٌـِحثَٞ،ِلّي رٓ 

  18ٔفٔٗ ، ٙ  حٌَّؿغ 2
3
  27أْٓ ِفَٙٛ حٌل٠خٍس فٟ حإلٓالَ ، ٙ  ١ٍّٓخْ حٌوط١ذ، 
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بُت ما ظٌبي بالشعوب البدائيػة كالشػعوب اغبديثػة اؼبتحضػرة ، كمػا زاؿ النقػاش قائمػا بػُت مػن يريػد 
مػن علمػػاء الثقافػة حفػػظ حػٌد أدىن مػػن االسػػتمرار بػُت الثقافػػة البدائيػة كالثقافػػة اؼبعاصػرة كمػػن يريػػد 

كيسػػػعى علمػػػاء اإلناسػػػة ، بعكػػػس . ك ، كيؤكػػػد علػػػى التمػػػايز الػػػوظيفي بػػػُت الثقػػػافتُتعكػػػس ذلػػػ
،  1فالسػػػفة الثقافػػػة أف يطػػػٌوركا دراسػػػة الثقافػػػة اغبديثػػػة علػػػى ضػػػوء ربليػػػل الثقافػػػات القديبػػػة ذاهتػػػا

 .لكٌنهم ىم أيضا ال يطرحوف إالٌ األسئلة كاؼبسائل اٌليت دل تسمح بطرحها ثقافتهم
ت قليلػػة األنبيػػة ، إذ أٌف الفصػػل الكامػػل بػػُت الثقافػػة البدائيػػة كالثقافػػة اغبديثػػة كاؼبسػػألة ليسػػ       

هبعػػػل مػػػن األخػػػَتة كىػػػي الثقافػػػة الغربيػػػة مقيػػػاس كػػػل الثقافػػػات األخػػػرل ، كبػػػالعكس يعػػػٍت إلغػػػاء 
التعارض بينهما النظر إذل االختالؼ الثقػايف علػى أنٌػو سبػايز ؿبلٌػي يف طريقػة االسػتجابات كاغبلػوؿ 

قدمها كل ثقافة ؼبشاكل كاحػدة ، كنقػًتب عندئػذ مػن فكػرة الثقافػة باعتبارىػا ذبػاكز للطبيعػة اٌليت ت
منػػػذ القػػػرف السػػػابع عشػػػر ، كىنػػػا تصػػػبح ( صػػػموئيل فػػػوف بونػػػدكرؼ)، كىػػػي الفكػػػرة الٌػػػيت أدخلهػػػا 

أك الفطرة ، أم ما يسػميو العػرب بػاألدب ، كمػا أطلػق " للطبيعة"الثقافة عملية هتذيب أك تثقيف 
بتكػػوين الػػركح ، مثٌ ( فػػولتَت)تػػاب القػػرف السػػادس عشػػر يف أكركبػػا بتػػدريب العقػػل ، ككصػػفو عليػػو ك
 .2فيما بعد مظهرا للوعي البشرم( نيتشو)ك( ىيجل)ك( كانت)اعتربه 

ككاف ىيلدر األؼباين أٌكؿ من استخدـ الثقافة دبعٌت السمات اٌليت سبٌيز أٌمة عػن غَتىػا مػن "  
 .ية القومية كارتبطت هبا، فأصبحت تعٍت اؽبو  3"األمم 

بعػػػػد عمليػػػػة التأصػػػػيل التػػػػارىبي التطػػػػورم ؼبفهػػػػـو الثقافػػػػة ، ننتقػػػػل خطػػػػوة أكثػػػػر كاقعيػػػػة يف  
مػػػا زالػػػت الثقافػػػة تسػػػتخدـ كاسػػػم عػػػاـ يطلػػػق علػػػى ظػػػواىر كسػػػَتكرات ـبتلفػػػة . ربديػػػدنا للمفهػػػـو

اؼبسػتخدمة فيػو  كمتفاكتة ، بل كمتناقضة أحيانا ، كذلػك حسػب ثقافػة اؼبػتكلم كطبيعتػو ، كاؼبيػداف
كاؽبدؼ ، فقد تستعمل لتمييز ميادين ذىنية كمادية ـبتلفة ، فيقاؿ ثقافة سياسػية كثقافػة بدنيػة ، 
. أك لتمييز أمباط سلوؾ أك خصوصيات قومية فيقاؿ مثال ثقافة العرب ركحية كثقافة الغرب عقليػة

لوصػػػف جػػػزء مػػػن كقػػػد تسػػػتعمل لتحديػػػد مكانػػػة اجتماعيػػػة  فيقػػػاؿ ىػػػذا مثقػػػف كذاؾ أٌمػػػي ، أك 

                                                                                                                                              
1
  83غظ١خي حٌؼمً ، ٙ ا رَ٘خْ غ١ٍْٛ، 
  ِٚخ رؼي٘خ 6ٌٛؿ١خ حٌؼمخفش ، ٙ ١ٓٛٓٛ ١خَ٘ ٌز١ذ، 2
3
  84غظ١خي حٌؼمً ، ٙ ا رَ٘خْ غ١ٍْٛ، 
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، أك لوصف مواقػع سياسػية فيقػاؿ ثقافػة تقدميػة مالية كثقافة فالحيةالنشاط الثقايف فيقاؿ ثقافة ع
 .اخل...كثقافة رجعية أك ثقافة اشًتاكية كثقافة برجوازية

كما يبكن للثقافػة أف تسػتعمل كتعبػَت عػن آليػات ككظػائف اجتماعيػة ، كعندئػذ نتحػدث  
 .رد أك اعبماعة أك يف تطور اإلنتاج أك اجملتمععن أثر الثقافة يف سلوؾ الف

كؽبػػذا تتبػػاين التعريفػػات اؼبقدمػػة للثقافػػة ، كزبتلػػف حسػػب األنبيػػة الٌػػيت تعطيهػػا للفعػػل أك  
النشاط الثقايف يف التأثَت على سَت النظاـ االجتماعي العاـ ، كحسب اتساع اؼبفهـو الذم تعطيػو 

، ىػػي الٌػػيت ربػػٌدد ؽبػػا كظائفهػػا ،  *ة تابعػػة لبنيػػة ربتيػػةلػػو أك ضػػيقو ، فمػػنهم مػػن يعتربىػػا بنيػػة فوقيػػ
كمػنهم مػن يعتربىػا بنيػة أساسػية زبضػع ؽبػا صبيػع البػٌت . كتشػكل اؼباركسػية أفضػل مثػاؿ علػى ذلػك

األخرل ، األنثركبولوجيا الثقافية اٌليت ذبعل من النظػاـ الثقػايف اؼبنفػذ إذل فهػم نظػاـ اجملتمػع العػاـ ، 
 .انة ىذا النظاـ كمكمن أسرارهكينظر إليو على أنٌو بط

كال شٌك أٌف ىناؾ ارتباطا كبَتا بُت توسيع مفهـو الثقافة كدائرة الظػواىر الٌػيت تغطيهػا كبػُت  
تعظيم الدكر الذم يناط إليها يف حياة اجملتمػع ، كيظهػر الفػارؽ مباشػرة يف ربديػد موضػوع الثقافػة 

عػػػة كيػػػتحكم بسػػػلوؾ أفرادىػػػا كسػػػلوكها ىػػػل ىػػػو نظػػػاـ القػػػيم كاؼبعػػػايَت الػػػذم يػػػنظم حيػػػاة اعبما: 
اعبماعي كاسػتمراريتها ، أـ ىػو اإلنتػاج الفكػرم للهيئػة اؼبثقفػة مػن علمػاء كأدبػاء كفنػانُت ، كالػذم 

 يشكل مرآة ، صادقة أك كاذبة ، غبياة اجملتمع بكل ما تعنيو كلمة مرآة من سلبية ؟
ـ بضػػػبط اجملتمػػػع لبيئتػػػو كتارىبػػػو الثقافػػػة تعػػػٍت بػػػاؼبفهـو األٌكؿ القاعػػػدة األساسػػػية الٌػػػيت تقػػػو  

كسػػيطرتو عليهمػػػا ، أم يف الواقػػػع تعاملػػػو سػػػلبا أك إهبابػػػا معهمػػػا ، كتصػػػبح بالتػػػارل مصػػػدر اؼبدنيػػػة 
كتعػػػٍت بػػػاؼبفهـو الثػػػاين اؼبتعػػػة الٌػػػيت وبصػػػل عليهػػػا اإلنسػػػاف مػػػن الثقافػػػة كاسػػػتهالؾ اإلنتػػػاج . كعلتهػػػا

اعػد كتػرل فيهػا الثانيػة صبلػة منتوجػات كمواضػيع الثقايف ، فالنظرة األكذل ترل يف الثقافػة ؾبموعػة قو 
كتفػػػػًتض النظػػػػرة األنثركبولوجيػػػػة أٌف للنسػػػػق الثقػػػػايف انسػػػػجاما داخليػػػػا قويػػػػا هبعػػػػل مػػػػن . اسػػػػتهالؾ

الصعب تغيَت جزء منو دكف إثارة رٌد فعل أك استجابات كتغيَتات على صعيد توازف النسػق كلػو ، 
                                                                                                                                              

*
حٌز١ٕش حٌفٛل١ش " ػٍٝ حٌظَٚف حٌّخى٠ش ٚحاللظٜخى٠ش ٚحالؿظّخػ١ش ، فٟ ك١ٓ أ١ٍك ِٜطٍق " حٌز١ٕش حٌظلظ١ش " ِٜطٍق ( ِخٍوْ)أ١ٍك  

ّْ حٌز١ٕش حٌظلظ١ش أٚ حٌظَٚف حٌّخى٠ش ػٍٝ ٢ّٔ طفى١َ حٌّـظّغ ، ِئٓٔخطٗ ح١ٌٔخ١ٓش ، لٛح١ٕٔٗ ، أهاللٗ ، فٍٔفظ"  ٗ ، ٚػٍِٛٗ ، ٌٌٌه فب

: ٕظَ ٠. طلًّ ػٍٝ وخٍ٘ٙخ وً ٔظخثؾ حٌفىَ فٟ حٌّـظّغ ، ٚحٌز١ٕش حٌفٛل١ش ١ٌٔض االّ حٔؼىخّ ٌٍظَٚف حإلٔظخؿ١ش ٚحٌّخى٠ش ٌٍز١ٕش حٌظلظ١ش

 .21، ٙ  456ِـٍش حٌؼَرٟ ، حٌؼيى 
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ال يبكػػػػػن ذبزئتػػػػػو ، كأٌف أم تغيػػػػػَت عميػػػػػق يف كأٌف ىػػػػػذا النسػػػػػق يكػػػػػوف إذف نظامػػػػػا كليػػػػػا متكػػػػػامال 
توجهػػػات اعبماعػػػة ال بػػػٌد أف يلقػػػى مقاكمػػػة قويػػػة مػػػن قبػػػل النسػػػق الثقػػػايف مػػػا دل يػػػًتجم نفسػػػو يف 

كىنػػا تظهػػر البنيػػة الثقافيػػة كمػػا لػػو كانػػت صػػيغا أك أمباطػػا أكليػػة . مصػػطلحات كقواعػػد ىػػذا النسػػق
تبػػدؿ علػػى مػػٌر العصػػور ، كتعطػػي للمجتمػػع ثابتػػة يف الالشػػعور اعبمعػػي لكػػل ؾبتمػػع ال يتغػػَت كال ي

 .1ىويتو أك خصوصيتو
كمػػن الواضػػػح أٌف اؼبوقػػف العػػػريب السػػائد ىػػػو مػػػزيج مػػن النظػػػريتُت ، فهػػو هبمػػػع يف الوقػػػت  

نفسػػػػو نظػػػػػرة االسػػػػتهتار بالثقافػػػػػة كالقػػػػيم الثقافيػػػػػة كعامػػػػل مػػػػػن عوامػػػػل كشػػػػػركط التحػػػػوؿ كالتغيػػػػػَت 
السػلطوم، إذل نظػرة ثانيػة  -بػو التقػٍت أك السياسػي االجتماعي، كال يرل من ىذا التحوؿ إالٌ جان

تعترب الثقافة نظاما كليا كنسقا ثابتا عربيػا أك غربيػا ، تشػتق منػو ركح التطػور أك تسػتند إليػو عوامػل 
 .النهضة من جهة ، أك تربز فيو ركح التخلف من جهة أخرل

إالٌ باالنتقػاص مػن  كأصل ذلك أٌف التخلص من ثقافة اؼباضي كربقيق القطيعػة معػو ال تػتمٌ  
القػػػيم الثقافيػػػة الٌػػػيت يبثلهػػػا ، بينمػػػا يسػػػتدعي االلتحػػػاؽ بػػػالغرب كالتػػػأثر بػػػو تقػػػدير ثقافتػػػو كتعظػػػيم 

 .دكرىا
كىكػػذا يػػػًتدد ىػػػذا اؼبوقػػػف ، كحسػػب اغباجػػػة ، بػػػُت توليػػػد التػػاريخ كلػػػو مػػػن الفكػػػرة كمػػػن  

ية الثقافيػة كينػتج قصػور ىػذه الثقافة ، كبُت رفض الثقافة كقيمة يف ذاهتا كاالستسالـ ؼبوقف العدم
التعريفػػػات كاؼبواقػػػف عػػػن خطػػػأين أساسػػػيُت ، يقػػػـو األٌكؿ علػػػى اػبلػػػط اؼبعتمػػػد أك التلقػػػائي بػػػُت 

 .الثقافة كالوعي أك الفكر كالعقل
فبا هبعل من الثقافػة بنيػة ذاتيػة بعيػدة عػن اؼبوضػوعية ، كمػن الصػعب إدراكهػا أك اإلمسػاؾ  

كيقػػػـو الثػػػاين علػػػى اػبلػػػط بػػػُت الثقافػػػة كبػػػُت . ت الشخصػػػيةهبػػػا خػػػارج نطػػػاؽ اغبػػػدس أك اإلبػػػداعا
الواقعيػػػة أك الوقػػػائع اؼباديػػػة اعبغرافيػػػة أك اؼبناخيػػػة أك العرقيػػػة أك البيئيػػػة أك التارىبيػػػة، فبػػػا يهػػػدد نعػػػل 
الثقافػػة كتلػػة جامػػدة مػػن الصػػفات القابعػػة يف قلػػب كػػل ذبمػػع بشػػرم كاؼبكونػػة لكيانػػو الالتػػارىبي 

 .كال يزكؿكاألبدم الذم ال وبوؿ 

                                                                                                                                              
1
  ١ٓٛٓ11ٌٛٛؿ١خ حٌؼمخفش ، ٙ ١خَ٘ ٌز١ذ، 
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النظػػرة األكذل تلغػػي كػػل اسػػتقالؿ ذايت كقواميػػة متميػػزة للثقافػػة ، أم كػػل انسػػجاـ كتكامػػل  
كالنظػرة . داخليُت ، ككػل زمانيػة خاصػة ، كربوؽبػا إذل عػدد ال متنػاه مػن الػرؤل كالتيػارات كاألفكػار

 .كذاتية لتطورىاالثانية تلحق زمانيتها بزمانية الواقع اؼبادم ، كربرمها من كل ديناميكية خاصة 
ككالنبػػا يعػػٍت تقلػػيص الثقافػػة إذل مظهرىػػا الػػذايت احملػػض ، كعػػدـ رؤيػػة ىػػذا اؼبظهػػر إالٌ مػػن  

فػاؼبثقف العقػالين ال يػرل الػوعي إالٌ  . زاكية االىتماـ اإليديولوجي كنظرتو اػباصة إذل ماىية الوعي
ة كمنظومػػػات القػػػيم كعقػػػل مػػػنظم كتنظيمػػػي ، حاذفػػػا كػػػل مػػػا لػػػو عالقػػػة باؼبصػػػادر الركحيػػػة كالفنيػػػ

اؼبوركثػػة الٌػػيت يعتربىػػا تشػػويها للػػوعي أك مظهػػرا مػػن مظػػاىر اكبرافػػو أك اكبطاطػػو أك التعبػػَت اؼبنقػػوص 
كالباحث اؼبعادم للعقالنية يركز بالعكس على منابع اإلؽباـ الركحية كاألخالقية كالدينية الٌػيت . عنو

ؽبػػا ، فتكػػوف عنػػده ركح الثقافػػة أىػػٌم مػػن ال تشػػكل الػػنظم العقليػػة إالٌ ذبسػػيدات مؤقتػػة أك تارىبيػػة 
 .منتوجها

بيػػد أٌف صبيػػع مػػا ذكػػر مػػن تعريفػػات ماىويػػة ككظيفيػػة للثقافػػة دل ذبػػب علػػى السػػؤاؿ الػػذم  
مػا ىػي الشػركط الٌػيت تػؤدم يف نطػاؽ صباعػة مػا إذل نظػاـ قػيم معػُت : يطرحو علم اجتماع الثقافة 

ت خاصة ركحية كعقليػة تصػوغ مػن خالؽبػا ينظم فبارسة ىذه اعبماعة ، كىبلق عندىا حقل دالال
األسئلة كاإلجابات اٌليت تسمح ؽبا بالتكيف مع البيئػة احمليطػة هبػا كإدارة أك تسػيَت تارىبهػا ؟ كؼبػاذا 

 تنشأ ثقافات ـبتلفة ىنا كىناؾ كمعايَت متمٌيزة للوعي كالسلوؾ ؟
وعب اإلنسػػػاف مػػػػن ال شػػػٌك أٌف الثقافػػػة ال تفهػػػم إالٌ باعتبارىػػػػا مظهػػػرا للػػػوعي الػػػػذم يسػػػت 

خاللػػػو ، فػػػردا كصباعػػػة كيفهمػػػو كهبعلػػػو شػػػفافا أم قػػػابال للتمثػػػل يف الػػػذىن ، كال تفهػػػم أيضػػػا إالٌ 
باعتبارىػػا اسػػتجابة لواقػػع موضػػوعي ، قػػائم خػػارج الػػذىن الػػذم يفػػرض نفسػػو بصػػرؼ النظػػر عػػن 

ثقافػة إالٌ عػرب  الفكرة أك الصورة اٌليت يصػنعها الػوعي ، بيػد أٌف ىػذا الػوعي كذلػك الواقػع ال ىبلقػاف
. اجملتمػػع كاعبماعػػة ، باعتبارىػػا صػػَتكرة تارىبيػػة أم كيانػػا متبػػدال كمتغػػَتا كمسػػتقرا يف الوقػػت نفسػػو
فمن خالؿ ىذا االجتماع يصبح الوعي الذايت كعيا صباعيا أم مستقال عن كعي كػل فػرد لوحػده 

، خػػاص خبػػربة اعبماعػػة  كيصػػبح الواقػػع اؼبوضػػوعي كاػبػػارجي كاقعػػا تارىبيػػا ، كاقعػػا ذاتيػػا أك للػػذات
 .كدبا تصنعو منو
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فمػػن العالقػػة االجتماعيػػة كالتارىبيػػة بػػُت الػػوعي كالوجػػود ، كبػػُت الػػذات كاؼبوضػػوع ، يولػػد  
، و يف طريقػة عمػل الػوعي كػذات فاعلػةكاقع جديد ، أك بنية موضوعية خاصػة تػؤثر يف الوقػت ذاتػ
 .بالثقافة أم كفعل إدراؾ كيف طبيعة الواقع اػبارجي ، كىي ما نسٌميو

كال يلغي كجود ىػذه البنيػة اؼبوضػوعية ذاتيػة الػوعي الفاعػل كال خارجيػة الواقػع اؼبوضػوعي ،  
، كمػن السػكونية االنتقاؿ من الفرضػية إذل اعبماعػةفهي شركط . بل تدخل يف صراع دائما معهما

اد ككجػػود إذل اغبركػػة ، أم شػػرط إنتػػاج اجملتمػػع كصػػَتكرة مسػػتقلة كمتميػػزة عػػن كجػػود األفػػراد كػػأفر 
 .الطبيعة كمعطى خارجي

كينتج عن ذلك أٌف اندماج الفردم يف ثقافػة مػا لػيس أمػرا معطػى منػذ البػدء ، بػل ىػو شبػرة  
لعمليػػة صػػراع بػػُت الػػوعي الػػذم وبػػاكؿ أف ينفػػذ إذل الواقػػع مباشػػرة كخػػارج أطػػر الثقافػػة كمػػا تفرضػػو 

موعػػة القواعػػد الٌػػيت تعتربىػػا مػػن شػػركط اجتماعيػػة ، كبػػُت اعبماعػػة الٌػػيت ربػػاكؿ أف تفػػرض عليػػو ؾب
كيف ىذا الصراع يكمن يف الواقع اؼبصدر األساسي لنو الثقافة ذاهتا كتبدؽبا كنعٍت . شرطا لوجودىا

 .بو اإلبداع العقلي
كما ينتج أيضا أٌف الثقافة كوعي اجتماعي أك باألحرل صباعي موضوعي مػنظم يبكػن أف  

عامػل معػو ، خاصػة عنػدما تػأيت التغػَتات األساسػية تنفصل عن الواقع أك أف تفقػد القػدرة علػى الت
كعندئػػػذ يتحػػػٌرر الػػػوعي مػػػن شػػػركطو االجتماعيػػػة كيكػػػوف لتحػػػٌرره ىػػػذا الػػػدكر . فيػػػو بػػػدافع خػػػارجي

كىذا يعٍت أٌف الثقافة ليست كتلة جامػدة . األٌكؿ يف إعادة بلورة كتنظيم الساحة الثقافية كذبديدىا
، كإمٌبا عالقػة تػوتر مسػتمرة ، كبقػدر مػا تنػتج مػا يف إعطػاء ، كال ماىية ثابتة ، كال عقلية متحجرة 

، تؤسػػس للمجتمػػع كمجتمػػع التضػػحية بطرفيػػو ، أم دكف إلغائػػو اغبلػػوؿ اإلهبابيػػة ؽبػػذا التػػوتر دكف
 .مدين ، كتضفي عليو االستقرار كالتقدـ

يػػة كسبػػوت الثقافػػة أك تػػذبل مػػىت مػػا تعٌمػػق االنفصػػاـ بػػُت الػػوعي كالواقػػع ، كمػػا زالػػت إمكان 
ذبػػاكز التػػوتر بينهمػػا أك ربويلهػػا إذ أٌف معػػٌت ذلػػك أٌف اجملتمػػع قػػد بػػدأ يفقػػد القػػدرة علػػى الػػتحكم 

 1. بنفسو كدبحيطو

                                                                                                                                              
1
  ِٚخ رؼي٘خ 63حٌؼمخفش ٚحٌ٘و١ٜش ، ٙ  ىٍحٓخص فٟ حٌّـظّغ ٚأكّي أرٛ ٠ُي، . ى: ٕظَ ٠  
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لكن؛ من أين تأيت قدرة اجملتمع على العثور على حلوؿ إهبابية كمبدعة ؽبذا التوتر اػبػاٌلؽ  
ظػػػػػػركؼ اػباصػػػػػػة مسػػػػػػألة تارىبيػػػػػػة كمعقػػػػػػدة تلعػػػػػػب فيػػػػػػو ال –برىػػػػػػاف غليػػػػػػوف  –؟ ىػػػػػػذه يف نظػػػػػػر 

دكرا كبػػػَتا، كتػػػاريخ اعبماعػػػات البشػػػرية لػػػيس ... كاإلمكانيػػػات كاػبػػػربة كاغبظػػػوظ التارىبيػػػة كالواقػػػع
 .1مكتوبا منذ البدء على كتاب ؿبفوظ كال كاف أمرا ؿبتوما

لذلك ال يبكن لنشوء ثقافة أف يكوف اعتباطا أك إراديا ، كليس باإلمكاف توليػد الثقافػة أك  
فنشػوء ثقافػة . جديد عندما يرغب الفػرد يف ذلػك أك تقػٌرره صباعػة مػن اعبماعػاتإبداع مبط ثقايف 

حٌية خاضع لعوامل متعٌددة كمتبدلة تارىبية كاجتماعيػة كاقتصػادية كسياسػية كعسػكرية أيضػا ، قػد 
لػذلك . تتوفر جملتمع كال تتوفر آلخر ، أك قد تتوفر لو يف حقبة معينة كيفتقر إليها يف حقبة أخػرل

عػػرب التػاريخ إالٌ ثقافػػات كػػربل ؿبػدكدة، كقليػػل منهػا أتػػيح لػػو أف يطػٌور  منظومتهػػا الركحيػػة دل تنشػأ 
 .2كالعقلية كاألخالقية كالعلمية كيصل هبا إذل مصاؼ اغبضارة العاؼبية

فمػػػن خػػػالؿ إنتػػػػاجهم لوجػػػودىم كوجػػػػود اجتمػػػاعي أم مػػػدين ، زبلػػػػق اعبماعػػػات أمباطػػػػا  
كقواعػػػد اجتماعيػػػة كعقليػػػة مرتبطػػػة باغبقبػػػة كبالبيئػػػة  متميػػػزة مػػػن الػػػوعي كالسػػػلوؾ كمنظومػػػات قػػػيم

كبػػالظركؼ العامػػة لتشػػكلها ، كتصػػبح ىػػذه األمبػػاط بػػذاهتا بنيػػة مسػػتقلة داخػػل البنػػاء االجتمػػاعي 
كقػػد تصػػبح ىػػذه البنيػػة الٌػػيت كانػػت عػػامال مػػن عوامػػل عػػدـ التكيػػف يف حقبػػة . تػػؤثر فيػػو كتتػػأثر بػػو

، كتسٌمى أشكاؿ التفكَت كالػوعي اػباصػة هبػا باألمبػاط كتسمى ىذه البنية بالنسق الثقايف . أخرل
الثقافية ، كاؼبؤسسات الٌػيت ربقػق كظائفهػا العلميػة كالدينيػة كاألخالقيػة كالفنيػة باؼبنظومػات الثقافيػة 
، كنسػػػػمي التمفصػػػػل اػبػػػػاص الػػػػذم تأخػػػػذه يف حقبػػػػة أك عهػػػػد معػػػػُت ىػػػػذه األمبػػػػاط كاؼبنظومػػػػات 

 .بالنظاـ الثقايف
القػػػيم كالقواعػػػد كاألعػػػراؼ )، كبكلمػػػة ، الثقافػػػة ىػػػي صبلػػػة األمبػػػاط  كىكػػػذا يبكػػػن القػػػوؿ 

كربػػٌدد ( العقليػػة كالركحيػػة كاغبسػػية)الٌػػيت تبػػدع كتػػنظم لػػدل صباعػػة مػػا حقػػل الػػدالالت ( كالتقاليػػد

                                                                                                                                              
  ِٚخ رؼي٘خ 88حٌؼمً ، ٙ  حغظ١خي رَ٘خْ غ١ٍْٛ، 1
2
  88ٙٔفٔٗ ،  حٌَّؿغ 
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كنوعيػػة اسػػتهالكها ( البشػػرية كاؼباديػػة)بالتػػارل لػػدل ىػػذه اعبماعػػة أسػػلوب اسػػتخدامها إلمكانيتهػػا 
 .1لبيئتها

افػة العربيػػة اإلسػالمية كالٌػػيت ىػي تػػراث أمػم اإلسػػالـ كالعركبػة صبيعػػا ، فإهٌنػا ال زبػػرج أٌمػا الثق 
خاصػػيتها أهٌنػػا تكٌونػػت أساسػػا مػػن اإلسػػالـ نفسػػو مضػػافا إليػػو العناصػػر الثقافيػػة . عػػن ىػػذا اإلطػػار

 .2التقليدية لكل بلد إسالمي
 فماذا عن اؽبوية ؟. ىذه ىي الثقافة ، كتلك عناصرىا 
 

 الحقيقة والوهم :الهوية  2-
إذا كػػاف تعريػػف الثقافػػة أمػػر صػػعب ، فػػإٌف اغبػػاؿ مػػع اؽبويػػة أصػػعب ، ذلػػك أٌف اؼبصػػطلح  

يظهر يف كثَت من الكتابات ككأنٌو بديهيػة ال ربتػاج إذل تعريػف ، أك أٌف اؼبفهػـو يفصػح عػن نفسػو 
بػأخرل بػُت  ، ككثرة التداكؿ قد توحي ببساطة معناه كمضمونو ، خاصػة كأنٌػو يسػتخدـ بطريقػة أك 

كػػل فئػػات اجملتمػػع باعتبػػاره تعبػػَتا عػػن ركح الشػػعب ، كبالتػػارل شػػعور ال وبتػػاج إذل شػػرح كثػػَت قػػد 
 .يوصلو إذل سفسطة غَت مرغوبة بسبب اؼبضموف اؼبباشر للهوية

اغبقيقة أٌف ىذا التبسيط نتج عنو موقػف غػامض كمتذبػذب ، فبػا جعػل اؼبفهػـو يف حقيقػة  
نقػػػوؿ إٌف رسػػػم حػػػدكد اؽبويػػػة أمػػػر صػػػعب علػػػى صػػػعيد الواقػػػع ،  مػػػن ىنػػػا. أمػػػره شػػػديد االلتبػػػاس

 .كباألخص يف زمن العوؼبة حيث تلغى اغبدكد كيغدك العادل كاحدا
يرل الكثَتكف أٌف اؽبوية مصطلح إيديولوجي أكثر منػو ابسػتمولوجي ، دلػيلهم يف ذلػك أٌف  

مثل الدين كاللغة أك الدكلػة  اؽبوية دبكن التعبَت عنها أك ذبسيدىا من خالؿ ظبات كثَتة كـبتلفة ،
لػذلك يػرل . الوطنية أك القومية ، كل ىذه اػبصائص متغٌَتة حسب طريقػة االسػتخداـ كالتوظيػف

. ىذا الفريق أٌف اجملتمع الواحد يبكن لو أف يبدؿ ىويتو بسبب اؼبراحل التارىبية كالظركؼ اغباكمة
ُت أٌف اؽبويػة أصػال مصػطلح سياسػي يرل بعض البػاحث: "بقولو ( مصطفى كىبو)ىذا اؼبعٌت يؤكده 

                                                                                                                                              

1
حالؿظّخع حٌؼمخفٟ  ػٍُِلّي ح٠ٌٛٔيٞ،  -.ٌ٘ٞ ٟ٘ حٌؼمخفش أكّي رٓ ٔؼّخْ، - :َطؼخ٠ٍفٙخ ، ٠ِخ١ِٕٙخ ، ِٚخ ٠ظؼٍّك رٙخ ، ٠ٕظ: ػٓ حٌؼمخفش 

 ِٜٚطٍلخطٗ

2
  400حٌل٠خٍس ، ٙ  ك١ٔٓ ِئْٔ، .ى 
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فيعتػرب اؽبويػة يف أقصػى أحواؽبػا أم ( جػاف فرانسػوا بايػار)أٌمػا . 1"كلد ضمن عمليػة صػراع سياسػية
يقػػوؿ بعػػد أف يصػػف النػػػزاعات الٌػػيت . ال زبػػرج مػػن اإلطػػار السياسػػي" باؽبويػػة األصػػلية"مػػا يسػػمى 

فهػػػـو اؽبويػػػة ، كىػػػي تسػػػتمد قٌوهتػػػا كقػػػد انعقػػػدت تلػػػك النػػػػزاعات حػػػوؿ م: " عرفهػػػا العػػػادل أخػػػَتا 
اؼبهلكػة مػػن افػػًتاض يػػزعم أٌف اؽبويػػة الثقافيػػة تقابلهػا بالضػػركرة ىويػػة سياسػػية ال زبلػػو ىػػي أيضػػا يف 

، تكػػوف يف أحسػػن األحػػواؿ بنػػاء ( اؽبػػويتُت)كاغبػػق أٌف كػػال مػػن ىػػاتُت . الواقػػع مػػن طبعهػػا الػػونبي
فػػػػػال توجػػػػػد ىويػػػػػة طبيعيػػػػػة تفرضػػػػػها . أصػػػػػال ثقافيػػػػػا أك سياسػػػػػيا أك إيػػػػػديولوجيا ، أم بنػػػػػاء تارىبيػػػػػا

 .2األكضاع
يظهػػر مػػن خػػالؿ مػػا سػػبق أٌف ىنػػاؾ مػػيال كبػػو كجػػود ىويػػة ثابتػػة كؿبػػٌددة علػػى اعتبػػار أٌف  

اؽبويػػػة إذف غػػػَت ... مفهػػػـو اؽبويػػػة يتمػػػاىى مػػػع اإليديولوجيػػػة دبعناىػػػا السػػػليب ، أم تزييػػػف للػػػوعي
اؼبيتػػػافيزيقي الػػػذم يضػػػفي عليهػػػا صػػػفات  موجػػػودة كلكػػػن تصػػػنع اجتماعيػػػا فبػػػا ينػػػػزع عنهػػػا الطػػػابع

 .متعالية عن الوجود اؼبلموس
لكن شبة رأم آخر يرل أٌف مفهػـو اؽبويػة الزمػو مضػموف فلسػفي كديػٍت يؤكػد علػى اؼبقػدس  

كالػػػدائم كاؼبتسػػػػق ، أم غػػػَت اؼبتنػػػػاقض يف معػػػػٌت اؽبويػػػة ، كيف اؼبعػػػػاجم اغبديثػػػػة تأخػػػذ اؽبويػػػػة معػػػػٌت 
، هبػػػذا اؼبفهػػػـو تصػػػبح اؽبويػػػة صبلػػػة خصػػػائص الػػػذات 3اصػػػتوالػػػذات ، كذات الشػػػيء حقيقتػػػو كخ

أٌمػػا يف قػػاموس اؼبفػػاىيم كاأللفػػاظ الفلسػػفية اغبديثػػة قبػػد ربػػت كلمػػة . اغبضػػارية ل ٌمػػة كمكٌوناهتػػا
مػػػا يعػػػٌرؼ الشػػػيء يف ذاتػػػو دكف اللجػػػوء إذل عناصػػػر خارجيػػػة لتعريفػػػو ، كتسػػػتعمل أيضػػػا : ىويػػػة 

التسػػػاكم أك : إٌف ىػػػذه اللفظػػػة تشػػػَت إذل معنيػػػُت أحػػػدنبا أٌمػػػا يف اؼبنطػػػق فػػػ. للداللػػػة علػػػى اعبػػػوىر
التشػػابو اؼبطلػػق بػػُت كمػػُت أك كيفػػُت ، كىنػػا تعػػٍت التوافػػق ، أٌمػػا اآلخػػر فػػأف يكػػوف الشػػيء ثابتػػا ال 

 .4يتغٌَت دبا يعًتيو أك ما يعًتم ما وبيط بو ، كىنا تعٍت الثبوت
إالٌ صبلػة العناصػر الثابتػة يف ثقافتنػا  ككبن إذ مبيل إذل الرأم األخَت ، نػرل أٌف اؽبويػة مػا ىػي 

 .العربية اإلسالمية ، كعلى رأسها الدين كاللغة

                                                                                                                                              
1
  103حٌظٛحًٛ ٚحٌٍغش ، ٔمال ػٓ ػخٌُ حٌفىَ ، ٙ : ح٠ٌٛٙش    
2
 07أٚ٘خَ ح٠ٌٛٙش ، ٙ  ؿْٛ فَحٔٔٛح رخ٠خٍ، 
  654 – 142حٌّؼـُ حٌٛؿ١ِ ، ٙ    3
4
  115حٌّفخ١ُ٘ ٚحألٌفخظ فٟ حٌفٍٔفش حٌلي٠ؼش ، ٙ ٠ٛٓف ٛي٠ك،  
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تلك ىي اؽبوية دبا اشتملت من عناصػر ثابتػة ، تشػكل اعبػوىر الػذم يصػاحب األٌمػة عػرب  
 .التاريخ

 : متسائال.. تاريخ يقف اليـو على عتبة العوؼبة 
 

 ؟..انبعاث أم انصهار: الهوية  -3
صػػحيح : "بقولػػو ( دافيػػد ركثكويػػف)تاذ العالقػػات الدكليػػة يف جامعػػة كولومبيػػا يػػذىب أسػػ 

أٌف العوؼبػػة ؽبػػا جػػذكر اقتصػػادية ، كعواقػػب سياسػػية  إالٌ أهٌنػػا سػػٌلطت الضػػوء علػػى قػػوة الثقافػػػة يف 
ىػػذه البيئػػة الكونيػػة ، القػػوة الٌػػيت ذبمعهػػم كتفػػرقهم يف كقػػت أصػػبحت فيػػو التػػوترات بػػُت التكامػػل 

كالواقػع أٌف أثػر العوؼبػة يف الثقافػة ، كأثػر . أٌجج يف كل قضػية تػربط بالعالقػات الدكليػةكاالنفصاؿ تت
 .1الثقافة يف العوؼبة يستحٌقاف اؼبناقشة

فتحت العوؼبة قضايا اؽبوية على نطاؽ عاؼبي كاسع ، كأخذ اغبديث يقًتف بصػورة متالزمػة  
 ...تقريبا بُت العوؼبة كاؽبوية

ة خػػالؿ القػرف العشػػرين الػذم يفػػتح فيػػو أكسػع حػػديث كاىتمػػاـ يف كلعلٌػو مػػن اؼبػرات القليلػػ 
فقد كاف اغبديث قبػل العوؼبػة عػن اؽبويػة يقابػل بالشػك كعػدـ االكػًتاث . العادل حوؿ قضايا اؽبوية

، كيصور بطريقة من الفهم ترتد على صاحبها بالنقد ، بعكس ما هبرم اليـو من اىتمػاـ يتصػف 
 .ل بالعوؼبة، على خلفيات تتص 2ندية كبَتة

 

                                                                                                                                              
  26ـٍش حٌؼمخفش حٌؼخ١ٌّش ، ٙ ِ  1
2
  29حٌّٔؤٌش حٌل٠خ٠ٍش ، ٙ  ُوٟ ح١ٌّالى،  
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 .تبادلية الخصوصية والكونية: مجتمع المخاطرة  -أ
لعػػٌل مػػػن أبػػػرز اإلشػػػكاالت الٌػػيت تطرحهػػػا اللحظػػػة التارىبيػػػة الراىنػػة قضػػػية اؽبويػػػة كالعوؼبػػػة ،  

 .كحدكد العالقة بينهما
 ؟...جدلية مثال

أك  قػػػد تتعػػػايش *تػػػذىب بعػػػض القػػػراءات إذل افػػػًتاض العكػػػس ، كتػػػرل أٌف اؽبويػػػة دبركنتهػػػا 
تقتبس من ثقافات أخرل ، بل قد تساعدىا عوامل التقارب كسقوط اغبواجز على تفاعػل إهبػايب 

فالتطورات اٌليت ربدث عاؼبيا ال تعٍت سيطرة ثقافة ما كىيمنتهػا ، بػل بػالعكس . كخالؽ مع العوؼبة
 .1، إهٌنا تساىم يف حركة ثقافية أكسع كأكثر تعقيدا

ة بالفناء أك التذكيب ، بل تعيػد تشػكيلها ، أك حػىٌت تطويرىػا بكلمة ، العوؼبة ال هتٌدد اؽبوي 
 .لتتكٌيف مع الواقع كاغباضر

مثػل ىػػذه اآلراء علػػى قٌوهتػا اإلقناعيػػة كطرحهػػا العملػي ، تقلػػل مػػن أنبيػة الصػػورة الكاسػػحة  
َت اؼبوضػػػوعة للعوؼبػػػػة يف تفاعلهػػػػا مػػػع اؽبويػػػػة الثقافيػػػػة ، ككأنٌنػػػا قبػػػػد فيهػػػػا نفيػػػا لػػػػدكر العوؼبػػػػة يف تغيػػػػ

ربػاكؿ  –أم اآلراء السػالفة  –الثقافات ، كإعادة تكوينها ضػمن مبػوذج مفػًتض للعوؼبػة ، أك أهٌنػا 
كالٌػيت ذبعػل العوؼبػة أقػل كارثػة ، كأف .. رسم النموذج اؼبثارل اؼبرغوب الػذم هبػب أف تكٌونػو العالقػة

 .زبرج البشرية بأحسن النتائج كأكثرىا إهبابية من عملية العوؼبة
اغبيػػاة بسػػلوؾ " يتضػػمن ( Giddens)، كالػػذم ىػػو يف نظػػر جيػػدنز  !ع اؼبخػػاطرةإنٌػػو ؾبتمػػ 

حسػػايب ذبػػاه االحتمػػاالت اؼبفتوحػػة للفعػػل اإلهبػػايب كالسػػليب الػػذم يواجهنػػا عاؼبيػػا ككػػأفراد بطريقػػة 
 .2"مستمرة يف كجودنا االجتماعي اؼبعاصر 

حػوؿ إهبابيػػات " ثسوسػيولوجيا التحػػدي"إذا كػاف الػبعض ينقػػل كيػرٌدد مقػػوالت سػائدة يف  
االحتكاؾ كاالنتشار الثقايف الناتج عن نقل ثقافة اجملتمع اغبػديث إذل اجملتمػع التقليػدم، مػع نقػل 
                                                                                                                                              

*
طخ٠ٍو١ش ٚٔٔز١ش أٞ غ١َ ػخرظش ، فٟٙ َِ٘ٚع ِفظٛف  –فٟ ٔظَ أٛلخد حٌَأٞ حٌٌّوٍٛ  –طؤطٟ حٌَّٚٔش فٟ ح٠ٌٛٙش ِٓ وْٛ حأله١َس  

 ػٍٝ حٌظغ١١َ ٚحٌظط٠َٛ

1
 105ػخٌُ حٌفىَ ، ٙ   

2
  106ٔفٔٗ ، ٙ  حٌَّؿغ 
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التكنولوجيا إذل داخل البٌت التقليديػة مػن شػأنو أف ينقػل اجملتمػع األخػَت إذل مرحلػة اغبداثػة ، كمػن 
يعيش فيها اجملتمػع التقليػدم ، كبػُت  مٌث يستطيع زبطي الفارؽ الزمٍت الذم يفصل بُت اؼبرحلة اٌليت

، فإنٌنػػا نقػػوؿ ىبطػػا مػػن يتصػػٌور أٌف التبػػادؿ ( الرأظبػػارل)اؼبرحلػػة الٌػػيت كصػػل إليهػػا اجملتمػػع اغبػػديث 
الثقػػػايف أمػػػر كارد بػػػُت ثقػػػافتُت غػػػَت متكػػػافئتُت ، بػػػل ىبطػػػا أكثػػػر مػػػن يػػػرل أٌف االحتكػػػاؾ الثقػػػايف 

التخلف ، ففػي كػل حػاالت التبػادؿ الثقػايف غػَت  كاالنتشار يساعد الدكؿ الفقَتة يف زبطي مرحلة
، فػإٌف الثقافػات األدىن تفقػد تػدرهبيا مقٌومػات اسػتمرارىا ، كبػذلك ( االخػًتاؽ أك الغػزك)اؼبتكافا 

إٌف الثقافػػات " : " تالقػػي الثقافػػات كالعالقػػات الدكليػػة"يف كتابػػو ( فريبػػوف)يقػػوؿ . تتفكػػك كتنهػػار
أٌمػػا . 1."كاالهنيػػار فبػػا يشػػكل إشػػكالية علػػى صػػعيد اؽبويػػة األضػػعف ال ذبػػد أمامهػػا إالٌ التفكػػك 

فقػػػد انتقػػػد مػػػن يػػػدعوف حسػػػب كالمػػػو إذل ثقافػػػة عاؼبيػػػة كاحػػػدة مرجعيتهػػػا ( صػػػامويل ىنتينجتػػػوف)
 2. الغرب

اؼبشػػػكلة يف أساسػػػها ، أٌف الغػػػرب صػػػانع العوؼبػػػة دل وبػػػاكؿ فقػػػط االنفػػػراد باغبضػػػارة ، كإمٌبػػػا  
كإذل اليػـو دل . و ، كقػاـ بػأكرب تػدمَت للحضػارات يف العػادلقاـك كػل انبعػاث حضػارم خػارج فضػائ

يغػػٌَت مػػن أمباطػػو السػػلوكية ذبػػاه األمػػم كاغبضػػارات ، فػػأكثر اؼبقػػوالت كاألطركحػػات الٌػػيت يبشػػر هبػػا 
صػػداـ "إذل مقولػػة " هنايػػة التػػاريخ"كيػػرٌكج ؽبػػا يف العػػادل تكشػػف بوضػػوح مػػا سػػبق ذكػػره ، بػػدءا مػػن 

 .3"البحث عن عدٌك جديد" ، كانتهاء دبقولة" اغبضارات
إٌف ما تظهره األمم كاغبضارات من خوؼ كحذر كقلق ذبػاه أحػدث مقػوالت الغػرب كىػي  

 .العوؼبة لو ما يربٌره
كال شػػٌك أٌف اػبطػػر األكػػرب يف عمليػػة العوؼبػػة أهٌنػػا تفػػرض مػػن اػبػػارج ؛ فهػػي ليسػػت نتاجػػا  

كمػػا يصػػفها –ظباليػػة أك ىػػي بػػل ىػػي مرحلػػة معاصػػرة مػػن مراحػػل الرأ..لتفػػاعالت بػػُت اغبضػػارات
مرحلػػة متػػأخرة مػػن مراحػػل اغبداثػػة ، يف ظػػٌل ليرباليػػة جديػػدة أشػػار إليهػػا  -منظػػرك مػػا بعػػد اغبداثػػة

الػػبعض بأهٌنػػا سبثػػل هنايػػة التػػاريخ ، أك ىػػي كمػػا يراىػػا الػػبعض ىجمػػة معاصػػرة للرأظباليػػة تسػػتهدؼ 

                                                                                                                                              
1
 137حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ   
  30حٌّٔؤٌش حٌل٠خ٠ٍش ، ٙ  ُوٟ ح١ٌّالى، 2
3
 ١ أ٠َِىخ ١ٍ١ؼش حالٔلطخ ٍٚؿ١ٗ غخٍٚىٞ، :٠ٕظَ رٌٙح حٌٜيى   
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يػة اؼبسػيطرة ، كبالػذات الشػػركات تنمػيط العػادل بالشػكل الػػذم ىبػدـ مصػاحل القػول الرأظباليػػة العاؼب
 .متعٌددة اعبنسيات

 :القلق مشركع ، كعن اؽبوية العربية اإلسالمية نتساءؿ  
 
 ؟ ممكن... االنبعاث -ب
العوؼبػػة تضػػع أمػػاـ العػػادل العػػريب كاإلسػػالمي سػػؤاؿ اؼبسػػتقبل ، يف ظػػل عػػادل شػػديد التغػػَت  

 .كالتحٌوؿ كالتطٌور
 ىل مبلك مقومات الصمود ؟

 أف يكوف للعرب مكاف يف خطاب العوؼبة ؟ىل يبكن 
 أـ تراىا ستنبعث ؟.. أـ ستنصهر ؟.. ىل ستلغى ؟: اؽبوية اإلسالمية 

اإلجابػػػة بالتأكيػػػد ليسػػػت سػػػهلة ، كاألمػػػر يسػػػتدعي صبلػػػة مػػػن اؼبراجعػػػات ، منهػػػا ذبديػػػد  
 .النظرة إذل العادل كقبل ذلك إذل الذات

كاؼبتجٌددة ، عمليػة غسػيل حقيقيػة ل دمغػة، فإنٌػو إنٌو إذا كانت العوؼبة ، بأسئلتها الصامتة  
مػػن األجػػدر بنػػا كلنػػا أف نسػػتنهض ىويتنػػا بعناصػػرىا العقديػػة كاغبضػػارية ؛ كالٌػػيت تعػػٌد دبثابػػة القػػدرة 
اػبالقة اؼبستمرة اٌليت سبٌد الكياف االجتماعي بأسباب كعوامل ربقيق التوازف بػُت اغباجػات اؼبعنويػة 

فز الػػرئيس للعمػػل كالبنػػاء ، كىػػي سػػبيل الوحػػدة كالتعاضػػد علػػى اؼبسػػتول كاؽبويػػة ىػػي اغبػػا. كاؼباديػػة
 .الداخلي للمجتمعات كالشعوب

. ىذا ال يعٍت أٌف اؽبوية الثقافية ذات نظاـ مغلق ، موغل يف العزلة ، بعيد عن حركػة اغبيػاة 
 .1االتإٌف العنصر الثقايف يف ىويتنا قادر على صناعة التحضر كالتمدف يف ـبتلف اغبقوؿ كاجمل

ىػػل ستسػػمح إيػػديولوجيا العوؼبػػة للهويػػة الثقافيػػة باالنبعػػاث : كيبقػػى السػػؤاؿ قائمػػا ، كىػػو  
 كاالستنهاض ؟

إذا كانت العوؼبة تعٍت ذكباف اػبصوصية كاالنتقػاؿ مػن اػبػاص إذل العػاـ ، كمػن اعبزئػي إذل  
هومهػػػا اذباىػػػا الكلػػػي ، كمػػػن احملػػػدكد إذل الشػػػامل ، فػػػإٌف اؽبويػػػة عػػػل خػػػالؼ ذلػػػك ، إذ يأخػػػذ مف

                                                                                                                                              
1
  146ٚحٌّٔظمزً ، ٙ .. حإلٓالَ ، حٌغَدِلّي ِلفٛظ،  
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متطابقػػا كليػػا مػػع مفهػػـو الشػػمولية كالعموميػػة ، فاؽبويػػة انتقػػاؿ مػػن العػػاـ إذل اػبػػاص كمػػن الشػػامل 
أٌمػػا العوؼبػة فبحػث عػػن . إهٌنػا تبحػث عػػن التمػايز كالتبػاين كاؼبشػػخص كاؼبتفػٌرد كاؼبعػٌُت .. إذل احملػدكد

 .الشامل كالالؿبدكد
كيف .  منفصػلُت كمتصػلُت يف آف كاحػػدمػن ىنػا تتأسػس عالقػة جدليػة فريػدة بػُت مفهػومُت 

دكر الطريدة ، بينما يأخذ مفهػـو "دائرة ىذا التجاذب كالتنافر ، يأخذ مفهـو اؽبوية على الغالب 
 .1(علي عطفة/ د)حسب تعبَت " العوؼبة دكر الصياد 

 :اختراق الهوية  -ج
، كتنػػوع ؾبػػاالت  لقػػد اقػػًتف ىػػذا اؼبفهػػـو بػػالتطور التقػػٍت يف ؾبػػاؿ االتصػػاالت كاؼبعلومػػات 

اؼبعرفػػػة اإلنسػػػانية ، كإنتاجهػػػا كالػػػتحكم فيهػػػا مػػػن جانػػػب األقويػػػاء ، كتوظيفهػػػا كوسػػػيلة للسػػػيطرة 
 ".عوؼبة الثقافة"كالتحكم يف الضعفاء ربت شعار 

كاؼبقصػػود هبػػذا اؼبصػػطلح الػػربمء يف ظػػاىره ، اؼبػػدٌمر للثقافػػات األخػػرل احملليػػة كالقوميػػة يف  
، مػن أىػداؼ النظػاـ العػاؼبي اعبديػد تسػتقي ركحهػا كتوجههػا -ات أم جعل ىػذه الثقافػ -باطنو 

حيػػث يفػػرض ىػػذا النظػػاـ مبوذجػػا لغويػػا معٌينػػا وبمػػل يف طٌياتػػو شػػحنات فكريػػة كقيميػػة غريبػػة عػػن 
اجملتمعػػػات الضػػػػعيفة ، كآخػػػػر اسػػػػتهالكيا يسػػػػاعد علػػػى ىيمنػػػػة األقويػػػػاء كإضػػػػعاؼ طمػػػػوح األمػػػػم 

 .يت سبلك بديال فكريا كثقافيااألخرل ذات اغبضارة العريقة ، أك تلك الٌ 
" اؽبوية الثقافيػة"كمن ىذا اؼبنطلق يكوف كسيكوف للعوؼبة تأثَت خطَت على عناصر تشكيل  

إذ بػات تأثَتىػا يف اللسػاف  –نػواة اؽبويػة  –اللغػة : ل مم كخباصة على كسػيلة التواصػل األساسػية 
امتػٌد ىػذا بكػل أسػف حػىٌت إذل بعػض أمرا كاقعػا لػدل النخػب السياسػية كاإلداريػة كاالقتصػادية ، ك 

 .شرائح الطبقة اؼبتوسطة يف بالدنا
مػػن اؼبواقػػع االستشػػرافية الٌػػيت تصػػٌب يف منحػػى التسػػابق علػػى موقػػع الصػػدارة بػػُت اللغػػات  

اؼبنظػػر للعوؼبػػة األمريكيػػة ، مػػن أٌف  )صػػامويل ىػػانتنغتوف(اغبيػػة يف ىػػذا القػػرف اعبديػػد مػػا أشػػار إليػػو
حضػػػارية تكػػػوف فيهػػػا القػػػيم الثقافيػػػة كالرمزيػػػة ىػػػي اغبػػػدكد القتاليػػػة بػػػُت العػػػادل يتوٌجػػػو كبػػػو حػػػرب 

                                                                                                                                              
1
 طٜيػخص ح٠ٌٛٙش ِٚ٘حثّٙخ ِٜٔٚ،  :٠ٕظَ 
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كىػػذا مػػا وبػػدث حاليػػا ربػػت مػػا يسػػٌمى دبحاربػػة اإلرىػػاب كغطػػاء للتمويػػو ، كلكٌنهػػا . اغبضػػارات
 .حرب شاملة موٌجهة ضٌد اإلسالـ ككل من ينتمي ؽبذه العقيدة

لقػػد خسػػرت ( : "بينػػوت)ية يقػػوؿ السياسػػي الفرنسػػي كالػػوزير السػػابق يف اغبكومػػة الفرنسػػ 
فرنسػػػا إمرباطوريػػػػة اسػػػػتعمارية ، كعليهػػػا أف تعٌوضػػػػها بإمرباطوريػػػػة ثقافيػػػة ، كىػػػػذا يعػػػػٍت أٌف اؼبػػػػدخل 

 ".اغبقيقي لالستعمار اعبديد ىو اؽبيمنة اللغوية كالثقافية
 :النقافة والهوية  -د
فػػػػة سػػػػيؤدم كػػػػل خلخلػػػػة أك اخػػػػًتاؽ للثقا.. العالقػػػػة بػػػػُت الثقافػػػػة كاؽبويػػػػة عالقػػػػة تالحػػػػم 

" اؽبويػػة"إٌف اػبطػػاب حػػوؿ . بالضػػركرة إذل إضػػعاؼ ؼبكونػػات اؽبويػػة إف دل نقػػل تفتيتػػا ؽبػػا مسػػتقبال
أصػػبح سػػائدا يف كػػل سػػاحات النقػػاش الفكػػرم ، لػػيس يف الػػدكؿ الضػػعيفة فحسػػب، بػػل حػػىٌت يف 

ا كبػَتا الدكؿ اؼبتقدمة ، فهذا االربػاد األكركيب الػذم أصػبح يشػكل قطبػا سياسػيا كاقتصػاديا كثقافيػ
يف العػػادل ، خاصػػة بعػػد أف أصػػبح يتكػػوف مػػن طبػػس كعشػػرين دكلػػة، يتػػوجس خيفػػة مػػن االخػػًتاؽ 
الثقػػػػػايف األمريكػػػػػي ، كيتخػػػػػذ العديػػػػػد مػػػػػن القػػػػػرارات العلميػػػػػة ؼبواجهػػػػػة مكونػػػػػات الػػػػػنمط الثقػػػػػايف 

: رأل أٌف ىنػاؾ  )ألفريػد غركسػَت( نقاش فكرم ساخن ىنا كىناؾ إذل درجة أٌف اؼبؤرخ . األمريكي
فاؽبويػػة ربتػػٌل الصػػػدارة يف ... مػػات قليلػػة أخػػذت ىػػػذه األيػػاـ البعػػد الػػػذم أخذتػػو كلمػػة اؽبويػػػةكل

 .النقاشات الفكرية
 :هستيريا الهوية  -ه
يسػػػػتهل " ىسػػػػتَتيا اؽبويػػػػة"الصػػػػحفي الفرنسػػػػي يف كتابػػػػو الػػػػذم عنونػػػػو بػػػػػ  )أريػػػػك دكبػػػػاف ( 

 "من أنا ؟: "الكتاب بعبارة 
ىػػو معػػركؼ كمتػػداكؿ لػػدل أغلػػب اؼبفكػػرين كاؼبثقفػػُت  إذ يػػرل بػػأف فكػػرة اؽبويػػة تعػػٌدت مػػا 

ففػػي ربليالتػو يف ىػػذا الكتػاب يؤكػػد مباشػرة كبوضػػوح ، بػأٌف األلفيػػة الثالثػة تبػػدأ .. كرجػاؿ اإلعػالـ
، كىػذا أغنيائػو ، بػل كداخػل كػل شػعب كأٌمػةيف ظل حالة من تفػاقم الالمسػاكاة بػُت فقػراء العػادل ك 

كإتاحػػة الفػػرص للجميػػع يف ظػػل اإليديولوجيػػة " اؼبسػػاكاة"إذل بعػػد قػػرف مػػن سػػيادة النػػػزعة الداعيػػة 
لكن مع فقداف ىذه األفكار مصػداقيتها يف أرض الواقػع ، فقػدت .. الشيوعية كالنظاـ االشًتاكي

نزعة اؼبساكاة اؼبطلقة أيضا الكثَت من حضورىا ؛ يف الوقت نفسو بدا أٌف التمركز الذم كػاف حػوؿ 
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، فتضػاءلت الرغبػة أف يكػوف اؼبػرء " اؽبويػة"لى اؼبكاف للتأكيػد علػى التأكيد على اؼبساكاة ، قد أخ
 :استنادا إذل ىذا يبكن طرح التساؤؿ التارل ".. مثل اآلخرين"
ىػػػل تػػػتمكن العوؼبػػػة علػػػى اؼبػػػدل اؼبتوسػػػط كالبعيػػػد تفتيػػػت اؽبويػػػات األخػػػرل كاحتواءىػػػا ؟ كإذا  -

اآلف يف تفتيػػت اقتصػػاديات ىػػذه حػػدث ذلػػك ، كيػػف يػػتٌم ؟ كبأيٌػػة كسػػائل ؟ طاؼبػػا أهٌنػػا قبحػػت 
بػل .. الدكؿ كأفرغتها من كل ما يعمل على بقائها كفرض مبطيات أخرل يف التسوؽ كاالسػتهالؾ

 .كحىٌت زرع قيم أخرل لدل اإلنساف ربفزه على تقٌبل ىذه القيم اعبديدة
يوضػػػح أٌف مسػػػألة االنتمػػػاء يف بعػػػض البلػػػداف أٌدت إذل " ىسػػػتَتيا اؽبويػػػة"صػػػاحب كتػػػاب  

مسألة االنتماء إذل اؽبويػة أخػذت أبعػادا : "ب كنزاعات أزىقت عشرات اآلالؼ من األركاح حرك 
جديػػػػدة دفعػػػػت يف بعػػػػض األحيػػػػاف إذل اللجػػػػوء للعنػػػػف الػػػػدامي ، كمػػػػا حػػػػدث يف يوغسػػػػالفيا ،  

كأٌف .. كوسػػوفو ، منطقػػة القوقػػاز ، منطقػػة البحػػَتات بإفريقيػػا السػػوداء كغَتىػػا مػػن منػػاطق أخػػرل
كتأكيػدىا كاالسػتماتة مػػن أجػل إبقائهػا أك إبرازىػػا " اؽبويػػة"د قامػػت حػوؿ مفهػـو ىػذه النػػزاعات قػ
تتنػػػػاظر  –مزعومػػػة  –كذبػػػد قوهتػػػا القاتلػػػة علػػػػى أسػػػاس افػػػًتاض أك ىويػػػة ثقافيػػػة ... ماثلػػػة كمػػػؤثرة

 .1"بالضركرة مع ىوية سياسية،كلكن مزعومة ىي أيضا يف الواقع 
ة ك العفويػػة ، إذ ال يػػزاؿ يلقػػى الكثػػَت مػػن ال هبػػب أف يؤخػػذ بالبسػػاط" اؽبويػػة"إٌف مفهػػـو  

الغموض ، فهنػاؾ مػن اؼبفكػرين مػن يصػل بػو األمػر إذل حػٌد القػوؿ إٌف اؽبويػة ال كجػود ؽبػا أصػال ، 
أٌمػػا اؽبويػػة اعبماعيػػة .. ذلػػك أٌف اؽبويػػة الشخصػػية تيفػػًتض أف يبقػػى اإلنسػػاف نفسػػو علػػى مػػٌر الػػزمن

اعبماعية ، بينما البشػر ( كبن: )يف الػ( التماثل التاـ)اؽبوية اعبماعية تفًتض .. فهي أكثر إشكالية
ـبتلفػػػوف تبعػػػا لطبيعػػػة الظػػػركؼ الٌػػػيت تكٌونػػػوا يف إطارىػػػا ، كتبعػػػا للبيئػػػة الٌػػػيت وبيػػػٍوف فيهػػػا كمكٌوناهتػػػا 

: بػػػالقوؿ ( ديػػوؿ ريكػػػور)اغبضػػارية كالثقافيػػػة كاالجتماعيػػة ، كىػػػذا عػػػرٌب عنػػو الفيلسػػػوؼ الفرنسػػػي 
متجػػذرة فينػػا بعمػػق ، كلػػيس ىنػػاؾ أم شػػعب يعػػاين منهػػا أكثػػر مػػن شػػعب إٌف أىػػواء اؽبويػػة "... 
 ...".آخر
كعليػػػو إذا كانػػػت العوؼبػػػة قبحػػػت علػػػى األصػػػعدة االقتصػػػادية كعلػػػى صػػػعيد االتصػػػاالت،  

كاؼبعلوماتيػػة ، كحركػػة رؤكس األمػػواؿ كتػػدفقها ، كتنقػػل النػػاس ، بػػل كإقػػامتهم اؼبؤقتػػة كالدائمػػة ىنػػا 
                                                                                                                                              

1
  20٘ٔظ٠َ١خ حٌؼٌّٛش، ٙ  
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تدفق السلع كالبضائع ، كفرض النمط االستهالكي الغريب ، فػإٌف ىػذه  كىناؾ ، كفتح األسواؽ ، ك 
 ".اؽبوية"كلها دل تؤٌد إذل اختفاء التطلعات اؼبتعٌلقة بػ 

إٌف مػػا يؤكػػده الواقػػع اؼبعػػيش يف أكثػػر مػػن مػػوطن كأكثػػر مػػن بلػػد دبػػا يف ذلػػك عاؼبنػػا العػػريب  
ـ اندماج الفػرد بسػهولة كبشػكل طبيعػي يتمثل يف عد" ىستَتيا اؽبوية"اإلسالمي ، كجود نوع من 

.. ، كمػػا كػػاف األمػػر يف األمػػس يف عالقتػػو مػػع األسػػرة ، كمػػع فضػػاء العمػػل ، كيف اعبماعػػة كاألمػػة
ذلػػك .. كحالػة التنصػل مػن الربػاط األسػػرم يف سػٌن مبكػرة كخباصػة داخػػل اغبواضػر كاؼبػدف الكػربل

عػػن ذلػػك مػػن اضػػطرابات يف السػػلوؾ أف تعقػػد اغبيػػاة اؼبعاصػػرة أك مػػا يسػػمى باغبداثػػة ، كمػػا قبػػم 
كاىتػػزازات يف العالقػػػات بػػػُت النػػػاس ، دفعػػػت ىػػػذا اإلنسػػاف بقػػػوة كبػػػو تفػػػٌرده هبويتػػػو كفرضػػػها بأيػػػة 

 .طريقة
 
 :أزمة هوية  -و
لػػػئن تبلػػػورت لػػػدينا فبػػػا سػػػبق بعػػػض األفكػػػار الٌػػػيت أكضػػػحت أٌف إشػػػكالية اؽبويػػػة كخطاهبػػػا  

ه مثلمػػا كانػػا سػػائدين يف بدايػػة النهضػػة كخالؽبػػا ، الفكػػرم ال يػػزاالف سػػائدين بشػػدة يف أيامنػػا ىػػذ
فإف سؤاؿ اؽبوية يبقى يف مقدمة األسػئلة الفكريػة بػل كاؼبعرفيػة األكثػر إغباحػا ، عنػدنا كبػن العػرب 

 : 
 من أنا ؟ -
 ما عٌلة كجودم كما غايتو ؟ -
 كمن ىو ىذا اآلخر ؟ -
 ما الذم يبٌيزين عنو ؟ -
 ما يربطٍت بو ؟ -
 الؼ بيننا ؟ما كجوه االخت -
مػػػن كبػػػن ؟ كمػػػن ىػػػو اآلخػػػر ؟ كال : كلكػػػم لبطػػػا عنػػػدما كبصػػػر سػػػؤاؿ اؽبويػػػة يف صػػػيغة " 

 .1"كيف كبن ؟ ككيف ىو اآلخر ؟ : كبصره يف اآليت 
                                                                                                                                              

1
  13ٔلٛ ى٠ّمَح١١ش ٌٍّٔؤٌش حٌم١ِٛش ،ٙ  : ك٠َش ح٢هَ ػٟ،ؿخى ػزي حٌى٠َُ حٌـزخ 
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" اؽبويػػة"السػػؤاؿ يف الصػػيغتُت ىػػو سػػؤاؿ اؽبويػػة ، بيػػد أٌف الصػػيغة األكذل ربيلنػػا علػػى ماىيػػة  
الصيغة األكذل تدعو إذل التأمل كإعماؿ . ى الواقع كالتاريخأٌما الصيغة الثانية فتحيلنا عل. كجوىرىا

الفكر ، بينما الصيغة الثانية تدعو إذل التحرؾ اإلهبايب الفعاؿ كاؼبشاركة ليس يف صياغة التاريخ ، 
 .بل يف صنعو إذل جانب اآلخر

ث الػػًتا"يف ؾبػػاؿ الفكػػر كالثقافػػة ، بػػل ىنػػاؾ مػػن ىبتػػزؿ عنواهنػػا يف " اؽبويػػة"صػػيغة ربصػػر  
، إذل مفهػػـو اعبػػوىر الثابػػت السػػرمدم، ليتحػػٌوؿ لػػديها مفهػػـو اؽبويػػة " كالفلكلػػور كالثقافػػة الشػػعبية

كصيغة ثانية تضعها كما سبق يف ؾباؿ التاريخ كالصَتكرة االجتماعية للتاريخ اؼبتحػٌرؾ أمامػا كلػيس 
" اؽبويػػػػة" تػػػػاريخ إنتػػػػاج البشػػػػر لوجػػػػودىم يف كػػػػل ؾبػػػػاالت اغبيػػػػاة ، فَتتػػػػبط لػػػػديها مفهػػػػـو.. خلفػػػػا

" اؽبويػػػة"الصػػػيغة األكذل تقليديػػػة يف نظرهتػػػا إذل . بالفاعليػػػة اإلنسػػػانية اغبيػػػة كبفكػػػرة التغػػػَت كالتقػػػدـ
الواقػػػع الفعلػػي ، اغبريػػػة ... فطػػابو اعبماعػػػة أك األمػػة ينفػػػي الفرديػػة .  تػػرفض االخػػتالؼ كالتعػػػٌدد 

 .يف النهاية نفي كلي للحرية اعبماعية... الفردية
: كريػة ىػػي عقليػة كضػػركرية ، لكٌنهػػا إذا قطعػت عػػن الواقػع بأبعػػاده الثالثػػة شبٌػة إذف ىويػػة ف 

كىنػػػاؾ ىويػػػة كاقعيػػػة ربيػػػل علػػػى التغػػػَت كالتطػػػور كالصػػػَتكرة التارىبيػػػة .. التارىبيػػػة كالكونيػػػة كاؼبنطقيػػػة
 .كمنطق الشكل كالتشكل كتؤسس للحرية الفردية كاعبماعية

 :هزائم الهوية العربية  -ز
يف التػاريخ العػريب اغبػػديث اؼبعاصػر ، كال يػزاؿ ييطػػرح كمػا سػبق القػػوؿ ، طػرح سػؤاؿ اؽبويػػة  

أك الفعػل كرٌد "، "بالصػوت كالصػدل"كسيبقى ييطرح بصيغتُت متباينتُت هبػوز التعبػَت عنهمػا ؾبازيػا 
إحػدل ىػاتُت الصػيغتُت كانػت ؿبػور اػبطػاب النهضػوم العقػالين اؼبتجػو إذل اؼبسػتقبل ، ".. الفعل

.. ى التحػػػػرؾ ، اػبطػػػػاب الفعػػػػاؿ اؼبسػػػػاىم يف صػػػػناعة التػػػػاريخ مػػػػن موقػػػػع قػػػػٌوةاػبطػػػػاب احملفػػػػز علػػػػ
فكػػر يسػتند إذل التسػػويو كالتربيػػر .. كالصػيغة الثانيػػة كانػػت كال تػزاؿ ؿبػػور الفكػػر اؼبهػزـك كاالهنزامػػي

 .كالفرار إذل اؼباضي كاالحتماء دبحطاتو اؼبضيئة كالتغٍت بأؾباده كالدفاع الونبي عن الذات
ليات اػبطاب النهضوم تقتضػي العػودة إذل األصػوؿ يف التػاريخ كالػًتاث، مػن كإذا كانت آ 

أجل االنطالؽ منها كهبا إذل اؼبستقبل ليس حفاظا على الذات اؽبٌشػة أمػاـ اآلخػر ، بػل يف إعػادة 
إالٌ أنٌػو غالبػا مػا ربٌولػت ىػذه .. صنعها من جديد كتقويػة عودىػا للوقػوؼ نانػب اآلخػر النػٌد للنػدٌ 
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فبٌػػػا تولٌػػػد عنػػػو .. اإلخفاقػػػات اؼبتعػػػٌددة ، كاالنتكاسػػػات اؼبتتاليػػػة إذل احتمػػػاء باؼباضػػػيالعػػػودة بعػػػد 
 .نكوص أسوأ

لػػػػئن كػػػػاف سػػػػؤاؿ اؽبويػػػػة مطركحػػػػا يف العػػػػادل العػػػػريب اإلسػػػػالمي ، كخاصػػػػة يف العػػػػادل العػػػػريب  
كمػا ( فاإلنساف قد أشكاؿ عليو اإلنسػا)كؿبٌمال دبرارة اآلماؿ اػبائبة ، كاألحالـ اؼبهيضة ، ف ٌف 

قػػاؿ أبػػو حيػػاف التوحيػػدم ؛ أم أٌف اإلنسػػاف دل يبتلػػك ذاتػػو كدل يتصػػاحل مػػع نفسػػو بطريقػػة عمليػػة 
ملموسػػػػة تتجسػػػػد سياسػػػػيا ، كتتجسػػػػد يف نظػػػػاـ أخالقػػػػي معػػػػٌُت علػػػػى أرض الواقػػػػع ، كيف نظػػػػاـ 

 .1اقتصادم يتوفر على العدالة كاؼبساكاة كتكافؤ الفرص
 :الهوية بين النابت والمتحرك  -ح
دبعػػزؿ عػػن صبلػػة مػػن اؼبسػػائل اؼبتداخلػػة ، كعػػن صبلػػة مػػن " اؽبويػػة"كننػػا تنػػاكؿ موضػػوع ال يب 

، مػػاعي كالثقػػايف داخػػل اجملتمػػع كاحػػدالتػػأثَتات الداخليػػة كاػبارجيػػة ، فػػاغبراؾ االقتصػػادم كاالجت
 كاغبراؾ الدكرل كالتداكؿ االقتصادم كاؼبارل كالثقايف كالصراع على النفػوذ كالسػلطة داخػل اجملتمػع ،

فهوية ؾبتمع من اجملتمعات ليسػت أمػرا ثابتػا سػرمديا داخلػي اؼبنشػأ : " ككذا على الصعيد الدكرل 
، بل يػرتبط تطػور اؽبويػة بػاؼبؤثرات اػبارجيػة ، كبالتػداكؿ الػدكرل ل فكػار كالثقافػات كاغبضػارات ،  

سػها كما يرتبط بالصراع على السلطة داخػل كػل ؾبتمػع ، كىػي الصػراعات الٌػيت تشػحذىا ىػي نف
بصػػورة مباشػػرة أك غػػَت مباشػػرة اؼبػػؤثرات اػبارجيػػة كلعبػػة التوازنػػات، كاخػػتالؿ ىػػذه التوازنػػات علػػى 

 .2"مستول اؼبناطق اعبغرافية الكبَتة ، كبالتارل اؼبنافسات بُت الدكؿ اإلقليمية كالدكلية 
 :حالة انفصام  -ط
لقػػد . ذاؾىػػذا النمػػوذج أك لنػػا االختيػػار بػػُت يف اغبقيقػػة كبػػن اليػػـو لسػػنا يف موقػػع قػػوة يتػػيح  

لكػػن كيػػف يبكػػن التوفيػػق بػػُت الصػػيغتُت .. فػػرض الغػػرب مبوذجػػو علػػى صبيػػع الشػػعوب ككبػػن منهػػا
ككبن عمليا نعيش حالػة انفصػاـ كحالػة زيػف مػع أنفسػنا ، نكػره اآلخػر كنسػتلذ بثمػار حضػارتو ، 

األٌكؿ تػػارىبي :  كىػػي حالػػة ناصبػػة عػػن كجػػود بيعػػدين للهويػػة.. نتغػػٌٌت هبويتنػػا كنتمسػػك هبػػا ظاىريػػا
مبػػػٍت علػػػى الػػػذاكرة اعبماعيػػػة ، كيعػػػرٌب عػػػن جػػػوىر ثابػػػت كدائػػػم سػػػكوين سػػػرمدم ، كآخػػػر عملػػػي 

                                                                                                                                              
  20حٌَّؿغ حٌٔخرك ،   1
2
  23، ٙ حٌظَحع ٚطلي٠خص حٌؼَٜ ِـٍش فىَ ٚ ٔمي، 
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كبن نعايشو كنتعامل معو يف كػل . كنفعي يقيم يف اغباضر معنا ، كقد اقتحم بيوتنا كؿبيطنا كفكرنا
مػن جهػة أخػرل . اةآف ، كيتٌم من خاللػو التعامػل مػع الواقػع كصػٍوغ أفكارنػا كرؤيتنػا للكػوف كللحيػ

، فبٌا يؤكد قوؿ أحػدىم بارزا يف جٌر اغبركة إذل الوراء أٌف العامل النفسي للهوية التارىبية يلعب دكرا
 .1"إٌف ؾبتمعاتنا تسَت كرؤكسها إذل اػبلف : "
 لكن ما عالقة اؽبوية باألمة ؟ -
 ىل يبكن للهوية أف تبقى ؿبافظة على ذاهتا دكف سند األمة ؟ -
 من التفاعل مع اؽبويات األخرل كتستفيد من اآلخر ؟ ىل تتمكن -
إٌف األمة ترفع لنا كرايػة كػل يػـو ، ككبػن مبيػز كنسػتخدـ كنلػتمس ( : " مايكل بيليج)يقوؿ  

الراحػػػة مػػػن الرايػػػات كالعملػػػة الوطنيػػػة كالرمػػػوز القوميػػػة األخػػػرل لوظائفهػػػا اؼبألوفػػػة ، كػػػذلك هبػػػرم 
لتػػػذكرنا علػػػى كبػػػو مطػػػرد بأنٌنػػػا جػػػزء مػػػن أٌمػػػة ، كأنٌنػػػا يف الصػػػحف اليوميػػػة ( كبػػػن)اسػػػتخداـ تعبػػػَت 

 .ـبتلفوف عن اآلخرين
ؽبذا فالقومية ليست ؾبٌرد عقيدة ، كإمٌبا تعطي اإلنساف شعورا باؽبويػة كاالنتمػاء ، كتسػاعد  

على إدراؾ أٌف لو مكانة كأنٌػو لػيس ؾبػٌرد فػرد نكػرة ، إمٌبػا يشػًتؾ مػع عػدد كبػَت مػن البشػر يف صبلػة 
ات كاؼبكٌونات كاألىػداؼ كاآلمػاؿ الٌػيت زبلػق لديػو شػعورا بػأٌف لػو شخصػية ككيانػا ، ألٌف من اؼبعطي

ثقافػػػة مػػػا تؤلػػػف جسػػػما معقػػػدا مػػػن اؼبعػػػايَت كالرمػػػوز كاألسػػػاطَت كالصػػػور الٌػػػيت تنفػػػذ إذل الفػػػرد يف 
خصوصيتو ، فتذىب غرائزه كتوجو انفعاالتو ، فهي تغذم الكائن نصف الواقعي كنصػف اػبيػارل 

 ".اخل ذاتو كيتغٌلف بو كىو الشخصيةرزه كل فرد يف دالذم يف
كبن يف حاجة إذل التحديث كفاعلُت مسانبُت ، كلكن يف حاجػة إذل مقاكمػة االخػًتاؽ "  

 2."كضباية ىويتنا كخصوصيتنا الثقافية من االكبالؿ كالتالشي 
نفتػػػاح علػػػى لسػػنا يف حاجػػػة إذل مػػػن يػػدفعنا إذل اؽبركلػػػة يف أحضػػػاف العوؼبػػة كالػػػدعوة إذل اال 

اغبضػػػارات اؼبغػػػايرة ، السػػػيما تلػػػك الٌػػػيت تػػػٌدعي لنفسػػػها صػػػفة العاؼبيػػػة كتفرضػػػها باغبديػػػد كالنػػػار ، 
.. ىػذا بػديهي. حبكم قٌوهتا االقتصادية كاإلعالمية كالثقافية ، كحبكم سيطرهتا العسكرية كتسػلطها

                                                                                                                                              
 أُِش ٠ٛ٘ش أَ أُِش اىٍحن  ِـٍش فىَ ٚ ٔمي،    1
2
َ أ١َٚكخص. حٌؼٌّٛش ٚح٠ٌٛٙش حٌؼمخف١شِلّي ػخري حٌـخرَٞ،    ْ٘   ػ
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كمػػن يف شػػركط ىػػذا ىػػل نتفاعػػل أـ ال ؟ اؼبشػػكلة اغبقيقيػػة ت: فاؼبشػػكلة ال تصػػاغ بعبػػارات مثػػل 
التفاعل ، كمنطلقاتو ، كدبدل ربٌكمنا يف ىػذه الشػركط ، كلسػنا حباجػة ؼبػن ينصػحنا باؼبسػارعة يف 

فػػنحن علػػى اسػتعداد لركػػوب ىػػذا .. قبػل أف يًتكنػػا يف ؿبطػػات التخلػف –العوؼبػػة  –ركػوب قطػػار 
" اصػػػػةأشػػػػياءىم اػب"ك" جػػػػوازات سػػػػفرىم"ك" ىويػػػػاهتم"القطػػػػار ، لكػػػػن كركػػػػاب بشػػػػر ، وبملػػػػوف 

ملوا إليو كالسوائم كاألنعاـ ، حسب تعبػَت األسػتاذ ؿبمػد راتػب .. كيعرفوف كجهة سفرىم ال أف وبي
 .1اغبالؽ

 :هوية مخترقة  -ك
ليسػػػت أزمػػػة ذات تعػػػاين مػػػن غػػػزك خػػػارجي عنػػػدنا ، كلكػػػن ذات منقسػػػمة " اؽبويػػػة"أزمػػػة  

فعنػػدما ينفػػتح . كمػػع اآلخػػر كتبحػػث عػػن ذاهتػػا األخػػرل اؼبقموعػػة كالٌػػيت لػػن وبٌررىػػا إالٌ اغبػػوار معهػػا
ىػػػذا  –اآلخػػػر علػػػى اؼبختلػػػف معػػػو ، كتتأسػػػس فلسػػػفة بأكملهػػػا تػػػدافع عػػػن كجػػػوده اغبػػػي اؼببػػػدع 

بُت مساحات ىذه الفلسفة ، فنحن مطػالبوف أف ننصػت للغػرب يف ربرٌكاتػو اؼبعاصػرة  –اؼبختلف 
طلقات ىا ىنا . كتشييد ديبقراطيتو على مبادئ من التحاكر كالتبادؿ الرمزم الفاتن

ي
فقط تًتاجع اؼب

مناىضػػة للضػػيق كاالنغػػالؽ " ىويػػة"لصػػاحل حػػق الفػػرد يف اغبريػػة كالتشػػكل اؼبسػػتقل ، لصػػاحل كعػػي 
 .كالتعصب ، تستفيد من كل الركافد اغبضارية كتستلهم منها ركحها اؼبشرئبة كبو اؼبستقبل

 وبعد؛  
ىو األىم كاألخطػر ؼبػا وبػوزه مػن  يعتقد أغلب اؼبفكرين العرب كاؼبسلمُت أٌف البعد الثقايف للعوؼبة 

الٌػػػيت ىػػي ؾبموعػػػة معػػػادل كالثقافػػػة كاحػػػدة منهػػا، فػػػالفرد مػػػن خػػػالؿ الثقافػػػة " اؽبويػػػة"أنبيػػة يف بلػػػورة 
يتعػٌرؼ علػى ىويتػو ، كالثقافػة ىػي البوصػلة للمجتمػع ، فبٌػا يعػٍت أٌف اؼبسػاس بأحػد عناصػر الثقافػة 

 ".اؽبوية"أك التأثَت عليها ىو مساس بػ
ثقايف ؼبا يبثلو من ربٌد كبَت على العادل العريب اإلسالمي الػذم تعػيش بلدانػو غيبوبػة البعد ال 

ككػأٌف األمػر .. يف دائػرة مػن اللغػو ، كاللغػو اؼبضػاد –إف كػاف ؽبػا قػول  –ثقافية ، كتستنػزؼ قواىا 
 .ال يعنيها

                                                                                                                                              
1
 . ؼٌّٛش ٚٓئحي ح٠ٌٛٙشحٌ،  ِـٍش حٌفىَ ح١ٌٔخٟٓ  
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يؤدم كحسب أغلب اؼبفكرين كحىٌت اؼبنصفُت من الغرب ، فإٌف اؽبجـو الكاسح للعوؼبػة سػ 
، غَت أٌف اؼبعركػة سػتكوف خاسػرة مػا دل تتحػٌوؿ " اؽبوية القومية"إذل االرتداد كبو التشبت بالثقافة ك

مقاكمػػػػة سػػػػلبيات العوؼبػػػػة إذل مقاكمػػػػة عقالنيػػػػة ، إهبابيػػػػة تتسػػػػلح بػػػػأدكات ثقافػػػػة العوؼبػػػػة نفسػػػػها ، 
 .      القائمة على أساس اقتصادم علمي تكنولوجي متُت

                     

 ماذا عن عولمة اللغة؟: ثانيا
  

اللغػػػة كسػػػيلة اتصػػػاؿ البشػػػر بعضػػػهم بػػػبعض ، كىػػػي ذات عالقػػػة ثنائيػػػة االذبػػػاه دبػػػا يعتقػػػده        
اإلنسػػاف ، كؽبػػذا فػػال يسػػع أم دارس لظػػاىرة عاؼبيػػة بصػػرؼ النظػػر عػػن منحاىػػا أف يهمػػل دراسػػة 

تعػٌددة اعبوانػب ، مًتاميػة التػأثَت تأثَت اللغة يف ىذه الظاىرة ، فمػا بالػك إذا كانػت ىػذه الظػاىرة م
 !كالتأثر كظاىرة العوؼبة ؟

لقػػػػػد كتػػػػػب الكثػػػػػَت عػػػػػن العوؼبػػػػػة ، ككػػػػػأم موضػػػػػوع يسػػػػػتجد يف سػػػػػاحة الفكػػػػػر العػػػػػاؼبي تبػػػػػدأ      
الدراسات اؼبتعلقة بو ، صغَتة بصغره ، لكٌنها تنمو كتتسع دائرهتا ، حىٌت تنتقل إذل مرحلة تفتيػت 

ىكػذا اتسػعت دائػرة العوؼبػة ك ؾباالهتػا .اسػات كازديػاد خػربة الفكػراؼبوضوع قيػد البحػث ، إذل الدر 
، مثٌ عػػن العوؼبػػة السياسػػية ، رت دراسػػات عػػن العوؼبػػة االقتصػػاديةالٌػػيت كضػػعت قيػػد البحػػث ، فظهػػ

ككػػذلك العوؼبػػة الثقافيػػة ، ككػػذلك تناكلػػت بعػػض الدراسػػات أمباطػػا أخػػرل مػػن العوؼبػػة مثػػل العوؼبػػة 
تماعيػػػة ، إالٌ أٌف الدراسػػػات الػػػيت تناكلػػػت عوؼبػػػة اللغػػػة ال يكػػػاد الباحػػػث اإلعالميػػػة ، كالعوؼبػػػة االج

 .يعثر ؽبا على أثر ، إال ما ندر
أنبيػػة اللغػػة موضػػوع طويػػل حباجػػة إذل دراسػػات مسػػتقلة ، كاألحبػػاث فيػػو ليسػػت بالقليلػػة ،  

اللغويػػة كؽبػػذا سنقتصػػر يف ىػػذا اؼبػػدخل علػػى جوانػػب أنبيػػة اللغػػة الٌػػيت ؽبػػا اتصػػاؿ مباشػػر بالعوؼبػػة 
 .باختصار شديد

 
 :وعاء ألساس -0  
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اللغػػة كعػػاء الثقافػػة ، كالثقافػػة أسػػاس اغبضػػارة ، كاغبضػػارة ترصبػػة للهويػػة ، كمػػن ىنػػا كانػػت        
اللغػة مػػن أىػػٌم األركػػاف الٌػيت تعتمػػد عليهػػا اغبضػػارات ، كمػػن أىػٌم العوامػػل الٌػػيت تسػػاىم يف تشػػكيل 

صػػاال بثقافػػة الشػػعوب كانػػت أقػػدر علػػى تشػػكيل ىويػػة ىويػػة األمػػة ، ككٌلمػػا كانػػت اللغػػة أكثػػر ات
  .األمة كضبلها

دكمبػػػا ( الرطانػػػة)كهبػػػذا نػػػدرؾ السػػػر يف هنػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية عػػػن اسػػػتعماؿ لغػػػة الغػػػَت  
 .2، يف الوقت نفسو الذم قبد فيو بعض الفقهاء أكجب تعٌلم اللغة العربية1حاجة

دل يكػػن كليػػد ظػػركؼ معينػػة ضبلػػت الفقهػػاء كالشػػعور هبػػذا اػبطػػر الػػذم سبثلػػو اللغػػة الوافػػدة  
على ىذا الرأم ، لكنو حقيقة مرتبطة بطبيعة النفس البشرية اٌليت سبيل إذل اؼبشابو كاؼبماثػل ، كالٌػيت 

 .تقًتب من الكائن اآلخر إذا أمكن التواصل معو ، كتبادؿ مكنونات النفس معو
يُت يف بعػض الػبالد الٌػيت تعتػرب كؽبذا فال نعجػب مػثال حينمػا نػرل أٌف بعػض اؼبفكػرين اللغػو  

 .نفسها أٌمة عربية ، يركف أٌف الغزك اللغوم اإلقبليزم ال يقٌل خطورة عن الغزك العسكرم
إٌف االعتػزاز باللغػة لػيس كليػدا العتػزاز بػذات اللغػة بقػدر مػا ىػو اعتػزاز بالثقافػة الٌػيت سبثلهػػا  

 العوائػق الٌػيت كقفػت يف كجػو اتفاقػات ىذه اللغة ، ككبن نقرأ يف العصر اغبػديث مػثال أٌف مػن أكػرب
السػػػالـ يف مقػػػدكنيا االعػػػًتاؼ باللغػػػة األلبانيػػػة لغػػػة ثانيػػػة يف الػػػبالد ؛ فلمػػػاذا كػػػل ىػػػذا االخػػػتالؼ 

 كالصراع حوؿ ؾبٌرد لغة ؟
 :اللغة من مقومات الوحدة  -2
هبػػػػػا تػػػػػنهض األمػػػػػم ، كيعلػػػػػو شػػػػػأهنا ، كتتحقػػػػػق كحػػػػػدهتا ، كيف غياهبػػػػػا تتفكػػػػػك الشػػػػػعوب  

 .الركابط كتتداعى ، كينحسر االنتماءكتضمحل 
إٌف الػدكؿ الٌػيت يتحػدث أىلهػا بلغػة كاحػدة تكػوف أكثػر سباسػكا كانسػجاما مػن الػدكؿ الٌػػيت  

تتحػػدث بعػػدة لغػػات ، بػػل إٌف كحػػدة اللغػػة مػػن أىػػٌم عوامػػل االسػػتقرار السياسػػي كاالقتصػػادم ، 
 .كاكىذا كاضح يف الدكؿ اإلفريقية إذا ما قورنت بدكؿ أكركبا كأمري

                                                                                                                                              
 208ـ  1/203حلظ٠خء حٌَٜح١ حٌّٔظم١ُ ،  حرٓ ط١ّ١ش، :حٔظَ 1
2
  49 حٌَٓخٌش ، ٙحٌ٘خفؼٟ،  
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إخفػاؽ الدكلػة العثمانيػة يف عػدـ اسػتخداـ اللغػة العربيػػة  )صبػاؿ الػدين األفغػاين(لقػد اعتػرب         
لغة رظبية عبميع البالد اإلسالمية الواقعة ربت حكمهػا مػن أىػٌم العوامػل الٌػيت سػاعدت علػى قيػاـ 

كلػػة العثمانيػػة علػػى النعػػرات القوميػػة بػػُت العػػرب كالػػًتؾ ، كالٌػػيت كػػاف ؽبػػا أكػػرب األثػػر يف سػػقوط الد
 .1اؼبدل الطويل

كمن أجل ىذا فليس من اؼبستغرب أف يؤكد بعض البػاحثُت أٌف الػبالد اجملػزٌأة لغويػا بشػكل   
 .2كبَت بالد فقَتة دائما

أٌف التعػػػٌدد اللغػػػوم بػػُت دكؿ اجملموعػػػة األكركبيػػة يعػػػٌد عقبػػػة " كيػػذىب بعػػػض البػػاحثُت إذل  
 .3"حد أساسية ربوؿ دكف انصهارىا يف كياف كا

كتأسيسػػػا علػػػى مػػػا سػػػبق نػػػدرؾ خطػػػورة دخػػػوؿ لغػػػة أجنبيػػػة علػػػى قػػػـو مػػػا ، ىػػػذه اػبطػػػورة  
متمثلػػة دبجػػرد مزاضبتهػػا للغػػة القػػـو ، بصػػرؼ النظػػر عػػن كوهنػػا أقػػول أك أضػػعف ؛ فمػػا بالػػك إذا  

كأف تكوف اللغة الوافدة لغػة الغالػب   !كانت الوافدة سبلك من اؼبقومات أكثر فبا سبلك اللغة احمللية
 .أك اللغة اٌليت سبنح متحدثها ميزات اجتماعية، أك مالية ، أك كبو ذلك ،
كبكل حاؿ ؛ فإٌف ذلك يقود يف الغالب إذل احتواء الثقافة احمللية بصورة تدرهبية فبا هبنبهػا  

 .مواجهة أية مقاكمة ، كمن مثٌ ستكوف ؽبا آثار مدمرة على اؼبدل البعيد
كمػػة اإلؽبيػػة اؼبتناىيػػة حينمػػا جعػػل كتػػاب ىػػذه األٌمػػة إذا علػػم ىػػذا أدرؾ اإلنسػػاف تلػػك اغب 

اؼبقػدس الػػذم يبثػػل دسػػتور حياهتػػا ، كتػػاب ؿبفػوظ األلفػػاظ كاغبػػركؼ ، كأف تطالػػب األٌمػػة بتعٌلمػػو 
كتالكتػو كمػا ىػو بلسػانو الػػذم أنزلػو اهلل بػو ، كمػا أعظمػو مػػن حكػيم الػذم دل يقصػر ارتبػاط ىػػذه 

رع معػػو التعبػػد بػػتالكة نفػػس اللفػػظ حبركفػػو ، كزاد علػػى األٌمػػة هبػػذا الكتػػاب علػػى التشػػريع ، بػػل شػػ
ذلػػك بػػأف جعػػل ىػػذا الكتػػاب كالمػػو ، صػػدر منػػو جػػٌل كعػػال بصػػوت كحػػرؼ ، فبػػا يشػػعر اؼبسػػلم 

 .معو بارتباط عاطفي ركحي دبجرد لفظ ىذا الكتاب ، زيادة على ارتباطو التشريعي بو

                                                                                                                                              
 77ؿّخي حٌي٠ٓ حألفغخٟٔ حألػّخي حٌىخٍِش ،ٙ: ٕظ٠َ  1

  48حٌٍغش ٚحاللظٜخى، ٙ  ػخٌُ حٌّؼَفش،  2

 55ٙحٌؼَد ٚػَٜ حٌّؼٍِٛخص، ، ٔز١ً ػٍٟ 3



 و العوملة..اهلوية .. الثاني                                                                                       اللغةالفصل 

84 

 

إٌف األٌمػػػػة : فإنٌنػػػػا نقػػػػوؿ كهبػػػػذه اؼبناسػػػػبة ، كإف كنػػػػا نسػػػػتبق بعػػػػض فقػػػػرات ىػػػػذا البحػػػػث ،  
اؼبسلمة سبلك من مقومات الوحدة اللغويػة ، كمػن مثٌ الوحػدة اغبضػارية مػا ال سبلكػو أٌمػة مػن األمػم 
 .؛ فوحدهتا اللغوية ليست نابعة من مصلحة أرضية مؤقتة ، لكٌنها تنبع من عقيدة ظباكية طاىرة

 ما اؼبقصود بالعوؼبة اللغوية ؟
يػػة ، أك ىػػل ىنػاؾ عوؼبػػة لغويػة ؟ إذا نظرنػػا إذل مػػدلوؿ العوؼبػة الػػذم يعػػٍت مػاذا نقصػػد بالعوؼبػة اللغو 

جعػػل مػػا ىػػو ؿبلػػي عاؼبيػػا ، أك االنتقػػاؿ مػػن احملليػػة اإلقليميػػة إذل العاؼبيػػة ؛ فهػػل ىنػػاؾ لغػػة انتقلػػت 
مػػن احملليػػة إذل العاؼبيػػة ، فتجػػاكزت نطاقػػا جغرافيػػا ؿبصػػورا ببلػػد أكعػػدة بلػػداف ، لتصػػبح لغػػة عاؼبيػػة 

، ٌك أٌف اعبػواب الواضػح ىػو اإلهبػابهبا العادل كلو علػى اخػتالؼ لغاتػو األصػلية ؟ ال شػ يتحدث
 .كال شٌك كذلك أٌف تلك اللغة الوحيدة اٌليت يصدؽ عليها ذلك الوصف ىي اللغة اإلقبليزية

كيف العقد األخَت يبكن القوؿ إٌف سيطرة اللغػة اإلقبليزيػة كانتشػارىا العػاؼبي الػذم تضػاعف  
نة االقتصادية كاإلعالمية األمريكية ، مثٌ بسػبب تزايػد اسػتخداـ شػبكة اإلنًتنػت أٌدل إذل مع اؽبيم

اتسػػاع نطػػاؽ اسػػتخداـ كلمػػات كعبػػارات إقبليزيػػة تعػػرب عػػن الثقافػػة األمريكيػػة كالقػػيم االسػػتهالكية 
، الٌػػيت قػػد ال تتناسػػب مػػع قػػيم بعػػض األمػػم الٌػػيت تعتػػرب نفسػػها عريقػػة ، مثػػل األؼبػػاف ، كالصػػينيُت 

 .كالفرنسيُت ، دكف العرب كل سف
 :مظاىر عوؼبة اللغة اإلقبليزية 

أٌكؿ مظاىر عوؼبة ظاىرة من الظواىر أف تنتقل ىػذه الظػاىرة مػن احملليػة إذل العاؼبيػة، كىػذا سبامػا مػا 
 .وبدث للغة اإلقبليزية ، أك لنقل ما يقـو بو البشر كبو اللغة اإلقبليزية

اإلشػارة إليػو ابتػداء ؛ إذ ربػدثنا بعػض األرقػاـ عػن اتسػاع شبة إشػكاؿ إحصػائي ال بػد مػن   
نطػػػػػاؽ اسػػػػػتخداـ اللغػػػػػة اإلقبليزيػػػػػة ، سػػػػػواء كانػػػػػت لغػػػػػة أكذل ، أك لغػػػػػة ثانيػػػػػة ،يف اؼبقابػػػػػل يوجػػػػػد 
إحصػػاءات أخػػرل تػػدٌؿ يف أقػػٌل األحػػواؿ إذل اكبسػػار ضػػئيل يف اتسػػاع ىػػذه اللغػػة ، كيبػػدك أٌف مػػن 

أٌف كثػَتا مػن الػدكؿ الناميػة ال سبلػك إحصػاءات دقيقػة أىٌم أسباب ىذا التنػاقض باختصػار شػديد 
عػػن انتشػػار ىػػذه اللغػػة أك لغػػات أخػػرل يف بالدىػػم ، باإلضػػافة إذل تبػػاين اؼبعػػايَت يف اغبػػٌد الػػذم 

؟ ت اٌليت يتوجب علػى اإلنسػاف حفظهػايعترب الشخص بو متحدثا بلغة ما ، فما ىو حجم اؼبفردا
قنهػا حػىٌت يقػاؿ إنٌػو يتحػدث أك يػتقن لغػة أجنبيػة ؟ ككيػف كما ىي كمية الًتاكيب اٌليت عليو أف يت
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ينظػػر إذل مػػن وبسػػن القػػػراءة دكف الكتابػػة ، أك العكػػس ؟ كمػػن الغريػػػب أٌف أحػػد أسػػباب تنػػػاقص 
نسبة اؼبتحدثُت باللغة اإلقبليزية يف العادل ىو التناقص اغباد يف أعداد اؼبواليد الػذم تشػهده الػبالد 

ما يؤدم إذل نقص عدد سكاهنا ، يف مقابل ازدياد عدد سكاف الػبالد اؼبتحدثة باإلقبليزية ، كىو 
 .1األخرل ، كالسيما دكؿ العادل الثالث

باإلضػػافة إذل مػػا ذكػػر فػػإٌف عػػدد اؼبتحػػدثُت بلغػػة مػػا ال يبثػػل حقيقػػة انتشػػار ىػػذه اللغػػة أك  
العػادل ربػدثا ىػي عوؼبتها ، فإٌف أكثر اإلحصائيات ، إف دل يكن كٌلها ، تشَت إذل أٌف أكثر لغػة يف 

اللغػػة الصػػينية ، كالكػػل يعلػػم أٌف سػػبب ذلػػك لػػيس انتشػػار أك عوؼبػػة اللغػػة الصػػينية بقػػدر مػػا يعػػود 
لعدد سكاف الصُت اؽبائل ، كىذا فبا يزىد الباحث نوعا ما يف ىذه اإلحصاءات ، إذا مػا زاضبهػا 

 .يف إثبات ذلك االفًتاض شواىد كحقائق أخرل أقول يف الداللة
كاد هبمع من كتب يف حاضر اللغات اإلقبليزية أهنا ىي اللغة العاؼبيػة بصػرؼ النظػر كبكل حاؿ ي

عن عدد اؼبتحدثُت هبا كتوزيعهم اعبغرايف ؛ حىٌت إٌف كثَتا من الكتابات نظرت إذل اللغػة اإلقبليزيػة 
 .2باعتبارىا اللغة اؼبعيارية العاؼبية

علػػى مػػدل امتػػداد ىػػذه الظػػاىرة  كىنػػا نكتفػػي بػػبعض ىػػذه الشػػواىد كالظػػواىر الٌػػيت تػػدلنا 
 :األفقي 

شػعور كثػَت مػػن األمػم هبػػذا اػبطػر الػػداىم الػذم يبثلػو ىػػذا التغلغػل كاالنتشػػار للغػة اإلقبليزيػػة ،  1-
السػػيما تلػػػك الػػػدكؿ الٌػػػيت تعتػػز حبضػػػارهتا ، كتنظػػػر بريبػػػة النتشػػار الثقافػػػة األمريكيػػػة، كدل تستسػػػلم 

اغبياة ، يف معظم البلداف ، فهذه فرنسا مػثال كىػي  بسهولة للهيمنة األمريكية على معظم جوانب
بػػػُت الػػػدكؿ الٌػػػيت تعتمػػػد " ربػػػالف"صػػػديق لػػػدكد ألمريكػػػا ، يػػػدعو رئيسػػػها جػػػاؾ شػػػَتاؾ إذل إقامػػػة 

لغػػػات مػػػن أصػػػل التيػػػٍت للتصػػػدم بشػػػكل أفضػػػل ؽبيمنػػػة اللغػػػة اإلقبليزيػػػة ، كذلػػػك لػػػدل افتتاحػػػو 
 ".ربديات العوؼبة"منتدل حوؿ موضوع 

                                                                                                                                              
   http://www.krysstal.com/ english.htmlّٛؿٛىس فٟ ِٛلغ ٠ٕظَ رؼٞ حإلكٜخءحص حٌ  1

 39ِٔظمزً حٌٍغش حإلٔـ٠ِ١ٍش، ٙ : ، ٔمالً ػٓ December  ،The Economist، 1996: ٠ٕظَ  2
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الفرنسػػػػي لػػػػدل افتتاحػػػػو منتػػػػدل يف جامعػػػػة السػػػػوريوف صبػػػػع بػػػػُت النػػػػاطقُت كقػػػػاؿ الػػػػرئيس  
ؼبواجهة قػٌوة نظػاـ مهػيمن وبػق لقخػرين حشػد القػول إلرسػاء "إنٌو  ةبالفرنسية كاإلسبانية كالربتغالي

 ".اؼبساكاة يف الفرص كظباع أصواهتم
 منظمػػػػػػة النػػػػػػاطقُت باإليطاليػػػػػػة مػػػػػػن االربػػػػػػاد الالتيػػػػػػٍت إذل االنضػػػػػػماـ إذل( شػػػػػػَتاؾ)كدعػػػػػػا  

كؾبموعػػة الػػدكؿ الناطقػػة بالربتغاليػػة كاؼبنظمتػػُت النػػاطقتُت باإلسػػبانية للػػدكؿ األمريكيػػة  ةالفرانكفونيػػ
 .األمريكية –األيبَتية كالقمة األيبَتية  –
دكلػػػػة كحكومػػػة مػػػػن كػػػػل  79مػػػن خػػػػالؿ منظماتنػػػا اػبمػػػػس تصػػػػبح ىنػػػاؾ " كأضػػػاؼ أنٌػػػػو  

 ".بقاء على لغاهتم مليار رجل كامرأة يريدكف اإل 2,1القارات سبثل 
إذل القياـ بتحرؾ يف األمم اؼبتحػدة باالتفػاؽ بػُت اؼبنظمػات اػبمػس إلقامػة ( شَتاؾ)كدعا  
 ".مشاريع مشًتكة"
كدعػػػػػا شػػػػػركاءه إذل " تعدديػػػػػة اللغػػػػػات يف اجملتمػػػػػع الػػػػػدكرل " عػػػػػن مبػػػػػدأ ( شػػػػػَتاؾ)كدافػػػػػع  
 .فات الالتينية على اإلنًتنتمقًتحا إنشاء موقع للثقا" االستثمار بقوة يف شبكات اؼبعلوماتية"
كأعػػػػرب أخػػػػَتا عػػػػن أملػػػػػو يف أف تعػػػػًتؼ منظمػػػػة األمػػػػم اؼبتحػػػػػدة للًتبيػػػػة كالعلػػػػـو كالثقافػػػػػة  
إعػػالف عػػاؼبي يكػػوف دبثابػػة ميثػػاؽ "مػػن خػػالؿ إصػػدار " حػػق التعدديػػة الثقافيػػة"رظبيػػا بػػػ ( يونسػػكو)

 .1"تأسيسي
نتشػػػار الواسػػػع للغػػػة اإلقبليزيػػػة يف كىكػػػذا قبػػػد أٌمػػػة أخػػػرل مثػػػل الصػػػُت ينتاهبػػػا القلػػػق مػػػن ىػػػذا اال

بالدىػػم مػػن خػػالؿ األفػػالـ األمريكيػػة الٌػػيت وبػػرص الشػػباب علػػى متابعتهػػا مثٌ التػػأثر هبػػا ، فبػػا دفػػع 
اغبكومػػػة الصػػػينية إذل إصػػػدار أٌكؿ قػػػانوف للغػػػة مػػػن أجػػػل الوقػػػوؼ أمػػػاـ اػبطػػػر الػػػذم يتهػػػٌدد اللغػػػة 

ـ كسػائل اإلعػالـ 2001مػن مطلػع شػهر ينػاير الصينية ، كيلـز القانوف الذم بدأ العمػل بػو اعتبػارا 
اؼبقػػػػركءة كاؼبسػػػػموعة بضػػػػركرة االلتػػػػزاـ باألسػػػػس اؼبتعػػػػارؼ عليهػػػػا يف اللغػػػػة الصػػػػينية اؼبعتمػػػػدة علػػػػى 
الكتابػػة اؼببسػػطة يف الصػػُت األـ بعيػػدا عػػن الكتابػػة اؼبعقػػدة اؼبتبعػػة يف اؼبسػػتعمرة الربيطانيػػة السػػابقة 

 .2ىونو كونو
                                                                                                                                              

أْ حالكظفخي ر١َٛ : َ، ٚؿخء فٟ حٌوز20/3/2001َ٘ـ حٌّٛحفك 25/12/1421أهزخٍ لٕخس حٌـ٠َِس ػٍٝ حٌ٘زىش ٠َٛ حٌؼالػخء،   1

  ػخِخً  31ريأ ح١ٌَٛ حٌؼالػخء، ٚ٘ٛ ٔفْ ٠َٛ حٔطالق كَوش حٌفَٔىٛف١ٔٛش حٌؼخ١ٌّش لزً ( ىٌٚش 55)١ٔٛش حٌيٌٟٚ فٟ حٌمخٍحص حٌوّْ حٌفَٔىف
 َ 17/1/2001٘ـ حٌّٛحفك 22/10/1421حألٍرؼخء   2
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، زايػدلناس اعتزازا بلغػتهم ، فقػد كػاف ؽبػم نصػيب مػن ىػذا القلػق اؼبتأٌما األؼباف كىم أكثر ا 
حيػػث اتسػػع يف أؼبانيػػا نطػػاؽ اؼبنػػاداة بسػػٌن قػػوانُت غبمايػػة اللغػػة األؼبانيػػة مػػن تػػأثَت اللغػػات األخػػرل 
كعلػػى رأسػػها اللغػػة اإلقبليزيػػة الٌػػيت يعتقػػد اللغويػػوف األؼبػػاف أٌف مصػػطلحاهتا بػػدأت تشػػكل خطػػورة 

 .، كيرغبوف أف ربذك أؼبانيا حذك فرنسا يف ىذا اجملاؿ على سالمة لغتهم
فاألؼبػػػاف الػػػذين ىػػػدموا قبػػػل عقػػػد مضػػػى جػػػدار بػػػرلُت الشػػػهَت ، يف ثػػػورة سػػػلمية أعػػػادت  

الوحدة إذل شطرم بلدىم وباكلوف اآلف بناء جدار حديػدم مػن نػوع آخػر للحفػاظ علػى ىػويتهم 
لقػػادـ مػػن الواليػػات اؼبتحػػدة كبريطانيػػا متخفيػػا الثقافيػػة كاللغويػػة مػػن طغيػػاف الغػػزك الثقػػايف كاللغػػوم ا

 .برداء اللغة اإلقبليزية ، كاؼبصطلحات اٌليت تقض مضجع اللغويُت األؼباف
كيطالب ىؤالء بأف ربذك بالدىم حذك فرنسا بسٌن تشريعات سبنع استخداـ اؼبصػطلحات  

 .األجنبية يف اإلعالنات كالوسائل اإلعالمية
اين بوجػػود اؼبشػػكلة لكنٌػػو يػػرفض فكػػرة سػػٌن قػػوانُت قػػد تػػؤدم إذل كيعػػًتؼ كزيػػر الثقافػػة األؼبػػ 

 .استحداث شرطة للغة ، ألٌف ىذا سيكوف فيو نوع من القسوة غَت اؼبسوغة
كيتفػػق مػػع رأم الػػوزير عػػدد مػػن اللغػػويُت األؼبػػاف غػػَت أهٌنػػم يؤكػػدكف ضػػركرة ازبػػاذ إجػػراء مػػا  

 .1للحفاظ على كجودىا غبماية اللغة اٌليت يعتربكهنا أغلى ما سبلكو أم أٌمة
عوؼبة اللغة اإلقبليزية ، أهٌنا أصبحت لغة اإلنًتنت بال منػازع ،  –كردبا أسباب  –كمن مظاىر  2-

مػػن صػػفحات اإلنًتنػػت باللغػػة  %77فقػػد أظهػػرت دراسػػة أجرهتػػا إحػػدل اؼبؤسسػػات األؼبانيػػة أٌف 
مػن صػفحات اإلنًتنػت ، كقػد  23 %اإلقبليزيػة ، بينمػا ال تتمتػع بػاقي لغػات العػادل ؾبتمعػة إالٌ بػػ 

كجػاءت اللغػة . جػاءت ىػذه الدراسػة بعػد فحػص أكثػر مػن مليػار صػفحة إلكًتكنيػة علػى الشػبكة
 .اليابانية يف اؼبركز الثاين ، تليها اللغة األؼبانية

اعبػػػدير بالػػػذكر أٌف نسػػػبة األمػػػريكيُت اؼبسػػػتخدمُت للشػػػبكة تتضػػػاءؿ باسػػػتمرار ، إالٌ أهٌنػػػم يبثلػػػوف 
صف مرتادم اإلنًتنت حوؿ العادل بعد أف كاف نصيبهم ثالثة أربػاع مسػتخدميو قبػل حاليا قرابة ن

                                                                                                                                              
  5/3/2001٘ـ ـ حٌّٛحفك 10/12/1421ٚوخٌش ٠ٍٚظَ ٌألٔزخء ٔمالً ػٓ لٕخس حٌـ٠َِس، حإلػ١ٕٓ   1
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كالظػػاىر أٌف ذلػػك يعػػود الزديػػاد عػػدد مسػػتخدمي اإلنًتنػػت يف العػػادل أكثػػر مػػن   . 1،طبسػػة أعػػواـ
 .كوف السبب تناقص العدد الفعلي ؼبستخدمي اإلنًتنت يف أمريكا

اللغػػة اإلقبليزيػػة أصػػبحت اللغػػة الثانيػػة يف أغلػػب بػػالد  مػػن مظػػاىر العوؼبػػة اللغويػػة اإلقبليزيػػة أفٌ  3-
يتلوىػا بعػد ذلػك اللغػة  –السيما العربيػة بدرجػة أكذل ، مثٌ الػبالد اإلسػالمية بدرجػة ثانيػة  –العادل 

كبعيػػدا كػػذلك عػػن اإلحصػاءات الدقيقػػة الٌػػيت تقػػف خلػف ىػػذه اغبقيقػػة ، فػػإٌف نظػػرة .  2الفرنسػية
 العػػػريب مثٌ اإلسػػػالمي ذبػػػد مصػػػداؽ ذلػػػك ، حيػػػث ينقسػػػم العػػػادل سػػػريعة ؼبنػػػاىج التعلػػػيم يف العػػػادل

أحػػدنبا كىػػػو األغلػػب يػػػدرس اإلقبليزيػػة لغػػػة ثانيػػة ألبنائػػػو ، كمػػا ىػػػو : اإلسػػالمي إذل معسػػػكرين 
اغبػػاؿ يف دكؿ اػبلػػيج كمصػػر ، كالسػػوداف ، كباكسػػتاف ، كبعػػض دكؿ جنػػوب شػػرؽ آسػػيا ، كأٌمػػا 

كيبيػػل اؼبػرء نوعػػا مػػا إذل صػػدؽ . رب العػػريب ، كبػالد الشػػاـالثػاين فيػػدرس اللغػػة الفرنسػية كػػدكؿ اؼبغػػ
جانب مػن اإلحصػاء الػوارد يف كتػاب مسػتقبل اللغػة اإلقبليزيػة الػذم قػاـ بػو اجمللػس الربيطػاين عػاـ 

ـ كالػػػذم يقػػػوؿ إٌف طبػػػس سػػػكاف العػػػادل يتكلمػػػوف اإلقبليزيػػػة بدرجػػػة مػػػا ، كأٌف اغباجػػػة مػػػن 1995
ـ سػػيكوف ىنػػاؾ بليػػوف شػػخص يتعٌلمػػوف 2000، كحبلػػوؿ عػػاـ البػػاقُت لتعٌلمهػػا يف ازديػػاد مسػػتمر 

 .3اإلقبليزية ، كستصبح اللغة اإلقبليزية ىي اللغة الرئيسة لكثَت من القطاعات التقنية كغَتىا
اكبسػار نطػاؽ  –بصػرؼ النظػرعن عوؼبػة اللغػة اإلقبليزيػة  –كمػن مظػاىر العوؼبػة اللغويػة عمومػا 4 -

الكليػػة ، فقػػد أفػػادت دراسػػة لربنػػامج األمػػم اؼبتحػػدة للبيئػػة أٌف بعػػض اللغػػات ، أك حػػىٌت اندراسػػها ب
 .نصف اللغات احمللية يف العادل يف طريقها إذل الزكاؿ فبا يهٌدد الثقافات كالبيئة يف آف كاحد

أسػػػرار "كاعتػػػربت الدراسػػػة الٌػػػيت أعػػػٌدىا فريػػػق مػػػن خػػػرباء برنػػػامج األمػػػم اؼبتحػػػدة للبيئػػػة أٌف  
اين كالقصػػص كالفػػٌن كالصػػناعات اغبرفيػػة لػػدل الشػػعوب األصػػلية قػػد الطبيعػػة الٌػػيت تتضػػمنها األغػػ

 ".زبتفي إذل األبد بسبب ظاىرة العوؼبة اؼبتصاعدة يف صبيع اجملاالت
مػػن  90 %لغػػة أصػػلية معاصػػرة اختفػػت كليػػا ، ؿبػػذرين مػػن أٌف  234كقػػد قػػاؿ اػبػػرباء إٌف  

 .يناللغات احمللية يف العادل سوؼ زبتفي يف القرف اغبادم كالعشر 

                                                                                                                                              
 . http //:www.krysstal.com/english.htmlِؼالً حإلكٜخء حٌٛحٍى فٟ ِٛلغ : ظ٠َٕ  1

2  English The Future of ? َ٘ٔ ،ٟٔاٛيحٍ حٌّؼٙي حٌز٠َطخThe English Company  

 57ٙ  ػزي هللا حٌٕف١ٟٔ، حٌزؼي ح١ٌٔخٟٓ ٌم١٠ش حٌٍغش حٌؼَر١ش،  3

http://www.krysstal.com/english.html
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كحٌذر اؼبدير التنفيذم لربنػامج األمػم اؼبتحػدة للبيئػة كػالكس تػويبفر مػن أٌف ربريػر األسػواؽ  
قػد يػتٌم علػى حسػاب  –الذم ىو مفتاح التنمية االقتصادية يف الدكؿ الغنية كالفقػَتة  –يف العادل 

 .آالؼ الثقافات كالتقاليد احمللية
مػن اللغػات احملليػة يف العػادل توجػد يف  32 % كأشار برنامج األمم اؼبتحػدة للبيئػة أٌف حػوارل 

 %يف القػارة األمريكيػة ، ك 15 %يف منطقة احملػيط اؽبػادم ، ك 19 %يف إفريقيا ، ك 30 %آسيا ك

 .يف أكركبا 3
كتػػػأيت غينيػػػا اعبديػػػدة علػػػى رأس الػػػدكؿ الٌػػػيت تنتشػػػر فيهػػػا اللغػػػات احملليػػػة ، إذ توجػػػد فيهػػػا  
، كأسػػًتاليا ( 309)، كاؽبنػػد ( 376)لغػػة ، مثٌ نيجريػػا ( 655) لغػػة ، كتليهػػا إندكنيسػػيا بنحػػو( 847)
، كالكونغػػػػو الديبقراطيػػػػة ( 185)، كالربازيػػػػل ( 201)، كالكػػػػامَتكف ( 230)، مثٌ اؼبكسػػػػيك ( 261)
 1.(153)، كالفلبُت ( 158)
كقػػد نشػػرت ىػػذه الدراسػػة يف مػػؤسبر عقػػده برنػػامج حػػوؿ البيئػػة يف بػػَتكيب يف اػبػػامس مػػن  

ـ ، كأعلنت األمم اؼبتحدة أٌف حػوارل سػبعُت كزيػرا للبيئػة مػن القػارات اػبمػس 2001ط شبا/ فرباير
شاركوا يف ىذا اؼبؤسبر الػذم تبػٌت يف يػـو انعقػاده الرابػع خطػة للػدفاع عػن الثقافػات كاللغػات احملليػة 

 .اٌليت سبثل إحدل األكلويات غبماية البيئة
ع من العوؼبة كنفوذه ، كسػريانو ، حػىٌت إنٌػو شاىد آخر غريب ك  طريف يدؿ على قوة ىذا النو  5-

، كسػاك بػػاكلو ، فسػهم ضػٌد العوؼبػػة يف دافػوس، كنػيسفػرض نفسػو دكف أف يشػعر بػػو اؼبتظػاىركف أن
 The" يف مقػػاؿ لػػو يف صػػحيفة ( أليكسػػي بػػاير)فضػال عػػن عمػػـو النػػاس ، أال كىػػي الٌػػيت ذكرىػػا 

Globalist  " لغػػة اللوحػػات الٌػػيت اسػػتخدمها اؼبتظػػاىركف إٌف اللغػػة اإلقبليزيػػة كانػػت : " حيػػث قػػاؿ
اؼبعارضػػوف للعوؼبػػة يف التعبػػَت عػػن معارضػػتهم للعوؼبػػة ، كمػػا ذلػػك إالٌ دليػػل علػػى عوؼبػػة ىػػذه اللغػػة 

 .2"دكف أف يشعر بذلك أحد 
 !ماذا بعد؟

                                                                                                                                              
   10/2/2001َ٘ـ، حٌّٛحفك، 17/11/1421لٕخس حٌـ٠َِس، حٌٔزض   1
 َ 5/2/2001حٌّمخي ِئٍم رظخ٠ٍن   2
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ىل العربيػة قػادرة علػى : كيف نقاـك ىذا االجتياح العوؼبي اللغوم اإلقبليزم ؟ كالسؤاؿ األىم    
 عة تارىبها اغباضر كالقادـ ؟صنا

 ؟ؿ كلمتها يف الزمن اؼبعودل لغوياىل بداخل لغتنا اعبميلة مقومات البقاء اٌليت تسمح ؽبا بأف تقو 
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، بلهجػػة القػػاص *(أرنسػػت رينػػاف)، كعػػن لغػػة القػػرآف، يكتػػب "اللغػػات السػػامية"يف كتابػػو  

 :اؼبذىوؿ 
من أغرب ما كقع يف تاريخ البشر كصعب حل سرٌه ، انتشار اللغػة العربيػة،  فقػد كانػت "  

ىذه اللغة بادئ ذم بدئ ، فبدت فجػأة يف غايػة الكمػاؿ ، سلسػلة أم سػاللة، غنيػة أم غػٌت ،  
عليهػػا إذل يومنػػا ىػػذا أم تعػػديل مهػػٌم ، فلػػيس لػػو طفػػوة كال شػػيخوخة ، كاملػػة حبيػػث دل يػػدخل 

ظهػرت ألٌكؿ أمرىػػا تامػة ؿبكمػػة كدل يبػض علػػى فػتح األنػػدلس أكثػر مػػن طبسػُت سػػنة حػىٌت اضػػطر 
رجاؿ الكنيسة أف يًتصبػوا صػلواهتم بالعربيػة ليفهمهػا النصػارل ، كمػن أغػرب اؼبدىشػات أف نبتػت 

ككانػػت ... رجػة الكمػػاؿ كسػػط الصػػحارل عنػد أٌمػػة مػػن الرٌحػػل،تلػك اللغػػة القوميػػة ككصػػلت إذل د
ىػذه اللغػة ؾبهولػػة عنػد األمػػم ، كمػن يػػـو أعلنػت ظهػرت لنػػا يف حلػل الكمػػاؿ ، إذل درجػة أهٌنػػا دل 
تتغػػَت أم تغػػٌَت يػػذكر ، حػػىٌت أنٌػػو دل يعػػرؼ ؽبػػا يف كػػل أطػػوار حياهتػػا ال طفولػػة كال شػػيخوخة ، كال 

هتػػا كانتصػاراهتا الٌػػيت ال تبػػارل ، كال نعلػم شػػيئا عػػن ىػذه اللغػػة الٌػػيت نكػاد نعلػػم مػن شػػأهنا إالٌ فتوحا
 .1...ظهرت للباحثُت كاملة من غَت تدريج ، كبقيت حافظة لكياهنا خالصة من كل شائبة

حػػػَتة ربتػػػل العقػػػوؿ ، لتػػػذىب هبػػػا بعيػػػدا كتتفػػػرٌع يف مػػػذاىب شػػػىٌت دكف أف تنتهػػػي إذل رأم        
 .أكيد
 .ألٌم كاف سٌر العربية ال ينكشف 
 

                           

                                                                                                                                              

 .٘ٛ ٍؿً ِٓ أٗي حٌٕخّ ػيحء ٌإلٓالَ ٚح١ٌٍّّٔٓ ، ِغ ًٌه ٌُ ٠ٔظطغ أىخٍ ؿّخي حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚػَحثٙخ* 

  17حٌّئحَِس ػٍٝ حٌفٜلٝ ٌغش حٌمَآْ ، ٙ أٍٔٛ حٌـٕيٞ، : ٔمال ػٓ   1
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 التجلي ء إلىالخفا من: أّوال 
 

مسػػقط األديػػاف  **ينتهػػي نسػػب اللغػػة العربيػػة إذل العائلػػة السػػامٌية ، ككػػاف مػػوطن السػػامٌيُت       
 .السماكيٌة ، كمهد الكتب اؼبقٌدسة

ط بػػػالغموض ، مػػػا بػػػُت مولػػػد كشػػػأف تػػػاريخ العربيٌػػػة البعيػػػد شػػػأف تػػػاريخ اللغػػػات كافٌػػػة ، ؿبػػػا       
 :ؾبهوؿ كطفولة ضائعة ، لكن يبكننا التمييز بُت حدين تارىبٌيُت ؽبذه الٌلغة 

أٌمػػا أٌكؽبمػػا فتحملػػو النقػػوش األثريػػة الٌػػيت يرقػػى أقػػدمها إذل القػػرف التاسػػع قبػػل اؼبػػيالد ، إذ عثػػر علػػى 
: " ش كجػد بالعربيػة كيف نقػ(  ـ.ؽ 854)اؼبلػك اآلشػورم الثالػث ( سػلما ناصػر)نقوش ترجع إذل 

 .*فالنص عريٌب فصيح كقدًن يدٌؿ على قدـ العربية" أنا حرقتها ... مدينتو اؼبلكٌية أنا دٌمرهتا
كأٌمػػػا الثػػػاين فيبػػػدأ بنػػػػزكؿ القػػػرآف الكػػػرًن ، حيػػػث سػػػطعت أنػػػوار ىػػػذه اللغػػػة لتغمػػػر العػػػادل بأسػػػره 

 .كلتدخل التاريخ من بوابة الصحراء ، مع حضارة الناقة كاعبمل
 :فنقوؿ  ،كلنا يف اغبٌدين تفصيل        

إٌف اللغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة نشػػػأت مػػػن اآلراميٌػػػة يف الشػػػماؿ كالسػػػبئٌية يف اعبنػػػوب ، إالٌ أٌف آراميػػػة 
الشماؿ تغٌلبت على السبئٌية يف القػركف القريبػة مػن اإلسػالـ ، فبثٌلػة يف العدنانيػة مػع بقػاء اغبمَتيٌػة 

سالـ بقليل ، كلكٌن العدنانٌية يف صبلتها دل وبفظ كياهنا بعد يف بعض مواطن اليمن إذل ما بعد اإل
اإلسػالـ ، بػػل تغٌلبػت عليهػػا اؼبضػػرية بنػػزكؿ القػػرآف بلغػػة مضػر ، كألٌف أكػػرب أىػػل اغبػل كالعقػػد مػػن 

 .1العرب كانوا من مضر كخاصة قريش

                                                                                                                                              

( أٚ حألوخى٠ش ٔٔزش اٌٝ رٍي أوخى)حٌٔخ١ِْٛ ُ٘ ِـّٛع حٌ٘ؼٛد ح٢ٍح١ِش حٌف١ٕ١م١ش ٚحٌؼز٠َش ٚحٌؼَر١ش ٚح١ّٕ١ٌش ٚحٌزخر١ٍش ح٠ٍٛٗ٢ش ** 

ِٚخ  47ٓفَ حٌظى٠ٛٓ ، حإلٛلخف حٌؼخَٗ ، ٔٔزش اٌٝ ٓخَ رٓ ٔٛف ، ىٍحٓخص فٟ فمٗ حٌٍغش ، ٙ : ٚطمظزْ حٌظ١ّٔش ِٓ حٌىظخد حٌّميّ 

 .رؼي٘خ

ٚ٘زظُ ٚأٟٙٛح ِٕٛ وٍزض ١ٕٕ٘ٛ ُ٘ٓ اٌٝ ِمٗ َُْ٘ ُْ ِِٔيْ كـٓ ِّٚٙظٙٛ رّٔؤٌٙٛ :  " ٚطًٜ ا١ٌٕخ أك١خٔخ ٔمٕٛ ال طفُٙ ِؼً * 

 .41ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ طٛف١ك ِلّي ٗخ١٘ٓ، . ى :٠ٕظَ. "ٌٛف١ّٙٛ ٚٓؼيّ٘ٛ ٔؼّظُ 

 114ح٢ىحد حٌٔخ١ِش ، ٙ  ِلّي ػط١ش حإلرَحٟٗ، : ٠ٕظَ  1
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يف  أقصػى مػا ثبػت يف التػاريخ أٌف ىػذه الٌلغػة كانػت( : " ... اػبضػر حسػُت)يقوؿ الشيخ  
كانقرضػػوا ، مثٌ انتقلػػت إذل قحطػػاف كإذل يعػػرب ... قبائػػل مػػن كلػػد سػػاـ بػػن نػػوح ، كىػػم عػػاد كشبػػود

 .1"ابن قحطاف ، كنشأت منها اغبمَتيٌة لغة أىل اليمن ، مثٌ انتقلت إذل أكالد إظباعيل 
كظهػػرت اللهجػػات العربيٌػػة يف الشػػرؽ األدىن كيف شػػبو اعبزيػػرة العربيػػة ، كشػػاعت بتشػػجيع  

د اؼبواطن كالقبائل ، لكٌن اللهجة اؼبضريٌة اٌليت كانػت زبػتلط باغبمَتيػة كبسػائر اللهجػات ، من تعدٌ 
أخػػػذت تػػػتخٌلص مػػػن الشػػػوائب كتتسػػػامى ، لتهيػػػا الػػػدكؿ األديب سػػػتقوده قػػػريش تلػػػك اجملموعػػػة 

 .السٌكانية اٌليت ستفرض لغتها على اجملتمعات اجملاكرة ؽبا
ضػػافر عناصػػر اجتماعيػػة كذباريػػة كسياسػػية كبيئيػػة ككػػاف مػػن أسػػباب ىػػذه السػػيطرة اللغويػػة ت 

 ".مٌكة ، قريش ، عكاظ : " جغرافية ، ضبلتها مفاىيم ثالث 
كمػػن  *كأسػػفر اؼبخػػاض عػػن لغػػة مثاليػػة اسػػتعارت مػػا ينقصػػها مػػن لغػػات الشػػعوب البعيػػدة 

ديػػػة ؽبجػػػات األقػػػواـ العربيػػػة اؼبتاطبػػػة ؽبػػػا ، كصػػػارت لغػػػة قػػػريش قػػػادرة علػػػى التعبػػػَت عػػػن األمػػػور العا
 ...كاؼبفاىيم اجملردة ، كعن ؾبمل أدب اعباىلية الرفيع

كصارت مستقرة األكضاع ثابتة السنن ، كىكذا دخلػت العربيػة طػور الشػباب الفػيت ككأهٌنػا  
 .2تًتٌقب اغبدث العظيم

قركنػا كال تػزاؿ، كالػذم  –علػى عظمتػو  –ككاف أف توجػت بتاجهػا األبػدم ، الػذم ضبلتػو  
 .بصنع أسطورة حياهتاتكٌفل حبفظ شباهبا ، ك 

، القػػػػدسلقػػػد اصػػػطفتها السػػػماء ؼبخاطبػػػة أىػػػل األرض مػػػن الثقلػػػُت ، لكوهنػػػا لغػػػة الػػػركح  
 .كمناجاة اػبالق سبحانو

كازبػػذت ىػػذه الرسػػالة مػػن شػػكلها اللغػػوم حٌجػػة لنبػػٌوة الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ك سػػلم  الػػذم " 
 .1"الرسالة كجودهتا خصائص اللغة يف اصطفاه اػبالق ليبلو عنو ، فكانت معجزتو من

                                                                                                                                              

  40ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ طٛف١ك ِلّي ٗخ١٘ٓ، . ى  1

 طو١َص ِٓ إٌٔٔش أً٘ ح١ٌّٓ ٚكٍٛحْ ٚحٌٕز٢ ٚحٌمز٢ ٚحٌََٚ َِٜٚ ٚحٌؼـُ ٚح٠ٌَٔخْ ٚحٌلز٘ش ، حلظَٟظٗ ٚكٌٛظٗ اٌٝ ػَرٟ ف١ٜق* 

  ِٚخ رؼي٘خ 15حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚطلي٠خص حٌؼَٜ ، ٙ ، ...٠ٍّْٛ ١لخْ : ٠ٕظَ  2
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اتسعت ثركة ىػذه الٌلغػة ككىبهػا القػرآف الكػرًن حيػاة جديػدة ، أسػفرت عػن حسػنها يف كػل        
ككأمٌبػػػػا تعاطػػػػت يف آياتػػػػو إكسػػػػَت اغبيػػػػاة ، كسػػػػٌر البقػػػػػاء ، " بلػػػػد أشػػػػرقت فيػػػػو لػػػػس اإلسػػػػالـ ، 

جعلػت العربيػة  يتالٌػكاستمدت من كلماتو شجاعة اؼبواجهػة ، كركح الثبػات ، فكػاف القػرآف الػركح 
، الػذم فٌجػر الٌلغة فإمٌبا مػرٌده إذل القػرآف الفصحى لغة كل العصور ، ككل ما جاءنا من تراث ىذه

علومهػػا كأطلػػق عبقريػػة أبنائهػػا ، فبقيػػت العربيٌػػة كمػػا كانػػت ، راسػػخة القػػدـ مبػػٌت كمعػػٌت ، قػػادرة 
 .2"يلزمويلزمها ، كتعطي لغَتىا ما  على مواكبة اغبضارة ، تأخذ من غَتىا ما

، دات الفكريػػة كالعقائديػػة للمسػػلمُتكغػػدا القػػرآف القطػػب الػػذم تػػدكر حولػػو ـبتلػػف اجملهػػو        
كمنطلػػػق تلػػػك اجملهػػػودات كغايتهػػػا يف الوقػػػت نفسػػػو ، كسػػػتقـو حػػػوؿ القػػػرآف كمنػػػو حلكػػػة نشػػػيطة 

طرحهػػػا ؾبيئػػػو ، كسػػػيكوف األصػػػل يف تبلػػػور العديػػػد مػػػن العلػػػـو  الٌػػػيتتتصػػػل نملػػػة مػػػن اؼبشػػػاكل 
نعرفهػػا اليػػـو ، خاصػػة مػػا يٌتصػػل بلغتػػو ، كانعكػػاس ذلػػك علػػى العربيػػة مػػن تقنػػُت  الٌػػيتسػػالمية اإل

كضػػبط ، خدمػػة لػػو ، كخوفػػا مػػن أف يصػػيبو الفسػػاد دبفعػػوؿ عوامػػل تارىبيػػة باعػػدت بػػُت فصػػاحة 
 .3ضعفت صلتها دبعدف تلك الفصاحة اٌليتالٌلغة كصفائها ، كاألقواـ اعبديدة 

ا التنػػػزيل اغبكػػيم كػػاف ذا أثػػػر يف أنٌنػػا نػػرل أنفسػػنا اليػػـو ، قػػادرين علػػػى ىػػذ أفٌ ال شػػك يف        
شػعره ، كفهمهػا مػع تقػادـ العهػد بيننػا كبينػو ، كتلػك ( امرؤ القػيس)كاف ينشد هبا   اٌليتقراءة الٌلغة 

 .ميزة انفرد هبا لساف العرب عٌما سواه
 أٌمػااللغويػة بزيػادة مفرداهتػا ، ككاف للقرآف الكرًن ، الفضل العظيم على العربية مػن الناحيػة  

مػػن الٌناحيػػة األدبيػػة فقػػد أفػػاض عليهػػا صبػػاال فنيٌػػا ، كبيانػػا سػػهال مػػؤثٌرا ، كأٌمػػا مػػن الناحيػػة العلميػػة 
 .4فقد أحدث فيها علوما لسانية كبيانية كتشريعٌية ، من كبو كصرؼ كبالغة كفقو كأصوؿ

 في خصائص العربية إجماال: ثانيا 
                                                                                                                                                         

  33ٌظفى١َ حٌزالغٟ ػٕي حٌؼَد ، ٙ حكّخىٞ ّٛٛى،  1

  44حٌؼَر١ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ ػزي حٌٜزٍٛ ٗخ١٘ٓ،  . ى 2

  33حٌظفى١َ حٌزالغٟ ػٕي حٌؼَد ، ٙ كّخىٞ ّٛٛى، : ٠ٕظَ   3

  137ح٢ىحد حٌٔخ١ِّش ، ٙ  ِلّي ػط١ش حإلرَحٟٗ، :٠ٕظَ   4
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لساف العرب جواد صبوح ، بل ظبية شاردة لو أفػٌت الواحػد منٌػا  أفٌ نا القدامى ، قٌرر علماؤ         

 .عمره يف ربصيلو ما أحاط بو كامال
كتػػب أحػػد اؼببشػػرين . لػػيس ىػػذا ضػػربا مػػن التفخػػيم ، إمٌبػػا كاقػػع اغبػػاؿ يؤٌكػػد ىػػذه اغبقيقػػة 

 :ـ 1894دبصر عاـ 
لرجػػػاء الصػػػاحل ، كأجػػػوب إفريقيػػػة إيٌن أفضػػػل أف أسػػػَت علػػػى قػػػدمي مػػػن اإلسػػػكندرية إذل رأس ا" 

 .1"ماشيا على قدمٌي ، من أف أتعٌهد مرٌة كاحدة بالسيطرة على اللغة العربية 
ككبػػن إذ نسػػوؽ مػػا نسػػوؽ ، تسػػليما منػػذ البػػدء بػػأف اآليت ال يعػػدك أف يكػػوف ؾبػػٌرد قػػراءة  

يبكن حصره يف ىػذا نسبٌية ألبرز خصائص اللغة العربٌية ، كال شٌك يف أنٌنا سنخٌلف الكثَت فبٌا ال 
 .اؼبقاـ
، هتػا ، كاطٌػراد القيػاس يف أبنيتهػاسبتػاز اللغػات السػامٌية عػن سػائر لغػات البشػر ، بػوفرة كلما 

كتنوٌع أساليبها ، كعذكبػة منطقهػا ، ككضػوح ـبػارج حركفهػا ، كتفضػلها اللغػة العربيػة يف ذلػك كلٌػو 
كتقػػٌدمها يف الطريقػػػة النظريػػػة الٌػػػيت ، لتصػػٌوهنا زمػػػن جاىليتهػػػا قركنػػػا سػػحيقة يف شػػػبو جزيػػػرة العػػػرب 

 .نشأت عليها
كصبع العػرب بػُت الواقعيػة اغبسػية كاؼبثاليػة اؼبعنويػة يف لغػتهم ، كمثػاليتهم ليسػت خياليٌػة بػل  

 .ىي امتداد للواقعٌية كتساـ هبا ، كلذا دل تتنافيا
 : ت باؼبعنوياتية عرٌبت عن اؼبادياكإذا كاف التجريد دليل ارتقاء العقل ، فإنٌنا قبد العرب 

 *﴾ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجارِيَةِ   
 **﴾  آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُن َشْيًما﴿ 

                                                                                                                                              
1
  168ح٢ىحد حٌٔخ١ِّش ، ٙ  ِلّي ػط١ش حإلرَحٟٗ،  

 

 11.../حٌلخلش * 

**
 33.../حٌىٙف 
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 *﴾ َفُأْهِلُكوا ِبرِيَح َصْرَصَر َعاتَِيَة ﴿ 
مػػن ىػػذا كلٌػػو خيٌػػل لكثػػَت مػػن العلمػػاء البػػاحثُت أهٌنػػا لغػػة كليػػدة مواضػػعة كاصػػطالح متعمػػد  

 .حكماء أىلها ، ال ألهٌنا لغة فطرية تدرهبية
كذىػػػػب كثػػػػَت مػػػػن علمػػػػاء عصػػػػرنا الغػػػػربيُت كالشػػػػرقيُت إذل أٌف العربيػػػػة ىػػػػي أصػػػػل اللغػػػػات  

 .1السامٌية
اإلعػػراب كاإلهبػػاز ككثػػرة اؼبًتادفػػات كدقٌػػة التعبػػَت ، مػػن أخػػص خصػػائص العربيػػة الٌػػيت تتميٌػػز  

فيهػػػا مػػػن اؼبركنػػػة كالسػػػيطرة علػػػى اؼبعػػػاين بصػػػيغها كحركاهتػػػا دبطواعيتهػػػا الفائقػػػة كقػػػدراهتا الفريػػػدة ، ف
علػػى ىػػذا . كغػػزارة مادهتػػا ، مػػا هبعلهػػا مػػن أدٌؽ اللغػػات كأصػػلحها للتعبػػَت عػػن اؼبفػػاىيم اؼبختلفػػة

تتعػػٌدد عناصػػر اعبمػػاؿ يف اللغػػة العربيػػة بػػُت تراكيبهػػا البليغػػة ، كحركفهػػا اؼبرتبػػة كقواعػػدىا اؼبنطقيػػة ، 
يف صباؽبا فهي غنية دبفرداهتا األصلية ، دل تتأثر بالدخيل كغَتىا من اللغػات ،  كلثركهتا اللفظية أثر

كأىػػٌم عناصػػر صباؽبػػا ىػػو مػػن غػػَت شػػك أدب لغتهػػا العظػػيم ، فبالشػػعر كحػػده يسػػتطيع العػػرب أف 
يتحػػدكا بالغػػات العػػادل كلٌػػو ، كيف نصػػوص ىػػذه اللغػػة القديبػػة ، أمثلػػة رائعػػة كمبػػاذج بارعػػة توقػػف 

ء كثػػػَت مػػػن صباؽبػػػػا يف التعبػػػَت ، كدقتهػػػا يف اإلفصػػػػاح عػػػن خلجػػػات النفػػػػوس ، القػػػارئ علػػػى شػػػػي
 .كتصوير العواطف اإلنسانية

مػػػا زاؿ ؿبتفظػػػا بنشػػػأتو عػػػن الصػػػور  –بفضػػػل بنيانػػػو االشػػػتقاقي  –ىػػػذا كاللسػػػاف العػػػريب  
الصػػػوتية البدائيػػػة ، كبتحػػػٌوؿ كافػػػة كلماتػػػو عػػػن ىػػػذه الصػػػور اؼبقتبسػػػة مباشػػػرة عػػػن الطبيعػػػة ، كىػػػو 

عد بنمطػػػو اػبػػػاص علػػػى سبييػػػز الكلمػػػات الدخيلػػػة مػػػن األصػػػيلة ، كعلػػػى التحػػػرر بػػػذلك مػػػن يسػػػا
،  الكلمػػات كضػػعف التػػأليف يف الكػػالـ الركاكػػة كاؽبجانػػة ، فقػػد اسػػتقبحوا يف كالمهػػم التنػػافر يف

 .2كما أهٌنم استهجنوا التعقيد اللفظي كاؼبعنوم يف ؿبادثاهتم ككتاباهتم

                                                                                                                                              
*
 .6../حٌلخلش 

1
  40ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ ِلّي ٗخ١٘ٓ، . ى، ٚ 114ح٢ىحد حٌٔخ١ِّش ، ٙ  حإلرَحٟٗ، :٠ٕظَ   

2
 35ؿٌٍٚ حٌؼَر١ش فَٚع حٌل١خس ،ٙ ، ...ػٍٟ أٓؼي. ى، ٚ 161ػخ١ٌّش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ حإلٓالَ ح١ٌَٛ،  : ٠ٕظَ   
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اظ ، دقيقػػة األكزاف ، صبيلػػة التعبػػَت سػػاحرة األداء، يتجلػػى سػػٌر فانسػػابت ؽبػػم لغػػة موسػػيقية األلفػػ
صباؽبا يف ىذا الفٌن القػورل الػذم كعتػو ، كذلػك اجملهػود األديب الػذم خلفتػو، مػا سبتػاز دبػا فيهػا مػن 

 .1طرؽ اإلبانة اؼبختلفة اٌليت سبلك القلب كاغبس كالسمع
ب ، بل ذباكزتو إذل رسػم الكتابػة، لتكػوف دل تتجٌل العبقرية العربية يف منطوؽ الكالـ كحس       

أركع مبػػط زخػػريف زبيلػػو اإلنسػػاف ، إهٌنػػا الوحيػػدة الٌػػيت تكتسػػي ركحػػا مالئمػػا لصػػوت اإلنسػػاف عنػػد 
 .2التعبَت ، كما تبدك ىذه اغبركؼ كأمٌبا ىي اختزاؿ ألعمق تقلبات القلب كاختالجات الضمَت

تهػػا ، قػػدر مػػا ظفػػرت بػػو اللغػػة العربيػػة ، فقػػد دل تظفػػر لغػػة علػػى ىػػذه األرض بعنايػػة يف ركاي       
عكف العلماء كالػركاة علػى صبعهػا مػن حصػيلة النصػوص اؼبوثقػة شػعرا كنثػرا ، كمػن أفػواه األعػراب 
الفصػػحاء يف أكبػػاء اعبزيػػرة العربيػػة ، علػػى ترامػػي أطرافهػػا ، كقػػد بػػالغوا يف ىػػذا اعبمػػع حػػىٌت أخػػذكه 

ظبعػت صػبية حبمػى ضػريٌة يًتاجػزكف ، فوقفػت : "  (األصػمعي)قػاؿ . عن الصبياف ، كعن اجملػانُت
أتكتػب كػالـ ىػؤالء األقػزاـ : كصدكين عن حاجيت، كأقبلت أكتب ما أظبع ، إذ أقبل شيخ فقاؿ 

 .3"األدناع ؟
أضػػف . ىػػذه إحػػدل اػبػػواص الٌػػيت يرجػػع الفضػػل يف ربلػػي العربيػػة هبػػا ، إذل القػػرآف الكػػرًن       

إلينا ىذه اللغة معربة عن تاريخ بعيػد ، كتػراث عريػق ، ناطقػة إليها خاصية التواصل ؛ فقد هتادت 
علػػى ألسػػنتنا ، كمػػا كانػػت تنطػػق علػػى ألسػػنة سػػلفنا ، دكف أف تسػػًتغب أك تسػػتعجم؛ فأصػػواهتا 
كصػػيغها كتراكيبهػػا ىػػي كمػػا كانػػت ، دل يصػػبها مكػػركه ، رغػػم تطػػاكؿ القػػركف ، كتتػػابع األجيػػاؿ ، 

، دل يسػجلو التػاريخ إالٌ لٌلغػة العربيػة ، الٌػيت نقػرأ نصوصػها كىو أمر نادر اغبدكث يف عػادل اللغػات 
القديبػػة فػػال كبػػس بقػػدمها ، بػػل إنٌنػػا نػػأنس هبػػا ، كنتلػػذذ بتكرارىػػا كسبثلهػػا كاسػػتخدامها يف أحػػايُت  
كثػػَتة ، علػػى حػػُت أٌف نصػػوص اللغػػات األخػػرل تسػػتغلق علػػى الفهػػم ، إذا مضػػى علػػى إنشػػائها 

ـبلفػػات التػػاريخ ، كتوضػػع لتفسػػَتىا اؼبعػػاجم الكالسػػيكية ،  قرنػػاف ، بػػل قػػرف كاحػػد ، فتصػػبح مػػن
 .فأٌما إذا كانت بنت ثالثة أك أربعة قركف ، فإهٌنا تعٌد من مقتنيات اؼبتاحف

                                                                                                                                              
1
  163ح٢ىحد حٌٔخ١ِّش ، ٙ  رَحٟٗ، حإل:٠ٕظَ   
2
ش ٍٚف ػمخفظٙخ ، ٙ  ِلّي رٓ ػزي حٌى٠َُ، . ى :ى٠ٕٟ  ٔمال ػٓ  ر١ض هللا حٌلَحَ ، ال٠ظ١خْحٌلؾ اٌٝ : ٠ٕظَ    ِّ   38ٌغش وً أ
3
  1/140: حٌَِّ٘ ح١ٛ١ٌٟٔ،   
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مػػن خصػػائص العربيػػة الٌػػيت ال تشػػاركها فيهػػا لغػػة أخػػرل ، حيػػث  –إذف  –ظػػاىرة التواصػػل        
ٍت عند ـبتلف األجياؿ ، دكف االحتيػاج إذل مػًتجم تنفرد باالستمرار كالًتابط كالتأثَت النفسي كالف

بينهمػػا ، منػػذ تكامػػل نضػػجها قبػػل اإلسػػالـ ، كحػػىٌت اآلف ، كىػػذا يعػػٍت انعػػداـ اؽبػػٌوة اللغويػػة علػػى 
 .1غَت ما ىو يف اللغات األخرل ، اٌليت تتغٌَت مع تغٌَت البيئات كاألجياؿ كالعصور

أكسػػع اللغػػات كأغناىػػا ، كأدقهػػا تصػػويرا، كأكسػػعها لبلػػص إذل أٌف اللغػػة العربيػػة مػػن  ؛أخػػَتا       
بأهٌنػػا تفضػػل زميالهتػػػا الكبَتتػػُت ، العربيػػة كالسػػػريانية ، ( ماسػػينيوس)مػػذىبا ، كقػػد أقػػٌر اؼبستشػػػرؽ 

لثػػركة اؼبعػػاين الكامنػػة يف كػػل أصػػل ثالثػػي مػػن أصػػوؽبا ، كمػػن قػػدرهتا يف القػػبض علػػى االمتػػدادات 
 .2صقلها للمعاين كالصعود هبا يف مدارج التقدـ اؼبعنوية اؼبشًتكة أسسها ، كأخَتا من

كمػػػػا داـ علمػػػػاء اللغػػػػة يقسػػػػموف اللغػػػػات علػػػػى أسػػػػاس قػػػػوانُت التطػػػػور كاالرتقػػػػاء يف قواعػػػػد        
الصػػػرؼ ، كالػػػنظم ، كالًتكيػػػب ، فقػػػد رأكا أٌف اللغػػػة العربيػػػة مػػػن خػػػالؿ ىػػػذه اؼبعػػػايَت ، ىػػػي أرقػػػى 

 .3، كأهٌنا من أرقى لغات العادل اللغات السامية مبٌت كمعٌت كاشتقاقا كتركيبا
مػػػا كػػػاف لنػػػا أف كبػػػـو حػػػوؿ اللغػػػة العربيػػػة ، دكف أف تغرينػػػا بولػػػوج أبواهبػػػا يف ؽبفػػػة كانػػػدفاع ، كألٌف 
الكػػػالـ عنهػػػا ينبغػػػػي أف يكػػػوف مؤسسػػػا كمسػػػػؤكال ، فإنٌػػػو ال بػػػٌد مػػػػن التفصػػػيل يف خصائصػػػػها أك 

 .باألحرل يف علومها اٌليت ظبحت لبنائها بالصمود
 :من كل ما سبق ، ربصيل أربعة عناصر ، ىي دعائم العربية ، تتسلسل كاآليت كيبكننا

 .كتلك عناصر علم الصوت: األصوات  -أ
 .كتلك عناصر علم الصرؼ: الصيو  -ب
 .كتلك عناصر علم النحو: الًتاكيب  -ج
 .كتلك عناصر علم اؼبعاجم كالداللة: اؼبفردات كمعانيها  -د

 .يت كقتها نوائب الزماف ، سنخوض فيها ، كل معقل على حدةىذه ىي معاقل العربية ، الٌ 
 

                                                                                                                                              
1
  162ش حٌؼَر١ش ، ٙ ، ٚػخ١ِش حٌٍغ 44حٌؼَر١ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ ػزي حٌٜزٍٛ ٗخ١٘ٓ،   : ٠ٕظَ   
2
 06ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ  طٛف١ك ٗخ١٘ٓ،. ى :ٔمال ػٓ  
3
  06، ٙ  حٌَّؿغ ٔفٔٗ  
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 دعائم العربية: ثالنا
 مقاربػػة للبنيػػة الداخليػػة

 
 :  األصوات -0

ألٌف الصػػوت . 1"بأهٌنػػا أصػػوات يعػػرب هبػػا كػػل قػػـو عػػن أغراضػػهم"اللغػػة  (ابػػن جػػٌٍت )عػػٌرؼ         
لفػػاظ جسػػـو تصػػبح صػػورا مرئيػػة عنػػدما أصػػغر كحػػدة لغويػػة تبػػٌت عليهػػا بػػاقي الوحػػدات ، كألٌف األ

 .2تصور باغبركؼ
ىػػػػذه األصػػػػوات احملػػػػدكدة ، الناشػػػػئة عػػػػن أعضػػػػاء النطػػػػق اؼبعػػػػدكدة ، اؼبتمثلػػػػة يف اغبنجػػػػرة،  

ىػػذا الكيػػاف الضػػئيل اؼبتماثػػل بػػُت أفػػراد البشػػر ، ىػػو  –كاغبلػػق ، كاللسػػاف ، كالشػػفتُت ، كاألنػػف 
، الػػذم تعػػرب عنػػو ثالثػػة آالؼ لغػػة موجػػودة ، عػػدا الػػذم أنػػتج ىػػذا الوجػػود اللغػػوم اؽبائػػل اؼبتنػػوع 

 .تلك اٌليت بادت كىي بضعة آالؼ أيضا
ثالثة آالؼ لغة ، بكل ما ربتوم مػن مفػردات كتعػابَت ، ككتػب كتػراث ، ككاقػع نػاطق مػن  

خالؿ أجهزة اإلعالـ اؼبختلفة ، إنٌو كجود لغوم ىائل ال حدكد المتػداده ، كال وبػيط بػو إالٌ علػم 
 .3يماهلل العظ

عناصػػػرىا األصػػػواتية مػػػن شػػػبكة عاؼبيػػػة مػػػن  –كسػػػائر اللغػػػات -كتسػػػتمد اللغػػػة العربيػػػة "  
الفونيمات كاؼبقاطع كالوصالت الصوتية كالتنبػَت كالنػربة كاللحػن كتنغػيم اعبملػة ، كتتحقػق العناصػر 

ة العربيػة األصواتية يف اللغة العربية بواسطة عادات كأعراؼ نطقية شائعة كثابتػة يف اجملموعػة البشػري
، كىػػي تػػدخل يف غبمػػة تنظػػيم اللسػػاف ، كال يتوقػػع أف زبتلػػف كبػػَت االخػػتالؼ بػػُت ؽبجػػة عربيػػػة 

 .4"كشقيقة ؽبا ، كىذا النمط الصويت خاص بالعرب كاػبركج عنو يوقع اؼبتلبس بو يف اللكنة 

                                                                                                                                              
1
  1/33حٌوٜخثٚ  حرٓ ؿٕٟ،  
2
  52ؿٌٍٚ حٌؼَر١ش فَٚع حٌل١خس ، ٙ ، ...ػٍٟ أٓؼي. ى  
3
  40حٌؼَر١ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ ػزي حٌٜزٍٛ ٗخ١٘ٓ، . ى  
4
  38حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚطلي٠خص حٌؼَٜ ، ٙ ، ...٠ٍّْٛ ١لخْ  
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صػوت : إٌف اللغة يف الواقع تعبَت مدىش عن قدرة اهلل الٌػيت ال تتنػاىى ، فنػواة اللغػة ىػي "  
اإلنسػػػاف ، كأعضػػػاؤه النطقيػػػة ، كالصػػػوت مسػػػاحتو ؿبػػػدكدة ، كإمكانػػػات أعضػػػاء النطػػػق ؿبػػػدكدة 
أيضػػا فهػػي ، تنػػتج عػػددا معينػػا مػػن األصػػوات نعػػرب عنػػو بػػاغبركؼ اؽبجائيػػة ، كىػػو يف اللغػػة العربيػػة 

، كإف كػػػاف كاقػػػع النطػػػق ينػػػتج يف العربيػػػة مػػػا يزيػػػد علػػػى ( أم رمػػػزا مكتوبػػػا)تسػػػعة كعشػػػركف حرفػػػا 
ربعُت صوتا ، كىذا العدد يقٌل يف اللغػة اإلقبليزيػة كالفرنسػية، الٌػيت ال تزيػد أنػديتها الكتابيػة علػى أ

سػٌتة كعشػرين رمػزا كتابيػا ، كأكثػر أصػواهتا مشػًتؾ بػُت لغػات أكركبيػة كثػَتة ، إذل جانػب أٌف أكثػر 
 .1"ىذه األصوات موجود يف األندية العربية 

كقػػػد تبلػػػو "ركف حرفػػػا ، أٌكؽبػػػا األلػػػف كآخرىػػػا اليػػػاء تسػػػعة كعشػػػ –إذف  –حػػركؼ اؼبعجػػػم  
اغبػػركؼ طبسػػة كثالثػػُت حرفػػا بفػػركع حسػػنة تلحقهػػا ، يؤخػػذ هبػػا القػػرآف كفصػػيح الكػػالـ ، كىػػي 
النوف اػبفيفة ، كاؽبمزة اؼبخففة ، كألف التفخيم ، كألف اإلمالة ، كالشُت اٌليت كػاعبيم ، كالصػادـ 

عُت حرفا بفركع غَت مستحسػنة كالكػاؼ الٌػيت كػاعبيم ، كالطػاء كقد تبلو ثالثة كأرب... اٌليت كالزام
 .2"اٌليت كالثاء ، كالباء اٌليت كالفاء 

تتسػػم األصػػوات العربيػػة علػػى مػػٌر العصػػور ، كيتميػػز مػػدرجها الصػػويت بػػالتوازف كاالنسػػجاـ  
 .كالسعة

عربيػػة عػػن سػػعة ىػػذا اؼبػػدرج كتوزيػػع اغبػػركؼ ال( ماسػػينيوس)كقػػد ربػػٌدث اؼبستشػػرؽ األؼبػػاين  
عليو ، توزيعا عادال ، من أقصى اغبلق إذل ما بعد الشفتُت ، كقد أٌدل ذلػك إذل عذكبػة موسػيقية 
كانسػػػجاـ صػػػويت ، كتػػػوازف ، كثبػػػوت ؽبػػػذه األصػػػوات ، تػػػوفَت للجهػػػد كداللػػػة علػػػى االتصػػػاؿ بػػػُت 

 . 3أجياؿ األمة العربية ، كتعبَت بالتارل عن الثبات كاػبلود
، تية ، فعرفػػوا لكػػل صػػوت صػػفة كـبرجػػاذه اؼبػػادة اللغويػػة الصػػو أفػػاض علماؤنػػا يف دراسػػة ىػػ 

من اغبركؼ ما يتكرر كيكثر يف الكالـ اسػتعمالو : " مثلما عرفوا لو داللة كإوباء ، فتنبهوا إذل أٌف 
ر غ ؼ ت ب ؾ د س )، كمنهػػا مػػا يكػػوف تكػػراره دكف ذلػػك ، كىػػو ( ك م فى ا ؿ ـ )، كىػو 
 (.ظ غ ط ز ث خ ض ش ص د)قل من ذلك ، كىو ، كمنها ما يكوف تكراره أ( ؽ ح ج

                                                                                                                                              
1
  40ٔفٔٗ ، ٙ حٌَّؿغ   
2
  ِٚخ رؼي٘خ 665حٌّّظغ فٟ حٌظ٠َٜف ، ٙ  حإلٗز١ٍٟ، 
3
  ِٚخ رؼي٘خ 05ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ طٛف١ك ِلّي ٗخ١٘ٓ، . ى: ٠ٕظَ   
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أٌف كػل كلمػػة ثالثيػة فصػػاعدا : كمػن اغبػركؼ مػػا ال ىبلػو منػػو أكثػر الكلمػػات ، حػىٌت قػػالوا  
 :ال يكوف فيها حرؼ أك حرفاف منها ، فليست بعربية ، كىي ستة أحرؼ 

ف يقػػػدـ كمنهػػا مػػا ال يًتكػػػب بعضػػو مػػػع بعػػض ، إذا اجتمػػػع يف كلمػػة ، إالٌ أ( ر ب ـ ف ؿ ؼ) 
فػإٌف العػُت إذا تقػدمت تركبػت ، كإذا تػأخرت ال تًتكػب ، ( ىع : )كال هبتمع ، إذا تػأخر ، كىػو 

، فإٌف الضاد إذا تقػدمت تركبػت (ضج)كمنها ما ال يًتكب ، إذا تقدـ ، كيًتكب إذا تأخر ، كىو 
دـ كال ، كإذا تػأخرت ال تًتكػػب يف أصػػل العربيػػة ، كمنهػػا مػػا ال يًتكػػب بعضػػو مػػع بعػػض ال إف تقػػ

 .1( "س ث ض ز ظ ص)إف تأخر، كىو
، مثٌ أقصػى اغبلػق ( ىء : )تتوزع األصوات العربيػة علػى أعضػاء النطػق ابتػداء مػن اغبنجػرة  

: ، مثٌ سػقف اغبنػك ( ؾ: )، مثٌ الطبػق ( ؽ: )، مثٌ اللهات ( غ خ: )، مثٌ أدىن اغبلق ( ع ح: )
، مثٌ الشػػػػػػػػػػػػفة (ث ذ ظ: )ألسػػػػػػػػػػػػناف، مثٌ ا( س ز ص د ط ض ؿ ف ر: )، مثٌ اللثػػػػػػػػػػػػة ( ج ش م)

 (.ـ ب ك: )، مثٌ الشفتاف (ؼ: )السفلى مع األسناف العليا
فأصػػوات العربيػػة الفصػػحى موزعػػة كمػػا نػػرل علػػى عشػػرة ـبػػارج  رئيسػػة، كيف العربيػػة ثػػالث  

كتب ، كقد تسػتعمل طػواال  : الفتحة كالكسرة كالضمة ، كقد تكوف قصارا كما يف: حركات ىي 
 .كما يف كاتب

 :زبف على علمائنا القدامى ، العناصر اؼبكونة للصوت كىي  كدل 
 .اؽبواء، كطريقو أك ؾبراه ىو الفم غالبا ، كاأللف أحيانا 1-
 .الًتدد اغبنجرم يف اجملهور ، كعدمو يف اؼبهموس 2-
 .اؼبخرج ، كىو نقطة التقاء عضوم النطق 3-
 .درجة اتصاؿ طريف اؼبخرج ، أك درجة التوتر يف اؼبخرج 4-
 : 2كتبعا ؽبذه التقسيمات جاء كصفهم ل صوات 
مػػػن اغبػػػركؼ ، حػػػركؼ ذبػػػرم علػػػى الػػػنفس ، كىػػػي الٌػػػيت تسػػػمى الرخػػػوة ، كمنهػػػا حػػػركؼ سبنػػػع " 

النفس ، كىي اٌليت تسػٌمى الشػديدة ، كمنهػا حػركؼ إذا رددهتػا يف اللسػاف جػرل معهػا الصػوت ، 

                                                                                                                                              
1
  14ٌٔخْ حٌؼَد ، ٙ  حرٓ ِٕظٍٛ،   
2
  ِٚخ رؼي٘خ ١46ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ حٌؼَرػزي حٌٜزٍٛ ٗخ١٘ٓ، . ى: ٠ٕظَ   
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، كىػػي اجملهػػورة ، كمنهػػا حػػركؼ كىػػي اؼبهموسػػة ، كمنهػػا حػػركؼ إذا رددهتػػا ارتػػدع الصػػوت فيهػػا 
تسػػمع يف الوقػػف عنػػدىا نػػربة بعػػدىا ، كىػػي حػػركؼ القلقلػػة ، كذلػػك ألهٌنػػا ضػػغطت مواضػػعها ، 

 .1"كمنها اؼبطبقة ، كاؼبنفتحة 
الحظ علماؤنا مناسبة حركؼ العربية ؼبعانيها ، كحملوا يف اغبرؼ العريب قيمة تعبَتية  

كإمٌبا عناىم من صوت ىذا اغبرؼ أنٌو معرب عن  موحية ، إذ دل يعنهم من كل حرؼ أنٌو صوت
غرض ، كأٌف الكلمة العربية مركبة ، من ىذه اؼبادة الصوتية اٌليت يبكن حل أجزائها إذل ؾبموعة 

، إذ كاف معٌت خاص ، ككل حرؼ لو ظل كإشعاعأحرؼ دالة معربة ، يستقل كل منها ببياف 
 .لكل صدل كإيقاع

ػًعدى :  كلنا مثاؿ بُت الصاد كالسُت يف  ، ؼبػا فيػو أثػر مشػاىد يػرل –ألهٌنػا أقػول  -صىًعدى كسى
ؼبػػػا ال يظهػػػر كال  –لضػػػعفها  –كىػػػو الصػػػعود يف اعببػػػل كاغبػػػائط ، ككبػػػو ذلػػػك ، كجعلػػػوا السػػػُت 

يشاىد حٌسا ، إالٌ أنٌو مع ذلك فيو صعود اعبد ، ال صعود اعبسم ، فجعلوا السُت لضعفها فيمػا 
 .تعرفو النفس كإف دل تره العُت

 .خىًضمى كقىًضمى ، فاػبضم ألكل الرطب كالقضم للصلب كاليابس: كمن ذلك قوؽبم  
كذلك بُت النضح كالنضخ ، ككالنبا للماء ككبوه ، فجعلوا اغباء لرقتها للمػاء الضػعيف ،  

 .2كاػباء لغلظها ؼبا ىو أقول
يػة ىائلػة فإذا ما اختلطت األحرؼ كسبازجت ، حدث عن تقاليبهػا السػتة احملتملػة ثػركة لغو  

 .ال يكاد وباط هبا
إٌف اعبانػػب الصػػويت ىػػو أكثػػر جوانػػب اللغػػة تعرضػػا للتغيػػَت كاالكبػػراؼ كالتشػػويو، ىػػذا كلػػو  

منعػػػو القػػػرآف الكػػػرًن عػػػن العربيػػػة بتػػػوفَته قاعػػػدة أدائيػػػة ثابتػػػة يعػػػود الفضػػػل ؽبػػػا يف ثبػػػات األصػػػوات 
 .3العربية على كبو ما ىي عليو

 
 :الصرف  -2

                                                                                                                                              
1
  1/94حٌّمظ٠ذ ، حٌّزَى،  
2
  ِٚخ رؼي٘خ 142ىٍحٓخص فٟ فمٗ حٌٍغش ، ٙ  ، ٛزلٟ حٌٜخٌق. ى:٠ٕظَ   
  45حٌؼَر١ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ ػزي حٌٜزٍٛ ٗخ١٘ٓ، . ى: ٠ٕظَ   3
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عربيػة ، كالػذم يبػٌُت أنبيتػو ، احتيػاج صبيػع اؼبشػتغلُت بالعربيػة إليػو أيبػا علم من أىم علـو ال 
حاجة ، ألنٌو ميزاهنا ، فاللغة يؤخذ جزء كبَت منها بالقياس ، كال يعػرؼ القيػاس إالٌ كػل مػن درس 

 .1التصريف
ككػػاف ينبغػػي أف يقػػدـ علػػم التصػػريف علػػى غػػَته مػػن علػػـو العربيػػة ، إذ ىػػو معرفػػة ذكات "  

كمعرفة الشيء يف نفسو قبل أف يًتكب ينبغي أف تكػوف مقدمػة . أنفسها من غَت تركيب الكلم يف
على معرفة أحوالو اٌليت تكوف لو بعد الًتكيب ، إالٌ أنٌو أٌخر للطفو كدقتو، فجعل ما قدـ عليػو مػن 

 .2"ذكر العوامل توطئة لو ، حىٌت ال يصل إليو الطالب إالٌ كقد تدرب كارتاض القياس
ء اللغػػػة العربيػػػػة إذل بػػػٌت الصػػػرؼ ، فنجػػػدىا غنيػػػػة يف صػػػيو قواعػػػدىا ، كإٌف نظػػػػرة يبتػػػد ثػػػرا 

 .كاحدة إذل صيو صبع التكسَت ، كصيو اؼبصدر ، كاسم اؼبصدر ، تدلنا على ثركة لفظية ال ربد
فاء الكلمة، كعينهػا، كالمهػا، كىػذا أصػل اؼبػوازين : كأصوؿ الكلمات يف اللغة العربية ثالثة 

 .3كيف ىذه اؼبوازين كثرهتا كتنوعها ما يدؿ على غٌت ىذه اللغةالصرفية فيها ، 
ال خالؼ يف كوف الصرؼ علما يعٌرؼ بأصل الكلمة كما فيها من حركؼ مزيدة، ككيػف  

 .يتعامل معها صبعا كتصغَتا كنسبة كإعالال كإدغاما كاشتقاقا
ػػدى " فػػإٌف مػػن فاتػػو علمػػو فاتػػو اؼبعظػػم ، ألنٌػػا نقػػوؿ   همػػة ، فػػإذا صػػػرفنا كىػػي كلمػػة مب" كىجى

انان »كيف الضػػػالة « كيٍجػػػدان »أفصػػػحت فقلنػػػا يف اؼبػػػاؿ  ةن »، كيف الغضػػػب  «كًٍجػػػدى كيف اغبػػػزف  «مىٍوًجػػػدى
 : كقاؿ . *﴾ َوَأمَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِلَجَهنََّم َحطًَبا  : كقاؿ اهلل جل ثناؤه . «كىٍجدان »

 .**﴾  َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اللََّن ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ ﴿ 
كيف ربٌوؿ اؼبعٌت بالتصريف من العدؿ إذل اعبػور ، كيكػوف ذلػك يف األظبػاء ، كاألفعػاؿ فيقولػوف   

 .4"خيبأة " كل رض اؼبخصبة كاجملدبة " ًخبأة " للطريقة يف الرمل 

                                                                                                                                              
  05حٌّؼـُ حٌّفًٜ فٟ ػٍُ حٌَٜف ، ٙ ٍحؿٟ حألَّٓ،   1

 30حٌّّظغ فٟ حٌظ٠َٜف ، ٙ ز١ٍٟ،  حإلٗ 2

  169 – 134ح٢ىحد حٌٔخ١ِّش ، ٙ  حإلرَحٟٗ، :٠ٕظَ   3
 .72/15حٌـٓ* 

 9.../حٌلـَحص** 

  ِٚخ رؼي٘خ 197حٌٜخكزٟ ، ٙ حرٓ فخٍّ،  4
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لػذلك احتػاج أىػل العربيػة إذل ىػذا العلػم ، كونػو ميزاهنػا الػذم يعػرؼ بأصػوؿ كػالـ العػػرب  
خلة عليها ، كال يوصل إذل معرفة االشتقاؽ إالٌ بو ، كقد يؤخذ جزء من اللغة كبػَت من الزكائد الدا

 .1بالقياس ، كال يوصل إذل ذلك إالٌ من طريق التصريف
قصػػػػَتة " البحػػػًت " طويلػػػػة اللفػػػظ لطػػػوؿ معناىػػػػا " الغنطػػػنط"فلفظػػػة ( : " ابػػػن جػػػػٍت)قػػػاؿ  

" الغليػػػػاف"ك" الثػػػػوراف"ك" الػػػػدكراف " كألفػػػػاظ . ؾبتمعػػػػة ، ألهٌنػػػػا تػػػػدؿ علػػػػى القصػػػػَت اجملتمػػػػع اػبلػػػػق
تكػػرار اغبػركؼ اؼبضػػعفة " األفػاؾ"ك" الضػرٌاب"كألفػػاظ . تتابعػت حركفهػا ، لتتػػابع حركػات معانيهػا

يتسػػع النطػػػق هبػػا ، كيبتلػػػا الفػػػم " اغبػػػَتاف"ك" الغضػػباف"كألفػػػاظ . فيهػػا ، يػػػدؿ علػػى تكػػػرار اؼبعػػاين
اؼبمتلػا غضػبا ، كالػذم اتسػع غضػبو حػىٌت  بلفظها ، المتالء حاملها من ىػذه اؼبعػاين ، فالغضػباف

فػػإٌف كػػل لفظػػة " اعشوشػػب"ك" أعشػػب"ك" اخشوشػػن"ك" خشػػن : " كألفػػاظ . مػػ  قلبػػو كجوارحػػو
كػػأهٌنم تونبػػوا يف صػػوت ( : " اػبليػػل: )قػػاؿ . تزيػػد علػػى أختهػػا يف اغبػػركؼ أقػػول منهػػا يف اؼبعػػٌت

 .2«صرصر»، فقالوا ا البازم تقطيعا كتونبو « صر » اعبندب استطالة كمداء فقالوا 
إذف الصػػػيو يف اللغػػػة العربيػػػة دل توضػػػع خػػػبط عشػػػواء ، إمٌبػػػا جػػػاءت كليػػػدة دقػػػة مالحظػػػة  

 .كرىافة حٌس ، كرفعة ذكؽ ، كشٌدة إحساس يربط العريب بلغتو
تتجمع ألفاظ العربية يف ؾبموعات ، كل ؾبموعة منها تشًتؾ مفرداهتػا يف حػركؼ ثالثػة ،  

تتميػػز بصػػيغتها كمبناىػػا ، مػػع انفرادىػػا دبعػػٌت خػػاص هبػػا ناشػػا عػػن  كتشػػًتؾ يف معػػٌت عػػاـ ، بينمػػا
كلكػػن فبػػا ابتعػػدت بصػػيغتها فهػػي ربمػػػل طػػابع نسػػبها يف اغبػػركؼ الثالثػػة الٌػػيت تػػػدكر ... صػػيغتها

 .3معها أىٌن دارت ، كىذه مزية يف اللغة العربية ليست لسواىا من اللغات
توالػػػد الوحػػػدات اعبديػػػدة ذات يعطػػػي الصػػػرؼ مسػػػاحة كاسػػػعة مًتاميػػػة األطػػػراؼ تسػػػمح ب 

 :الصيو الصرفية ، كاؼبشهور منها 
 .صياغة كحدة ذات بنية صرفية بسيطة من أصل ما ، جذرا كاف أـ جذعا: االشتقاؽ  -أ
صياغة كحدة بسيطة من كحدتُت بسيطتُت ، يضػمهما إذل بعػض حبػذؼ أك بغػَت : النحت  -ب

 .حذؼ
                                                                                                                                              

  1/2ف ٜحٌّٕحرٓ ؿٕٟ، : ٠ٕظَ   1

  2/152حٌوٜخثٚ ،  حرٓ ؿٕٟ، :٠ٕظَ   2
3
  87ٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ ػٛحًِ ط١ّٕش حٌطٛف١ك ِلّي ٗخ١٘ٓ، . ى  
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إٌمػػا صبعػػا مزجيػػا ، أك صبعػػا باإلضػػافة ، أك صبعػػا نمػػع كحػػدتُت بسػػيطتُت أك أكثػػر : الًتكيػػب  -ج
 .باإلسناد ، لتحصيل كحدة معقدة

 .1توليد كحدة جديدة من تعبَت أك صبلة ، أم من تركيب معقد ، باالختزاؿ: اؼبعجمة  -د
ىػػػذا كلػػػو يفسػػػح أمػػػاـ ألفػػػاظ العربيػػػة أفقػػػا رحبػػػا للتجػػػدد كاإلنسػػػاؿ اؼبصػػػطلحي ، يف عػػػادل  

 .ء كاؼبسمياتيشهد حركة ؾبنونة ل ظبا
فيضػا مػن األلفػاظ  –مطلقػا  –ىذه اللغة نذكرىا اٌليت تزيد على الستة آالؼ ، لن تعػدـ  

 .2لتغطية ـبتلف اؼبصطلحات
كالعربيػػػة لغػػػة اشػػػتقاقية ، يتلقاىػػػا اؼبػػػتعلم جػػػذكرا تلػػػد الصػػػيو ، ؾبػػػردة كمزيػػػدة ، كعلػػػى ىػػػذا  

ظ كػػػل الكلمػػػات ليػػػتمكن مػػػن األسػػػاس تتكػػػوف سػػػليقتو اللغويػػػة ، فهػػػو لػػػيس مضػػػطرا إذل أف وبفػػػ
اسػػػتعماؽبا ، كمػػػا ىػػػي اغبػػػاؿ يف اللغػػػات الالتينيػػػة ، بػػػل يكفيػػػو أف يعػػػرؼ قياسػػػها، كانتماءىػػػا إذل 

 .3جذرىا ، ليمكنو استدعاؤىا عند اللزـك فتقفز إذل لسانو كإذل بناه

                                                                                                                                              
1
  ِٚخ رؼي٘خ 36ط١ٌٛي حٌّٜطٍق حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ حٌلي٠غ ، ٙ  حرَح١ُ٘ رٓ َِحى،  :٠ٕظَ   
2
  19حٌّٛحٛفخص حٌّٜطٍل١ش ، ٙ  أكّي ٗف١ك حٌوط١ذ، :٠ٕظَ   
3
  26حٌؼَر١ش ٌغش حٌؼٍَٛ ٚحٌظم١ٕش ، ٙ ػزي حٌٜزٍٛ ٍٗيح١٘ٓ، . ى  
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 :النحو  -3
لعػريب ، فعلػم من أسرار صباؿ العربية ، ىذا النحو ، أك تلػك القطعػة الدقيقػة مػن التفكػَت ا 

 .النحو دستور وبكم عالقة األلفاظ ببعضها
كإذا تأملنا قواعده يف اللغة العربية ، كجدناىا منظمة ، مرتبة ، منطقية ، فلكػل أداة شػرط  

جواب ، كلكل فعل فاعل ، كلكل مبتدأ خرب ، كللفاعل موضع خاص يف اعبمػل ، كللمفعػوؿ بػو 
 .1منصوب ، كاؼبضاؼ ؾبركرموضع معُت ، كالفاعل مرفوع كاؼبفعوؿ بو 

 .2جعل النحو ، ؼبعرفة أحواؿ الكلم اؼبتنقلة 
 ( :أليب العباس اؼبربٌد( )أبو إسحاؽ الكندم)قاؿ  
إٌف عبػػػد اهلل : عبػػػد اهلل قػػػائم ، مثٌ تقولػػػوف : إيٌن أجػػػد يف كػػػالـ العػػػرب حشػػػوا ، تقولػػػوف "  

 ". !قائم ، مثٌ تقولوف ، إٌف عبد اهلل لقائم ، كاؼبعٌت كاحد ؟
إٌف : عبػػد اهلل قػػائم إخبػػار عػػن قيامػػو ، كقػػوؽبم: فأجابػػو اؼبػػربٌد بػػأٌف اؼبعػػاين ـبتلفػػة ، فقػػوؽبم  

إٌف عبػػد اهلل لقػائم ، جػواب عػػن إنكػار منكػػر : عبػد اهلل قػائم، جػػواب عػن سػؤاؿ سػػائل ، كقػوؽبم 
 .3"قيامو ، فقد تفاكتت اؼبعاين مع تغيَت يسَت يف تركيب اللفظ 

العريب ظبة اإلعػراب ، الػذم يعػٌد مػن خصػائص العربيػة الٌػيت دل تتكامػل أبرز ظبة يف النحو  
يف أم لغػة أخػػرل رغػػم كجػود لغػػات كثػػَتة تعتمػػده ، لكػن الدارسػػُت كجػػدكا أنٌػو ال يبلػػو مػػن الدقػػة 

 .4كاالطراد مثل الذم يف العربية
: بػػو سبيػػز اؼبعػػاين ، كيوقػػف عػػل أغػػراض اؼبتكلمػػُت ، كللعػػرب يف ذلػػك مػػا لػػيس لغَتىػػا "ك 

ؼبوضػع " مىٍفػتىح"لقلة اٌليت يفػتح هبػا ك" ًمٍفتىح " فهم يفرقوف باغبركات كغَتىا بُت اؼبعاين ، يقولوف 
يف االسػػػتخبار ، ككػػػم رجػػػلو رأيػػػت ، يف اػبػػػرب يػػػراد بػػػو " كػػػم رجػػػالن رأيػػػتى ؟ " كتقػػػوؿ ... الفػػػتح

كمػػػن . دف اغبػػػجٌ إذا أر " حػػػواجق بيػػػت اهلل"ك. إذا كػػػٌن حججػػػن" ىػػػٌن حػػػواٌج بيػػػت اهلل "التكثػػػَت ، ك

                                                                                                                                              

  166ٚ 135 ح٢ىحد حٌٔخ١ِش ، ٙحإلرَحٟٗ، : ٠ٕظَ  1

  1/40حٌّٕٜف  حرٓ ؿٕٟ،  2

ش ٍٚف ػمخفظٙخ ، ٙ  ِلّي رٓ ػزي حٌى٠َُ حٌـِحثَّ، .ى 3 ِّ   81ٌغش وً أ

  161ػخ١ٌّش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ   4
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دل يػرد أٌف اغبطػب جػاء ، إمٌبػا أراد اغباجػة إليػو ، فػإف أراد ؾبيئهػا " جاء الٌشتاء كاغبطب : " ذلك 
 .1"كىذا دليل على ما كراءه " كاغبطبي " قاؿ 
، اب أقول عناصرىا ، كأبرز خصائصهاؼبا أصاب العربية حظ من التطور أضحى اإلعر  

وابطو ىي العاصمة من الزلل ، اؼبعوضة عن السليقة ، ألٌف بل سٌر صباؽبا ، كأمست قوانينو كض
الناس أدركوا حُت بدأ اختالطهم باألعجاـ أهٌنم لو ال خالطهم ؽبم ؼبا غبنوا يف نطق كال شذكا 

 .يف تعبَت
مػػن ىنػػا يتجلٌػػى فضػػل ىػػذا العلػػم يف حفػػظ كيػػاف العربيػػة مػػن االكبػػراؼ ، كاغبيلولػػة دكهنػػا  

 .كدكف أدراف العجمة
 

 :معجمية والداللة ال -4
... الكلمة العربية مؤلفة من صورة صوتية ، كمن خياؿ مرئي ، كمػن معػٌت ىػو قػواـ ت لفهػا 

كاػبيػػػػػاؿ اؼبرئػػػػػي ىػػػػػو خيػػػػػاؿ التفػػػػػتح مػػػػػن الػػػػػداخل ، اػبيػػػػػاؿ اؼبوجػػػػػود يف الكلمػػػػػات ذات النشػػػػػأة 
لػك مػا هبعػل كذ... كاؼبعٌت ىو اغبقيقة اؼبتجلية من صميم النفس مستضيئة بنػور ذاهتػا... اؼبشًتكة

الكلمة العربيػة ذات معػادل كاضػحة ال تقبػل االلتبػاس بغَتىػا ، كذلػك مػا هبعػل لكػل مفهػـو صػورة 
 .حسية ىي منو دبثابة التعريف باإلشارة

فالذكاء مثال صورة حيٌػة ىػي ذكػاء الشػمس ، كؼبعػة الػذكاء مػن الػنفس دبثابػة الشػمس مػن  
 .2األشياء

مفػػػػردات كمػػػػدلوالت ، كتولػػػػد أخػػػػرل لسػػػػد  بلػػػػى –كسػػػػائر اللغػػػػات   –عرفػػػػت العربيػػػػة  
 :اػبانات الفارغة يف التعبَت عٌما استجٌد ، كىذه اػبانات نوعاف 

ظهػػػػور العلػػػػـو كاغبػػػػرؼ كأمبػػػػاط السػػػػلوؾ، )وبػػػػدثها التحػػػػٌوؿ االجتمػػػػاعي أك الػػػػذىٍت : طبيعيػػػػة  -أ
 (.كالعيش اعبديد

                                                                                                                                              
1

   ِٚخ رؼي٘خ 196حٌٜخكزٟ ، ٙ  حرٓ فخٍّ،  
2
  32ؿٌٍٚ حٌؼَر١ش فَٚع حٌل١خس ، ٙ ، ...ػٍٟ أٓؼي.ى  
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علػى اللغػة، فتػؤثر لغػة  تنشأ عػن تػأثر الثقافػات كاغبضػارات ببعضػها فبػا يػنعكس: اضطرارية  -ب
يف أخػػػرل ، إذ لكػػػل لغػػػة خصوصػػػيات معجميػػػة دالػػػة علػػػى خصوصػػػيات يف كاقػػػع اعبماعػػػة الٌػػػيت 

 .اػبانات الفارغة –يف اللغات األخرل  –تتكلمها ، كتقابل تلك اػبصوصيات 
بإحػػداث مػػدلوالت جديػػدة يف اللغػػة : التوليػػد الػػدالرل : للعربيػػة أصػػناؼ مػػن التوليػػد منهػػا  

اؿ موجػػػػودة فيهػػػػا ، فهػػػػو لػػػػيس كالتوليػػػػد الصػػػػريف ينػػػػتج دكاؿ جديػػػػدة ، بػػػػل ىػػػػو توليػػػػد ربملهػػػػا دك 
 .ؼبدلوالت دكف الدكاؿ

 : 1كىذا الضرب من التوليد نوعاف 
كالواقػػػع أٌف العػػػرب قػػػد . نقػػػل كحػػػدة معجميػػػة مػػػن داللتهػػػا األصػػػلية إذل داللػػػة جديػػػدة: اجملػػػاز  -أ

مثال نقلوا مفهـو الفصاحة ميزة للنب الذم أزيػل  أبدعوا يف ىذا اجملاؿ منذ بداكهتم اعباىلية ، فهم
رغػػوه كبقػػي خالصػػو ، إذل مفهػػـو حسػػن الكػػالـ كجودتػػو، كنقلػػوا مفهػػـو الشػػك مػػن الػػوخز بشػػيء 
دقيق إذل مفهـو الًتدد كاغبَتة فبا أدل النفس، كنقلوا مفهـو اإلهبػاـ مػن الظػالـ الكثيػف إذل مفهػـو 

اجملػػد مػػن امػػتالء بطػػن الدابػػة بػػالعلف إذل معػػٌت امػػتالء الغمػػوض كاشػػتباه اؼبقصػػود ، كنقلػػوا مفهػػـو 
 .الشخص أك اعبماعة باؼبعاين النبيلة

أك النسخ كىو ضرب من االقػًتاب الػدالرل ، ينتقػل فيػو اؼبػدلوؿ دكف الػداؿ : الًتصبة اغبرفية  -ب
 .من مصدر مقرضة إذل لغة مورد مقًتضة

 .غة اؼبقًتضةإذف ىو إسناد مدلوؿ غَت أصلي إذل داؿ من دكاؿ الل 
كمػػػن االقػػػًتاض مػػػا ىػػػو بػػػذخي ، وبدثػػػو األفػػػراد عفويػػػا ، نتيجػػػة اإلعجػػػاب بأمبػػػاط ثقافيػػػة  

 :كاؼبقًتضات نوعاف .كحضارية أجنبية
 .ما أدمج يف نظاـ اللغة كأخضع ؼبقاييسها: اؼبعرب  -أ
 .2 ما بقي مستعصيا على مقاييس اللغة كدل يدمج يف نظامها: الدخيل  -ب
د ىذه اعبولة يف صركح العربية ، أٌف ىذه اللغة قد حافظت علػى مظػاىر خالصة القوؿ بع 

حياهتػػػا ، كػػػاإلعراب الكامػػػل ، كمناسػػػبة حركفهػػػا ؼبعانيهػػػا ، كثبػػػات أصػػػواهتا مػػػع سػػػعة مػػػدرجها ، 
                                                                                                                                              

        حٌّٛحٛفخصأكّي حٌوط١ذ، ٚ. ١ٌ32ي حٌّٜطٍق حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ حٌلي٠غ ، ٙ طٛحرَح١ُ٘ رٓ َِحى، : ٠ٕظَ   1

     17ٙ حٌّٜطٍل١ش،
2
  38ط١ٌٛي حٌّٜطٍق حٌؼٍّٟ حٌؼَرٟ حٌلي٠غ ، ٙ حرَح١ُ٘ رٓ َِحى، : ٠ٕظَ   
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كتنػػػوع صػػػرفها كاشػػػتقاقها ، كتعػػػٌدد أبنيتهػػػا كصػػػيغها ، ككثػػػرة مصػػػادرىا كصبوعهػػػا، كغػػػٌت مفرداهتػػػػا 
  .1اد ، كاستعدادىا الذايت للنحت كالتوليد كالتعريبباالشًتاؾ كالًتادؼ كالتض

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
1
  116ىٍحٓخص فٟ فمٗ حٌٍغش ، ٙ  ٛزلٟ حٌٜخٌق، . ى 



 

 
 

 

 

 
 

 الفصل الزابع
 
 

 :العزبية

 مستقبل احلل..حاضز األسمة
 
 

 
 

 

 

 

 



 مستقبل احلل .. حاضز األسمة  :  العزبية                               الفصل الزابع                                  

 

 

002 

 

تكثػػػف "اللغػػة كعػػاء الفكػػر ، كعامػػل تكػػوين الػػػوعي ، كأداة التفكػػَت غبمػػة التعبػػَت ، فيهػػا         
تنداح دكائر اإلوباء كينبت ريش ألجنحة اػبياؿ، كيبتد التخييػل  الرموز كتستنبت اػبربات ، كمنها

بػػال ضػػفاؼ ، كهبػػا ينشػػط العقػػل ، كتػػذكى اؼبشػػاعر ، كذبلػػى الػػرؤل، كيكتنػػز الفعػػل الػػذم تفٌجػػر 
 .1"طاقتو الكلمات ، فيتدفق عطاء أك سلوكا مبدعا يف شىت مظاىر اغبياة 

، رج االرتقػػاء ، يف العنايػػة بلغتهػػاد معػػاتبػػارت األمػػم الٌػػيت تنشػػد التقػػدـ ، كتتسػػابق يف صػػعو  
فأكلتها اىتمامها ، كبالغت يف رعايتهػا ، كحرصػت علػى سػالمتها ، كجهػدت لتنميتهػا ، كتفننػت 
يف إبػػداع الوسػػائل اؼبقػػركءة كاؼبسػػموعة كاؼبرئيػػة كسػػواىا الٌػػيت تػػؤدم إذل إغنػػاء اللغػػة كإحسػػاف التعبػػَت 

 .هبا
 *تػذىب إذل عػدـ تصػور اإلنسػاف مػن خػارج اللغػةحيوية اغبدث اإلنساين كالفعل اللغػوم  
اللغػػػة بوصػػػفو ذلػػػك الكػػػائن اللغػػػوم ، كبصػػػفتو ىػػػذه يكػػػوف فػػػاعال كموجبػػػا ، ( يف)فهػػػو إذف " ، 

 .2"كيرسل كيستقبل كيتفاعل 
 .**ىكذا تغدك اللغة نعمة من أخطر النعم

قػػد أدركػػت منػػذ بػػدء دل تكػػن األٌمػػة العربيػػة ، يف تعاطيهػػا مػػع اللغػػة ، اسػػتثناء مػػن القاعػػدة ، بػػل ل
صػناعة تارىبهػػا حقيقػة اللغػػة إدراكػػا كاعيػا ، كثبػػت عنػػدىا أٌف اللغػة ىػػي الدعامػػة الٌػيت يرتفػػع عليهػػا 

عامػػل كحػػدة ، كمقومػػا رئيسػػيا مػػن " صػػرحها الثقػػايف كاغبضػػارم ، بػػل كانػػت العربيػػة عنػػد أىلهػػا 
الرتكػػاز يف األصػػػالة مقومػػات شخصػػية األٌمػػة ، كحاملػػة رأس العقيػػدة كمتنهػػا كحواشػػيها ، كنػػواة ا

 .3"كالتأصيل كالتواصل الواعي لذاتو كألىدافو كأساليبو 

                                                                                                                                              
1
  77ٍ حٌَّٔكٟ ، ٙ حٌفٜلٝ ٚحٌؼخ١ِش ٌٚغش حٌلٛح ػٍٟ ػمٍش ػَٓخْ،. ى 

*
(. رخإلٔٔخ١ٔش أٌٚٝ فّٓ وخْ فٟ حٌّٕطك أػٍٝ ٍطزش وخْ)ٌمي أهٌ حٌـخكع ٚغ١َٖ ِٓ أٓالفٕخ رلي أٍٓطٛ ٚؿؼٍٛح حٌٍغش ِؼخىال أٔخ١ٔخ  

 .102حٌز١خْ ٚحٌظز١١ٓ ، ٙ : حٔظَ

2
  59حإلٔٔخْ رٛٛفٗ ٌغش ، ٙ ػزيهللا حٌغٌحِٟ، . ى  

**
 .حٌمٛي ٌٍ٘خػَ ١ٍ٘يٌٍٓ 

3
  78 – 77حٌفٜلٝ ٚحٌؼخ١ِش ٌٚغش حٌلٛحٍ حٌَّٔكٟ ، ٙ مٍش ػَٓخْ، ػٍٟ ػ. ى 
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يف الزمن األٌكؿ ، استجابت اللغة ؼبػا يػراد منهػا ، كاسػتوعبت أنػواع الثقافػات كالعلػـو ، كال  
فقػػد عرفػػت العربيػػة بسػػعتها كثرائهػػا كطواعيتهػػا ، كمػػا سبلػػك مػػن كسػػائل النمػػو كالتطػػور " عجػػب ، 

از كالقيػػاس كالنحػػت كالتعريػػب كأشػػباىها ، كتػػواذل العلمػػاء يصػػححوف كوبػػرركف ، باالشػػتقاؽ كاجملػػ
 .1حىٌت استقامت ؽبم لغة العلم ، ككارتتهم اؼبصطلحات

ىػػذا عػػن اللغػػة ، أٌمػػا أبناؤىػػا فقػػد ذبػػاكبوا مػػع معطيػػات الػػزمن كمتطلباتػػو ، كمػػع مػػا يقتضػػيو  
يف قيػػادة موكػػب اغبضػػارة كاإلنسػػانية يف  كذبلػػت عبقريػػة العربيػػة" التواصػػل مػػع األمػػم كالثقافػػات ، 
أخػػػذت اللغػػػة باؼبولٌػػػد مػػػن اللفػػػظ كاؼبعػػػٌت ، كاقًتضػػػت كلمػػػات . شػػػىٌت اؼبيػػػادين علػػػى مػػػدل القػػػركف

 .2"كعاشت حالة اؼبثاقفة الصحيحة بثقة كسالمة كصٌحة مناخ كتوجو كأىداؼ 
كهنػػا اؼبعػػريف ، مثٌ جػػاء علػػى أٌمتنػػا زمػػن تراجعػػت فيػػو صػػولتها ، كتػػدىن مسػػتول ثقافتهػػا كـبز  

إٌف اللغػػة صػػػورة األٌمػػػة تنمػػػو . " كتوقفػػت لغتهػػػا عػػػن النمػػو كالتطػػػور ، كغزهتػػػا اللغػػات الغربيػػػة عنهػػػا
إهٌنػػػػا . كتتفػػػػتح كتزدىػػػػر يف إبػػػػاف هنضػػػػتها ، كذبمػػػػد كتػػػػذكل كتتوقػػػػف فيهػػػػا اغبيػػػػاة يف األيػػػػاـ طبوؽبػػػػا

التعبػػػَت عػػػن األفكػػػار االسػػػتجابة الصػػػادقة غبركػػػة األٌمػػػة كنشػػػاطها ، تتسػػػع كتغػػػٍت حػػػُت يػػػراد منهػػػا 
كاؼبعاين اٌليت تسػتجد يف السػاحة العلميػة كالفكريػة ، كتضػمر كهتػزؿ حػُت تفقػد األٌمػة ركح النشػاط 

 .3*"كاالبتكار كتأكم إذل السكوف كالتخلف 
 أين اػبلل ؟: سؤاؿ اؼبشكل اغبضارم العريب الراىن 
راقتهػػػػا كأصػػػػالتها ، بػػػػل إنٌنػػػػا إذ نػػػػؤمن مطلقػػػػا بعظمػػػػة اللغػػػػة العربيػػػػة ، كغناىػػػػا كتفوقهػػػػا كع 

بػػأف اللغػة العربيػػة ىػػي كبػن ، كىػػي ماضػػينا كحاضػػرنا " كقدسػيتها ، فإنٌنػػا ننطلػػق مػن اعتقػػاد راسػػخ 
، كىػي كبػن ككبػن ىػي ، كعلينػا ...كمستقبلنا كصورتنا كفكرنا ، كىي لغة ؾبتمعنا كىويتنػا كأصػالتنا

                                                                                                                                              
1
ٚلي ٔمٍض وظذ حٌٕٙي ، ٚطَؿّض كىُ : " ٠مٛي حٌـخكع . 10طؼ٠َذ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚأػَٖ فٟ ِٔظمزً حٌؼَر١ش ، ٙ ٗخوَ حٌفلخَ،  . ى 

  "ح١ٌٛٔخْ ، ٚكٌٛض آىحد حٌفَّ فزؼ٠ٙخ حُىحى كٕٔخ ، ٚرؼ٠ٙخ ِخ حٔظمٚ ١ٗجخ 
2
  79حٌفٜلٝ ٚحٌؼخ١ِش ٌٚغش حٌلٛحٍ حٌَّٔكٟ ، ٙ ػٍٟ ػمٍش ػَٓخْ، . ى 

*
ٌمي كخٌٚض حألِش حٌؼَر١ش أْ طلمك ٠ٙٔش ك٠خ٠ٍش ؿي٠يس ، ٌىٓ ٌُ ٠مّيٍ ٌٙخ أْ طزٍغ حأل٘يحف ٚطلمك أغَحٟٙخ فٟ حٌٍلخق رخٌَوذ  

٘ىٌح أٟخع ػ١ٍٙخ فَٛش ال طؼٛٝ ٚآهَ ىهٌٛٙخ  .حٌل٠خٍٞ ، ٌمي لطغ حٌط٠َك ػ١ٍٙخ حالٓظؼّخٍ رغخٍطٗ حٌَ٘ٓش حٌّظٟ ّٕٗٙخ ػٍٝ حٌزالى

 .١ِيحْ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚحٌظمٕٟ ، ٚألٜٝ حٌؼَر١ش ِٓ حٌّ٘خٍوش حٌـخىس فٟ ١ِيحْ حٌؼٍَٛ حٌلي٠ؼش فظٛلفض ػّخ وخْ ٠ميٍ ٌٙخ حٌّٕٛ ٚحالُى٘خٍ

3
  10طؼ٠َذ حٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ ٚأػَٖ فٟ ِٔظمزً حٌؼَر١ش ، ٙ ٗخوَ حٌفلخَ، . ى 
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حنػػا كؾبتمعنػػا كمصػػَتنا كال أف نتمسػػك هبػػا دكف مػػراء أك مفاضػػلة أك مقارنػػة أك تشػػكيك ، فهػػي رك 
. 1"كجػود لنػػا بغػَت كجودىػػا ، إذ ىػي كحػػدتنا كاسػػتمرارنا ككعػاء حضػػورنا اؼبشػًتؾ يف ىػػذا العصػػر 

دل تكن اؼبشكلة يف اللغة حبد ذاهتا ، ذلك أهٌنا ربمل يف خصائصها مقومػات بقائهػا كاسػتمراريتها 
 .، بل كمبوىا كمن مثٌ تطورىا

ن حيث ىي لغػة ، أم ـ حيػث ثػركة مفرداهتػا كغػٌت تركيبهػا اؼبشكلة ال تكمن يف العربية م 
كصباليػػػة تعابَتىػػػا ، فقػػػد اسػػػتطاعت أف سبػػػارس دكرىػػػا التػػػارىبي اغبضػػػارم القػػػدًن ، كمػػػن مثٌ كانػػػت 

 .صاغبة لكل زماف كمكاف
على موقفنا من اللغة العربية بوصفها  –فيما نعتقد  –البحث يف اؼبشكلة اللغوية ال ينبٍت  

إمٌبا الكالـ ينصب على تناكؿ الطريقة اٌليت هبػا تسػتعمل اللغػة يف ؾبتمعنػا . ت ؿبٌددةلغة ذات فبيزا
العػػػريب اؼبعاصػػػر ، كمػػػدل كفايػػػة ىػػػذه الطريقػػػة للتعبػػػَت عػػػن االحتياجػػػات اؼبتنوعػػػة للنسػػػاف العػػػريب 
الػػذم يسػػعى جاىػػدا كبػػػو مقومػػات تتػػيح لػػػو أف يػػؤدم رسػػالة نوعيػػة خاصػػػة ، لنفسػػو كللعػػاـ مػػػن 

 .2حولو
بل العربية رىُت دبعاعبة اؼبشكلة اللغوية من جانبها العملي الػوظيفي ، كألهٌنػا مشػكلة مستق 

العريب مع لغتو اغبية فإنٌو ال بٌد من العمل اعباد للكشف عن اؼبظاىر األساسػية للمشػكلة كالنفػاذ 
ال لػوطن إذل أسباهبا ، التماسا لبعض خطوط العالج اٌليت من شأهنا أف تصٌَت اللغة لسػانا حيٌػا فٌعػا

 .عريب متفتح متطلع إذل بناء حاضره كمستقبلو
كيػػػػػف يبكػػػػػن االنتقػػػػػاؿ باللغػػػػػة الفصػػػػػيحة مػػػػػن سػػػػػيكولوجية اللغػػػػػة العػػػػػبء إذل : ربديػػػػػدا  

 سوسيولوجية اللغة الدافع ؟
 
 
 

                                                                                                                                              
  41حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ  ،كٔخَ حٌوط١ذ. ى 1
2
  42حٌَّؿغ ٔفٔٗ ، ٙ  :٠ٕظَ  
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 المشكلة اللغوية: أّوال 
 .مدخــل إلى الظاهــرة

 
كانػػت مشػػكلة فريػػدة يف   يبيػػل العػػرب عػػادة إذل تضػػخيم اؼبشػػكلة اللغويػػة كتقػػديبها كمػػا لػػو 

عصرنا الراىن ، مع العلم أٌف الشكول العامػة يف أيػاـ النػاس ىػذه مػن انصػراؼ اعبيػل اعبديػد عػن 
لكػػن حساسػػية العػػرب بوجػػو عػػاـ ذبػػاه جوانػػب  . *اللغػػة كمػػن تػػدين اؼبعرفػػة اللغويػػة لػػدل اؼبتعلمػػُت

كدينيػػة كتراثهػػا كردبػػا كثػػَتة مػػن اؼبشػػكلة اللغويػػة تكتسػػي طابعػػا خاصػػا بسػػبب عوامػػل كثػػَتة قوميػػة 
 .تذكقية معركفة

كيعود السبب يف ذلك إذل أٌف اللغة ترقػى إذل طبسػة عشػر قرنػا علػى األقػل كال توجػد "...  
كباؼبقابػػل ال أعػػرؼ لغػػة بػػُت اللغػػات اغبيػػة . "... 1"يف العػػادل لغػػة أخػػرل عريقػػة مثػػل ىػػذه اللغػػة 

لٌػػػيت كانػػػت مسػػػتعملة منػػػذ اثػػػٍت عشػػػر يتقيػػػد فيهػػػا مسػػػتعملوىا بالصػػػيو كالػػػدالالت كطػػػرؽ التعبػػػَت ا
 .2..."قرنا
مػن جهػة نريػد أف نتقيػد بػالنموذج القػدًن كىػو بػال : من ىنا نشػأت عنػدنا ثنائيػة متضػادة  

شٌك مبوذج أصيل ، ثػرم كصبيػل حبػق ، كمػن جهػة ثانيػة نتسػاءؿ مػا إذا كػاف ىػذا النمػوذج صػاغبا 
العصػر الػراىن اؼبتسػم بتجػدد اللغػات كبسػرعة اآلف ألداء اؼبعاين كالدالالت كالقضايا اٌليت يطرحها 

 .مذىلة
ىكذا يتضح أٌف أساس اؼبشكلة يكمػن يف االزدكاجيػة بػُت ضػركرة بعػث قابليػة التجػدد دبػا  

يليب التطورات اغبياتيػة اؼبتالحقػة كمػا تقتضػيو مػن احتياجػات لغويػة ، كبػُت التمسػك بعراقيػة اللغػة 

                                                                                                                                              

*
ّْ ِ٘ىٍش ػـِ حٌٍغخص حٌم١ِٛش ػٓ حٌّلخفظش ػٍٝ   فٟ رؼٞ حٌزٍيحْ ِؼً أ٠َِىخ ، طٛؿي ِ٘ىٍش ح٠ٌؼف فٟ حإلِالء ٚحٌىظخرش ، وّخ أ

ؿٗ طغٍغً حٌّفَىحص ٚأٓخ١ٌذ حٌظؼز١َ حألؿٕز١ش ، ٌٖ٘ ٔمخثٙخ ٓٛحء فٟ ٚؿٗ حٌظَٔرخص حٌّٔظَّس ِٓ حٌؼخِش ٚحٌٍٙـخص حٌوخٛش أَ فٟ ٚ

 ...حٌّ٘ىٍش طزيٚ ػخِش فٟ ػَٜٔخ حٌلخٌٟ ػَٜ حٌظزخىالص حٌؼمخف١ش ٚحالطٜخالص حإلػال١ِش ٚحالٔفظخف

  42حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ كٔخَ حٌوط١ذ، . ى  1
2
  ، حٌٜفلش ٔفٔٙخ ٔفٔٗحٌَّؿغ   
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رثػػػة كأمبػػػاط تعبَتيػػػة جػػػاىزة تػػػؤدم إذل إبػػػادة حركػػػة كنقائهػػػا الػػػذم هبعػػػل الفكػػػرة أسػػػَتة لصػػػيو متوا
 .1التفكَت كذبعل اؼبمارسة اللغوية الفصيحة قيدا كعبئا على أصحاهبا

كيػػػػف قبعػػػػل العربيػػػػة لغػػػػة مروبػػػػة لالسػػػػتعماؿ العلمػػػػي كالفػػػػٍت ، : مػػػػا يشػػػػغل العقػػػػل اليػػػػـو  
راحػة كاطمئنػاف  كلالستعماؿ العملي كاليومي ؟ ككيف يغدك الناس قادرين على استعماؿ اللغػة يف

 ؟
 

 .قراءة تشخيصية: األعراض  -0
إٌف ىػػذه اؼبظػػاىر تأخػػذ ؿبػػورين : " انتقػػاال مػػن طبيعػػة اؼبشػػكلة إذل مظاىرىػػا يبكػػن القػػوؿ  

يبػػػدك للوىلػػػة األكذل أهٌنمػػػا متباعػػػػداف ، كنبػػػا يف اغبقيقػػػة كجهػػػاف لعملػػػػة كاحػػػدة اجملػػػرل األٌكؿ ىػػػػو 
لعربيػػة ، كاجملػػرل الثػػاين ىػػو ظػػاىرة االرتبػػاؾ اللغػػوم ظػػاىرة العجػػز الشػػامل يف مسػػألة إتقػػاف اللغػػة ا

 .2"حىٌت يف أرفع مستويات اإلتقاف 
بالنسػػػػبة للمحػػػػور األٌكؿ ال يكػػػػاد ىبتلػػػػف اثنػػػػاف يف أٌف مؤسسػػػػاتنا كمدارسػػػػنا تظهػػػػر عجػػػػزا  

عائشػػة . د)تقػوؿ . فادحػا يف ؾبػاؿ تعلػيم اللغػة ، حػػىٌت صػَتهتا عبئػا علػى الطػػالب ككاجبػا مفركضػا
كعقػػدة األزمػػة ليسػػت يف اللغػػة ذاهتػػا ، العقػػدة فيمػػا أتصػػور ، ىػػي أٌف أبناءنػػا ال ( : " فعبػػد الرضبػػا

قواعػد صػنعة : يتعلموف العربية لساف أٌمة كلغة كحياة ، كإمٌبا يتعلموهنا دبعػزؿ عػن سػليقتهم اللغويػة 
كقوالػػػػب صػػػػماء ، ذبهػػػػد اؼبعلػػػػم تلقينػػػػا كالتلميػػػػذ حفظػػػػا ، دكف أف تكسػػػػبو ذكؽ العربيػػػػة كمنطقهػػػػا 

 .3"كبياهنا 
ينضػػػػاؼ إذل ذلػػػػك الضػػػػعف اللغػػػػوم الشػػػػامل يف الصػػػػحافة كأجهػػػػزة اإلعػػػػالـ كاألكسػػػػػاط  

 .السياسية كاؼبالية ، حىٌت صار جهل العربية من دكاعي الفخر عندىم

                                                                                                                                              
1
  43، ٙ  حٌَّؿغ حٌٔخرك  
    44 – 43ٔفٔٗ ، ٙ  َّؿغحٌ 2
3
  187ٌغظٕخ ٚحٌل١خس ، ٙ  ػخث٘ش ػزي حٌَكّٓ،  



 مستقبل احلل .. حاضز األسمة  :  العزبية                               الفصل الزابع                                  

 

 

007 

 

كسػػائل اإلعػػػالـ تضػػػرب عػػرض اغبػػػائط بأبسػػػط القواعػػد اللغويػػػة ، كمػػػا يػػؤدل حقػػػا أف يػػػًتؾ  
 . 1 حبل لغة اعبرائد على غاربو

م يزيد األمر حَتة أنٌو حػىٌت يف الوسػط الػديٍت بػدأت تتفشػى مظػاىر الضػعف اللغػوم كالذ 
بشكل كاسع ككبَت ، بعد أف كاف ىذا الوسط دائما معقل اإلتقاف اللغوم بفضل تعاطيو اؼبسػتمر 
مػع القػػرآف كالسػٌنة كالبعػػد الًتاثػػي ، ثػالوث ظبػػح حبفػػظ اللغػة العربيػػة حػػىٌت يف أحلػك فػػًتات اؼبعانػػاة 

 ...جات الغزك كاالستعمارمن مو 
تلػػك ىػػي مشػػكلة اللغػػة يف كاحػػد مػػن فضػػاءاهتا اؼبهمػػة ، بوجػػو خػػاص يف جانػػب الػػتمكن  

 .كىو جانب غَت قليل كلكنو يبثل شقا كاحدا فقط من اؼبشكلة. النحوم الصريف
 :أٌما يف فضائها الثاين ، فإٌف تلمس اؼبشكلة يتٌم من خالؿ ظواىر ىي  
 .ظاىرة مسح اللغة -
 .اىر القلق اللغومظ -
 .ظاىرة التيار السماعي -
 .ظاىرة التعويض اللفظي عن التدقيق اللغوم -
 .ظاىرة عدـ التكافؤ اللغوم يف الًتصبة -
 .2ظاىرة الالتفاىم يف اغبوار -
ىذه بعض مظاىر اؼبشكلة اللغوية ، بعيدا عن مسػائل اإلتقػاف كالتعلػيم ، فمػا مػدلوؿ كػل  

 ظاىرة ، كما مضموهنا ؟
األكراؽ التاليػػة ربػػاكؿ جاىػػدة تلمػػس اإلجابػػة ، مػػن خػػالؿ قػػراءة موضػػوعية ترصػػد الفعػػل  

 :اللغوم عند لببنا اؼبثقفة ، كالبدء مع 
 
 

                                                                                                                                              
1
ِٚخ  126، ٚأ٠٠خ ِـٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ  133 – 132ِـٍش حٌّٕطٍك ، ٙ : ػٓ ح٠ٌؼف حٌٍغٛٞ فٟ ٚٓخثً حإلػالَ ، حٔظَ   

  رؼي٘خ
حٌٍغش حٌؼَر١ش : " فٟ رلؼٗ حٌَّٛٓٛ رـ ( كٔخَ حٌوط١ذ. ى)حٓظؼٕخ فٟ ٍٛي ِظخَ٘ حٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ رخٌيٍحٓش حٌـخىس حٌّظٟ ليِٙخ   2

  ٕٚٓٔظؼ١ٓ رٗ أوؼَ فٟ َٗف ِظخَ٘ حٌّ٘ىٍش" ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ 
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 :ظاهرة مسح اللغة  -أ
لسػػػاف كػػػل أٌمػػػػة جػػػزء مػػػن عقليتهػػػػا ، كلغػػػة كػػػػل شػػػعب مػػػا ىػػػػي إالٌ ركحػػػو كمػػػػا أٌف ركح "  

اللغة يف استعماالهتا اغبالية تبدك ككأهٌنػا عمليػة إٌف : " فلسفة النص تدفعنا للقوؿ . 1الشعب لغتو
 .2...مسموحة دل يعد من اؼبمكن التمييز الواضح فيها بُت ما ىو قرش كما ىو طبسة قركش

 .*"ىي علمية نعم، ك مستعملة ، كلكن يصعب سبييزىا  
إنٌػػػو مظهػػػر شبػػػة خلػػػل مػػػا يف الكلمػػػات الٌػػػيت تسػػػتعمل يػػػؤدم غالبػػػا إذل اللفظيػػػة كاجملانيػػػة يف التعبػػػَت 

 .*أال زبطا كال تبطا: التخلف ، كأخالقيات الفعل اغبضارم بصفتو البالغية تقـو على مبدإ 
لغتنا اليـو عاجزة باىتة يف مستول خطاهبا الذم ربوؿ إذل خطػاب مًتىػل ، كصػار بالغػة  

 .ثرثرة ، ال بالغة إعجاز كإقباز
كضػػػع نسػػػقها يف ثقػػػب معػػػُت إنٌػػػك إذا تصػػػورت أٌف اسػػػتعماؿ اللغػػػة مػػػا ىػػػو إالٌ نػػػوع مػػػن  

لتشغيل اعبهاز اللغوم ، فإٌنك بسبب مسح اللغة تتصور أنٌو يبكن كضع أيٌة كلمة يف ىذا الثقب 
 .من أجل تشغيل اعبهاز

اللغة قانوف مهٌم يف نظاـ الكوف ، فإذا اختٌل بناؤىا كعجزت مفرداهتا ككلماهتػا عػن ربقيػق  
 اللغػػة ىػػي اعبمػػاؿ عينػػو ، كقػػد سػػئل الرسػػوؿ  ىػػدفيتها كغائيتهػػا ، تلطخػػت صػػورة اعبمػػاؿ ، إذ

 .يف اللساف: فيم اعبماؿ ، فقاؿ 
 

 :ظاهرة القلق اللغوي والمصطلحي  -ب 

                                                                                                                                              
1
 .172حٌّخٟٟ ٚحٌلخَٟ ٚحٌّٔظمزً ، ٙ : حٌؼَر١ش ٌٚغش حٌؼٍُ  ِٛفك ىػزٛي،. ى 
2
  45حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ  كٔخَ حٌوط١ذ،. ى 

*
ًّ أٟٚق ِؼخي ٌٌٖٙ ح  ٌظخَ٘س ، ٠َ١مظٕخ فٟ ٚٛف حٌّؼخٍن ، فىٔذ ِٛلغ ر٢١ٔ ٠ؼخىي ؤذ ِؼَوش وز١َس ، فٟ ِـخالص أهَٜ ٌؼ

ّْ حٌلَد ػٍٝ ِٔؤٌش ر١ٔطش ٠ٔظويَ ف١ٗ ِٓ ح١ٌَٛي حٌٍغٛٞ ِخ ٠ّىٓ أْ ٠ٔظويَ ٌّٔؤٌش  وّـخالص حألفَحف ٚحأللَحف ، فّٓ حٌّالكع أ

َّ ، ٚحٌىخٍػش حٌ٘و١ٜش طؼخىي ٌغ٠ٛخ حٌىخٍػش   !ٚ٘ىٌح... حٌم١ِٛشأى٘ٝ ٚأِ

*
ِخ حٌزالغش ؟ : طظـٍٝ ٍٛٛس حإلٔٔخْ رٛٛفٗ رالغش فٟ ًٌه حٌّٛلف حٌـّخٌٟ ر١ٓ ِؼخ٠ٚش ٚٛلخٍ حٌؼزيٞ ، ك١غ ٓؤي ِؼخ٠ٚش حٌٜلخٍ  

أالّ إٍٟٔٔ ، ٘ٛ : ٌٚىٓ ٛلخٍ ٠ظيحٍن حألَِ ٠ٚالكع ػٍٝ ٔفٔٗ ف١َطّي اٌٝ ِؼخ٠ٚش لخثال ٌٗ . أْ طمٛي فال طوطت ، ٚطَٔع فال طزطت: فمخي

 .32حٌٜٕخػظ١ٓ ، ٙ أرٛ ٘الي حٌؼٔىَٞ، : طوطت ٚال طزطت ، حٔظَ 
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تسػػعى اللغػػػات اغبيػػة يف تطورىػػػا التػػارىبي دائمػػػا للنتقػػاؿ مػػػن مرحلػػة اسػػػتعماؿ لغػػػوم إذل  
 *بالغة الدقةمن ىنا صارت لغات العادل اؼبتقدـ شديدة التحدم ... مرحلة أكثر دقة كحٌدة

 .نبع التغَت من قلق ؾبد دفعها باستمرار كبو اؼبراجعة كالتجديد 
كاؼبعػػػػاين عنػػػػدنا دائمػػػػا التعبػػػػَت عنهػػػػا : " أٌمػػػا القلػػػػق اللغػػػػوم عنػػػػدنا فإنٌػػػػو أميػػػػل إذل السػػػلبية  

وبيلنػا اؼبعػٌت إذل فضػاء  1"كأمٌبا ىناؾ حبث مسػتمر عػن جػدكل اؼبفػردة . بكلمات أخرل جديدة
 .**كثرة كاثرة من كتابنا تسقط يف اللغات األجنبية كتراكيبها على لغتنا األـ..آخر للمشكلة

إٌف مػػػن يراقػػػب حركػػػة اؼبصػػػطلحات العربيػػػة هبػػػد افتقػػػارا إذل سػػػيكلوجية االطمئنػػػاف لصػػػحة  
 .االستعماؿ اللغوم ، كىذا االفتقار يولد قلقا غالبا ما يظل أسَتا إلطار العجز

 
 : ظاهرة التيار السماعي -ج 
عقػػػل العػػػػريب ميػػػػاؿ إذل ثقافػػػػة السػػػػماع كلغػػػػة اؼبشػػػػافهة ، قبػػػػم عػػػػن ذلػػػػك مشػػػػكلة نفسػػػػية ال 

كاؼبيػػػل إذل ( بالفصػػػحى)التعػػػاطي مػػػع اللغػػػة ، مضػػػموهنا عػػػدـ اؼبيػػػل إذل تصػػػديق الػػػنص اؼبكتػػػوب 
 ***(بالعامية)التأكيد عن طريق اللفظ اؼبسموع 

تػػتٌم علػػى مسػػتول السػػطح ،  ىػػل ىػػذا يعػػٍت أٌف التطػػورات الٌػػيت ربػػدث يف اللغػػة العربيػػة إمٌبػػا 
 دكف أف تالمس أذىاف الناس كأفئدهتم ؟

                                                                                                                                              
*
  ّْ  .ِٓ ٌغخص حٌؼخٌُ حٌّظميَ ٠ِّٛٔٙخ طمٕٟ ِلٞ 80 %٠ىفٟ حٌظٌو١َ أ

1
  46حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ كٔخَ حٌوط١ذ، . ى 

*
 

*
ّْ ٘ئالء حٌىظخد ٠فىَْٚ رخٌف١َٔٔش    ّْ ٌٍؼَر١ش ل١خٓخ هخٛخ رٙخ ، ٠وظٍف حهظالفخ ٗخٓؼخ  ٔخ١ٓٓ أٚ ٚحإلٔـ٠ِ١ٍشِٚخ ٠ئٌُ كمخ أ ِظٕخ١ٓٓ أ

 .-11-/132طٍٜٛحص ٌظل١ٜٓ حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ : ػٓ ل١خّ حٌٍغخص حألهَٜ ، حٔظَ 

***
ّّٓ ٠مَإْٚ حٌٜلف ٚأٔٛحع حٌظل١ٍالص ، ك١ّٕخ ٠يهٍْٛ فٟ ِٕخل٘ش ٠لخٌْٚٛ حالٓظ٠١خف ّٓخػ١خ ػٓ  ِٚٓ أِؼٍش ًٌه ، أْ حٌىؼ١َ ِ

 .ًٚٛ ا١ٌُٙ وظخر١خفلٜٛ ِخ 
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أـ أنٌػػػو يعػػػٍت أٌف اللغػػػة الفصػػػيحة تطػػػورت يف اجملػػػاؿ اؼبكتػػػوب أكثػػػر مػػػن تطورىػػػا يف اجملػػػاؿ  
 اؼبسموع ؟

 .1كاؼبؤكد أٌف مصداقية العربية معرضة للخطر كنص مكتوب.. االحتماالت كثَتة كفبكنة 
ها ضػػػارب يف تػػػاريخ اإلنسػػػاف العػػػريب ، كالػػػبعض اآلخػػػر مػػػا أسػػػباب اؼبشػػػكلة كثػػػَتة ، بعضػػػ 

 .*تقدمو كسائل اإلعالـ من لغة جاىزة تقف عاتقا أماـ الكلمة اؼبكتوبة
 :ظاهرة التعويض اللفظي  -د 
، أٌدل ذلػػك  **االفتقػػار إذل الدقػػة يف كػػل شػػيء" األنػػا العػػريب " مػػن الظػػواىر السػػلبية يف  

 .وضا عنها نزعة التكديسإذل غياب فلسفة البناء ، لتربز ع
اللغة العربية اغبديثة دل تسلم من ىذا اؼبأزؽ النفسي ما عادت العبػارات تفصػل علػى قػدر  

اؼبعػػاين ، إمٌبػػا ىػػو لبػػاس فضػػفاض يسػػتعمل باسػػتمرار ، دكف نظػػر كال تأمػػل كال سبحػػيص شبػػة شػػعور 
... لكلمػة أخػرل تسػندىابأٌف الكلمػة الٌػيت تسػتخدـ غػَت كافيػة الحتػواء اؼبػراد منهػا ، فهػي حباجػة 

 .ىكذا وبصل التكرار يف اؼبكتوب من الكالـ كاؼبنطوؽ على السواء
ىػػػػذا كلػػػػو أكقعنػػػػا يف حبائػػػػل التكػػػػرار كاإلسػػػػهاب كالنػػػػػزكع إذل اللفظيػػػػة ، فكانػػػػت اؽبلهلػػػػة  

 .رمزا لظاىرة مرضية أصابت العربية ***اللغوية
 :ظاهرة عدم التكافؤ اللغوي في الترجمة  -ه 

                                                                                                                                              
1
  46حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ   

*
 فٟ ظً ػٍٛس حٌّؼٍِٛخص ، لي طؼٛى ٌٍىٍّش حٌّىظٛرش ِٜيحل١ظٙخ ، رؼيِخ طـخُٚطٙخ ػٍٛس حإلػالَ 

**
ٚلي وخْ . ١ٗٗخ٘ي ػٍٝ ِخ ٔمٛي أٍٓٛد طؼخ١ٟ حإلٔٔخْ حٌؼَرٟ ِغ حٌِِٓ ، أّٗ ريي أْ ٠ؼ١ٖ ف١ٗ ٠ؼ١ٖ هالٌٗ ، ٚأك١خٔخ ٠ٍغأوزَ 

 .!حٌِِٓ ػٕيٖ ًحص ٠َٛ ٘ٛ حٌل١خس

***
ٍٚرّخ ٌ٘ح ال . ال ٠ـي لخٍة حٌىظذ حٌؼَر١ش ػٕخء فٟ اىٍحن ٌٖ٘ حٌلم١مش ، فٙٛ ٠ٔظط١غ حٌمٛي رؼي لَحءس وً ٔٚ أّٗ لخرً ٌالهظٜخٍ 

 ٔـيٖ فٟ ٜٔٛٙ حٌٍغخص حٌل١ش حألهَٜ
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للفظػػػي يعػػػرج بنػػػا يف اذبػػػاه مشػػػكلة الًتصبػػػة ، الٌػػػيت عػػػادة مػػػا تتعػػػٌرض النتقػػػادات التعػػػويض ا 
 .الذعة من ناحية تركيبها اللغوم كمقدرهتا على اإلبانة

اؼبشػػػػكلة إذل الفػػػػركؽ بػػػػُت مسػػػػتول تطػػػػور العربيػػػػة يف اؼبرحلػػػػة ( حسػػػػاـ اػبطيػػػػب. د)يرجػػػع  
 ...االتارىبية الراىنة كمستول تطور اللغات اغبية اٌليت تنقل عنه

إٌف ىذا التقسيم ليس انطباعا ، ككل الذين يعملوف يف حقل الًتصبة يالحظوف أٌف ىنػاؾ "  
حاجػػة السػػػتعماؿ ذات الفػػائض مػػػن اؼبفػػػردات لكػػي يطمػػػئن اؼبػػًتجم إذل أنٌػػػو قػػػد عػػرٌب عػػػن الػػػنٌص 
اؼبػػػًتجم مػػػن لغػػػة أجنبيػػػة ، كبالتحديػػػد مػػػن اللغػػػات مػػػن اللغػػػات اغبيػػػة إذل اللغػػػة العربيػػػة ، كلكػػػن 

يف مسػتول نقػل  1"إذل لغػة أجنبيػة حػُت ذلػك سػنجد الصػعوبة  *قابل حُت نػًتجم مػن العربيػةباؼب
 .التكرار إذل لغة أجنبية من نص عريب يعٌج دبًتادفات مكررة بشكل ـبتلف

مشكلة التعويض اللفظي داخل العربية تعيق عملية الًتصبػة السػليمة ، فأنػت غالبػا مػا ذبػد  
كىكػذا " كبعبارة كػذا ، كبشػكل آخػر كػذا ، كيبكػن القػوؿ مػرٌة أخػرل " مثل ىذه التعابَت اؼبضافة 

كال شػػك أٌف صػػعوبة . ، ككػػأف الكاتػػب يفقػػد الثقػػة دبقػػدرة اعبملػػة اؼبسػػتخدمة علػػى نقػػل مػػا مػػراده
 .2ترصبة كتب العلـو اإلنسانية ىي أكضح مثاؿ لتفاقم ىذه الظاىرة

 زمتا العربية كتارىبها ؟ىل اؼبطلوب أف نلغي التكرار كاإلطالة ، كنبا صفتاف ال 
األمر ليس كذلك ، كالبوف شاسع بُت ظاىرة الفضفضة اللغوية اغبديثػة كبػُت اللغػة العربيػة القديبػة 
يف زمننا األٌكؿ ، حيث كانت أميل إذل الًتكيز كلكٌنها تطػور حيػث ينبغػي اإلطالػة، كتقتصػر حػُت 

 ...يتطلب اؼبقاـ اإلهباز
اده أٌف لكػل مقػاـ مقػاؿ ، كالعصػر اغبػارل عصػر اختصػار كفقهنا البالغي أٌكد يف بعض مو  

 .كتركيز يف التعبَت

                                                                                                                                              
*
 .خ ، ال ػَر١ش حٌميحِٝ ، ِٓ ِؼً حٌـخكع ، ٚأرٟ ك١خْ ٚغ١َّ٘خحٌؼَر١ش حٌّظٟ لٜي٘خ حٌزخكغ ٟ٘ حٌؼَر١ش حٌّٔظؼٍّش كخ١ٌ 

  48حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ  كٔخَ حٌوط١ذ،. ى 1
2
  49ٔفٔٗ ، ٙ  حٌَّؿغ 
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فػػػإذا أرادت العربيػػػة أف تكػػػوف لسػػػانا مػػػن ألسػػػنة العصػػػر الراقيػػػة فمػػػا عليهػػػا إالٌ مراعػػػاة ركح  
 .الزمن الذم تنتمي إليو

 :ظاهرة الالتفاهم في الحوار  -ز 
نػػػا تقريػػػب فهػػػم كػػػل طػػػرؼ اغبػػػوار فعػػػل حضػػػارم ، كظيفتػػػو تقريػػػب كجهػػػات النظػػػر كأحيا 

 .لوجهة نظر الطرؼ اآلخر
اغبوارات العربية ليست كذلك ، إهٌنا غالبػا مػا تقػود إذل التباعػد بػدؿ التقػارب ، حاملػة يف  

 .غائيتها كظيفة معكوسة
 .من مثٌ كاف العزكؼ عاما عن اغبوار كمتطلباتو 
ا ربمػػل أيضػػا جاهبػػا الظػػاىرة ربمػػل جوانبهػػا النفسػػية كالعقليػػة ، مػػا يف ذلػػك شػػك ، لكٌنهػػ 

ربمػػل لكػػل فػػرد شػػحنات متفاكتػػة ، ال أقػػوؿ معػػاين ، إمٌبػػا شػػحنات ، " اللغػػوم ، ذلػػك أٌف اللغػػة 
كالًتكيز على مدلوؿ الكلمة أك العبارة متفػاكت بػُت فػرد كآخػر ، ألٌف االسػتعماؿ اللغػوم اغبػديث 

 .1"دل يتبلور بعد ، كلذلك ربدث ىوة بُت مقاصد اؼبرسل كمقاصد اؼبتلقي 
اؼبطلوب أف يكوف االستعماؿ اللغوم أكثر انضػباطا ، بغيػة التوصػل إذل األىػداؼ اؼببتغػاة  

 .من كل لقاء حوارم
أٌف كػػل لغػػة تسػػهم يف صػػناعة عػػادل معػػُت ، كاؼبقصػػد مػػن " كمػػا ينبغػػي أف يعلػػم بالضػػركرة  

مػارة بنشػاط ؾبموع التفاعل بُت اؼبتكلم كؾبموع اؼبوضوعات أك األشياء : استعماؿ كلمة لغة ىنا 
 .2"ذىٍت معٌُت 

 

 
 في األسباب العملية: ثانيا 

                                                                                                                                              
  50،  49حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ  كٔخَ حٌوط١ذ،. ى 1
2
  133حٌٍغش ٚحٌظف١َٔ ٚحٌظٛحًٛ ، ٙ  ِٜطفٝ ٔخٛف،. ى 
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اػبوض يف أسباب اؼبشكلة اللغوية الراىنة شديد التعقيد ، حػىٌت إٌف األسػباب لتغػدك أكثػر  

 .تداخال كأشٌد استعصاء من اؼبظاىر
 .من ىنا كاف االقتصار على اعبوانب العملية فقط 
ىػل اؼبشػكلة يف اللغػة العربيػة نفسػها ؟ : هػادات السؤاؿ الػذم تنبثػق منػو اػبالفػات كاالجت 

 أـ ىي من صنع األفواه اٌليت تنطقها كاأليدم اٌليت ترظبها ؟ أم من صنع أىلها كبنيها ؟
بوجػػو عػػاـ ، ال توجػػد مشػػكلة يف العربيػػة بوصػػفها لغػػة ، إهٌنػػا صػػاحبة مػػاض كتػػراث كذبربػػة  

 .اغبياة اليوميةاغبضارة كالثقافة كالعلم ك : طويلة يف ـبتلف اجملاالت 
 .1إهٌنا باختصار ، البحر يف أحشائو الدر كامن 
 أين منا اليـو من يتأمل يف ىذه اللغة كيتعاطاىا حبب ، أك حىٌت بإنصاؼ ؟ 
التأمػػل فيهػػا كالتعػػاطف معهػػا ، ينشػػا اغبيػػاة إنشػػاء طبيعيػػا أصػػيال كمػػا نشػػأت ىػػي عػػن "  

اللغػة العربيػة مػن أفضػل اغبػوافز لظهػور إنسػاف كنعتقد أٌف التأمل الػذكي اؼبخلػص بأسػرار ...اغبياة 
إهٌنػا تقػدـ لػو " كما أكثر ما ذبػود بػو لغػة العػرب ؼبػن يصػيخ السػمع ألجراسػها ، . 2"اغبياة العريب 

... أـ غَت ذلػك( صناعة تاريخ)أـ ( صناعة كتابة)منهجا للبحث اؼبتجدد يف القضية اٌليت يتناكؽبا 
 .3"وجبات كلماهتاإذا صادقها كتأمل عميقا كدقيقا يف م

حقائق التاريخ ، كمعطيات العلم تؤكداف أٌف العربية بريئة من هتمػة العجػز ، ذلػك أٌف فيهػا  
كالػػذين يتهمػػوف العربيػػة بػػالعجز عػػن " مػػن خصػػائص اللغػػة العلميػػة كمقوماهتػػا مػػا يكفػػي كأكثػػر ، 

ن يف دنيا العرب نتيجة ؾباراة التطورات اغبضارية العلمية إمٌبا يعًتفوف بعجزىم ىم ، بل بعجزنا كب
لبيئات اعبهل كالتجهيل كالكسل العقلي كاالهنزامية اٌليت نشأنا عليها ، مرسػخة مػن عهػود الظلمػة 

                                                                                                                                              
1
 فًٙ ٓؤٌٛح حٌغٛحٙ ػٓ ٛيفخطٟ ؟: لخفع ارَح١ُ٘ فٟ ِيف حٌؼَر١ش ٚطظّظٗ ٛيٍ ر١ض ٌ 
  36ؿٌٍٚ حٌؼَر١ش فَٚع حٌل١خس ، ٙ أٓؼي ػٍٟ، . ى  2
3
  56ٔفٔٗ ، ٙ حٌَّؿغ   
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كالقهر خالؿ السيطرة العثمانية كاالستعمارية الغربيػة كال تػزاؿ فاعلػة فينػا بقػول ال نػدريها أك لعٌلنػا 
 .1"ندريها كألسباب متباينة ال نتحمس لتغيَتىا

تعػػػرب عػػػن اغبيػػػاتُت اؼباديػػػة " العربيػػػة ربمػػػل يف ذاهتػػػا قػػػدرة خالٌقػػػة علػػػى العطػػػاء ، فهػػػي إٌف  
كالركحيػػػة كتطبػػػع كػػػالٌ منهمػػػا بطابعهػػػا اػبػػػاص ، كمػػػا أهٌنػػػا جانسػػػت بػػػُت سػػػكاف القػػػارات الػػػثالث 

 .2..."كخلقت منهم خلقا متجانسا ذا طابع كاحد خاص
 .لغتنا إذف بريئة من أيٌة هتمة 
 لل إذف ؟أين اػب: كالسؤاؿ  

ال بػػػػٌد مػػػػن البحػػػػث عػػػػن أسػػػػباب اؼبشػػػػكلة يف مرحلػػػػة التطػػػػور التػػػػارىبي الٌػػػػيت زبضػػػػع ؽبػػػػا اللغػػػػة  1-
 .3كؾبتمعها من خلفها

مٌرت العربية يف سَتكرهتا الزمنية دبراحل تارىبية ـبتلفة كمتفاكتة ، فهنػاؾ مرحلػة العربيػة الٌػيت  
الٌػػػيت كجػػػدت يف العصػػػر اعبػػػػاىلي ،  ، كىنػػػاؾ مرحلػػػة العربيػػػة *كجػػػدت يف العصػػػور األكذل الزاىيػػػة

كىناؾ عربية العصور اإلسػالمية اػبالػدة يف بغػداد ، دمشػق كاألنػدلس ، مثٌ عربيػة عصػر االكبطػاط 
 .، كأخَتا العربية اغبديثة

كانت العربية تأخذ يف كػل عصػر شػكلها الػزمٍت ، مػا شبٌػة لغػات ، إمٌبػا ىػي لغػة كاحػدة يف  
 . انقطاعأثواب عٌدة ، كالتواصل قائم ، فال

إٌف السػػبب األٌكؿ للمعانػاة اللغويػػة اغباضػرة ىػػو سػبب تػػارىبي ، : " مػن ىنػا أمكننػػا القػوؿ  
 .4"إنٌو استمرار عصر االكبطاط استمرار نسبيا 

حالة التخلف اٌليت نعيشها ، كباكؿ أف نتجاكزىا بكل ما أمكن ، مستعينُت يف ذلك بلغػة  
ه اللغة تعاين من مشػكلة مزدكجػة، مػن ناحيػة يػراد ىذ. عانت من عصور االكبطاط الشيء الكثَت

                                                                                                                                              
1
  30حٌّٛحٛفخص حٌّٜطٍل١ش ٚططز١مخطٙخ فٟ حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ أكّي حٌوط١ذ،  
2
 273 – 272ّْٗ هللا طٔطغ ػٍٝ حٌغَد ، ٙ ُغ٠َي ٘ٛٔىٗ،   
3
 51حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ كٔخَ حٌوط١ذ، . ى 

*
 ٟحٌّئ ٖفٟ رؼي ل٠ٛخحٌل٠خٍس ػطخء  ٟ٘ ػٍٜٛ ػخى ٚػّٛى ٚغ١َّ٘خ ك١غ وخْ 

4
  50حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚحٌّ٘ىً حٌٍغٛٞ ، ٙ كٔخَ حٌوط١ذ، . ى  
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ؽبػػػا أف تكػػػوف أداة للخػػػركج مػػػن االكبطػػػاط كالتخلػػػف ، كمػػػن ناحيػػػة أخػػػرل قبػػػد أهٌنػػػا مػػػا زالػػػت يف 
ذلك أٌف الظواىر اللفظية كالتيار السػماعي " بعض جوانبها أسَتة ؼبوركثات االكبطاط كالتخلف ، 
ي، ىػػػػػي يف جانػػػػػب منهػػػػػا، إرث مػػػػػن عصػػػػػر كالقلػػػػػق اللغػػػػػوم ككػػػػػذلك الضػػػػػعف اللغػػػػػوم كاإلمالئػػػػػ

  .1..."االكبطاط لو دائما جانب فكرم اجتماعي مثلما أٌف لو جانبا لغويا صارخا
نػػػتج عػػػن ذلػػػك سػػػجاؿ ثقػػػايف لغػػػوم بػػػُت تيػػػارم احملافظػػػة كالتجديػػػد ، أٌدل يف حػػػاالت كثػػػَتة إذل 

 .*تبادؿ االهتامات
ارل تعػػاين مػػن عػػدـ اسػػتواء زمػػػاين كيف غبظػػة تأمػػل معػػريف يتبػػُت لنػػا أٌف العػػريب بوضػػػعها اغبػػ 

تػػارىبي كمػػا تعػػاين مػػن عػػدـ اسػػتواء مكػػاين جغػػرايف ككػػذلك مػػن بلبلػػة موقفيػػة ، فبػػا هبعػػل التعمػػيم 
اؼبتعلقػػػة هبػػػا مفتقػػػرة إذل الدقػػػة ( الصػػػماء)بشػػػأهنا مغػػػامرة علميػػػة ، كمػػػا هبعػػػل كثػػػَتا مػػػن األحبػػػاث 

 .2"النوعية 
لتعبػػَت ، فبػػا يفقػػد اجملتمػػع فرصػػة كجػػود يػػنعكس ذلػػك كلػػو علػػى منهجيػػة التعلػػيم كطريقػػة ا 

 .**مرجعية لغوية معاصرة متفق عليها ، كبتكم إليها غبظة تباين اؼبواقف كاختالؼ االجتهادات
غياب اؼبرجعية اللغوية الواحدة بسبب اللحظة التارىبية اٌليت يعيشها األنا العريب ، كاٌليت كلػدت  2-

أسػػػلوب التعػػػاطي مػػػع اللغػػػة ، زاد يف احتيػػػاج األمػػػة صػػػراعا بػػػُت جنػػػاحي احملػػػافظُت كاجملػػػددين يف 
 .الدائم إذل استَتاد األظباء من اػبارج ، ألهٌنا تصاحب مسمياهتا

بسػبب زبلفػو  –يؤكػد أٌف اجملتمػع العػريب مضػطر  –الذم ال وبايب أحدا  –الواقع التارىبي  
ت الفكريػػػػة كالعلميػػػػػة إذل االسػػػػتعانة اؼبتواصػػػػػلة بػػػػاآلخر اؼبتفػػػػػوؽ الػػػػذم يبػػػػٌده باؼبنتجػػػػػا –الفاضػػػػح 

                                                                                                                                              
1
 51، ٙ  حٌَّؿغ حٌٔخرك  

*
٠ّىٓ أْ ١ِّٔ ١ِال ٌيٜ حٌّلخفظ١ٓ اٌٝ حطٙخَ حألٓخ١ٌذ حٌٌّٛيس رخٌٛلٛع فٟ كزخثً حٌؼـّش اًح ٔلٓ ٚلفٕخ ػٕي كيٚى حالٔظمخىحص حٌّظزخىٌش  

ّْ حالطٙخِخص حٌّمخرٍش طظَوِ كٛي حٌّمخرٍش طظَوِ كٛي حٌـّٛى ٚحالرظؼخى ػٓ . ٚح١ٌَخٔش ٚحٌَوخوش ٚحٌوَٚؽ ػٓ أٓخ١ٌذ حٌؼَر١ش فٟ ك١ٓ أ

 .حٌٛحلغ ٚحٌٍفظ١ش ٚحٌظؼٍك حٌٍغٛٞ غ١َ حٌٛظ١فٟ

2
  52، ٙ ٔفَّٔٗؿغ حٌ  

**
خ ٠وفف ١ٚؤس ٌٖ٘ حٌّؼخٔخس ٚؿٛى حٌمَآْ حٌى٠َُ ر١ٓ ظَٙح١ٕٔخ  ّّ  .أّٗ ح٢ٌّٕ حألػٍٝ حٌّظّظغ ربٗؼخع ِطٍك. ٌؼً ِ
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كالعمليػة األجنبيػة ، كىػذه اغبصػيلة الدافقػة باسػتمرار مػن اػبػارج كيف شػىٌت ؾبػاالت اغبيػاة ، ذبلػب 
 .معها مصطلحات كمفردات كأساليب تعبَتية ، دكف إذف من اجملامع كاؼبؤسسات اللغوية الًتبوية

البالد العربية ، كفػق خلل كارتباؾ لغوم متفاكت الدرجات ، ككفق كل بلد من : كالنتيجة  
 .مبلو السيطرة األجنبية اٌليت تفرضها العوامل التارىبية كالسياسية كاالجتماعية

ال شػػػٌك أٌف عقػػػػارب سػػػاعة التخلػػػػف ستواصػػػل زحفهػػػػا ، كال شػػػٌك أنٌنػػػػا سػػػنظل إذل مػػػػٌدة  
كمػػػا دمنػػػا عػػػاجزين عػػػن اإلنتػػػاج فسػػػتبقى التسػػػميات . طويلػػػة نسػػػتورد التسػػػميات كمعهػػػا األظبػػػاء

 .الىثة كراء اؼبسميات متأخرة
األمػػػر لػػػيس قضػػػاء ؿبتومػػػا كال قػػػدر مفركضػػػا ، إذ أنٌػػػو يبكػػػن عػػػن طريػػػق االتصػػػاؿ العلمػػػي  

كاالستعداد اؼبسبق تلبية جانب كبػَت مػن االحتياجػات اؼبتعػٌددة ، شػرط ذلػك فقػط كلمػة االتفػاؽ 
 ...كااللتزاـ

من جهة ، تزايد مستمر  ال شٌك أٌف اؼبسألة بالغة الصعوبة ، تشتت عريب كذبزئة للمواقف 
ىػػػذا كلٌػػػو هبعػػػل األمػػػم اؼبسػػػتوردة ماديػػػا كثقافيػػػا مسػػػتوردة لغويػػػا أيضػػػا كالىثػػػة كراء . يف اؼبسػػػميات
 .اؼبصطلحات

كالذم زاد األمر سوءا أٌف عملية التعريب ال تسَت بشكل تراكمي منظم ، لذلك ال يشعر  
، كىػػي سػػات العلميػة العربيػػة اؼبتخصصػػةؤسالنػاس بضػػخامة اعبهػػود الٌػػيت قػدمتها اجملػػامع اللغويػػة كاؼب

 .جهود غَت كافية ، كإف كاف ال ؾباؿ إلنكارىا
بسبب اضطراب ىذه اعبهود كعوامل أخرل كثَتة بقيت قطاعات كاملة مػن اغبيػاة العربيػة  

 .مقتصرة إذل أم تعريب حقيقي كلو يف أبسط سبثالتو
عٌقػد اؼبشػكلة اللغويػة كحػاؿ دكف أم " قػدس األقػداس " اغبرص اؼبفرط علػى العربيػة كاعتبارىػا  3-

 .تقرب موضوعي منها
ال شػػػٌك يف أٌف الفضػػػل يف اغبفػػػاظ علػػػى العربيػػػة يرتػػػد إذل اغبػػػرص الشػػػديد عليهػػػا ، إالٌ أٌف  

ذلػػػػك يتخػػػػذ أحيانػػػػا صػػػػورا مبالغػػػػا فيهػػػػا تصػػػػل إذل حػػػػٌد التحػػػػرًن ، لتصػػػػبح اؼبراجعػػػػة اللغويػػػػة مػػػػن 
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اؼبتعلقػػػة باللغػػػة نوعػػػا مػػػن اخػػػًتاؽ اػبطػػػوط اغبمػػػراء ،  ، كأيٌػػػة ؿباكلػػػة ؼبناقشػػػة اؼبسػػػائل" التابوىػػػات"
 .1*يتعٌرض بسببو اؼبناقش إذل أخطر هتم اؼبركؽ كالت مر

إٌف اجملتمػػع العػػريب الػػذم يسػػعى جاىػػدا لبلػػورة مشػػركعو النهضػػوم اعبديػػد ، وبتػػاج إذل أداة  
 .ؽ اؼبرحليمن ىنا كاف لزاما أالٌ تًتؾ العربية يف ؾباهبة خطر االنزال. لغوية طيعة فعالة

كأخطػر مػا يبكػن أف تبتلػػى بػو اللغػة ىػو العجػػز . الػدفاع عنهػا يكػوف باإلقػداـ ال باالنكفػػاء 
 .عن التكيف مع متطلبات اغبياة ككاجبات اؼبرحلة

اؼبطلوب مواجهة التحدم باإلقباؿ على تسهيل عملية التجاكب الوظيفي كالعملي أمامهػا  
 .**ةحىٌت يشعر أبناؤىا بأهٌنا لغتهم الطبيعي

 .اللغة كلد تقصَتا يف خدمتها ، ليكوف األخَت سببا آخر حاؿ دكف تطور اللغة العربية" تابو" 4-
ما فتئت األٌمة تتغػٌت يوميػا نمػاؿ العربيػة كقدسػيتها ، لكػن دكف خدمػة كبويػة أك معجميػة  

كلة اللغويػة كلو أحصينا عدد الكتب غَت اؼبدرسػية أك غػَت اعبامعيػة الٌػيت تعػاو اؼبشػ" أك لسامية ، 
 ".العربية لبهتنا ، ألٌف ىذه الكتب ؿبدكدة جدا ، قد ال تتجاكز أصابع اليد عددا 

كعلػػػػػى كاىػػػػػل . إٌف العربيػػػػػة حباجػػػػػة ؼبزيػػػػػد مػػػػػن األحبػػػػػاث اللغويػػػػػة كاللسػػػػػانية الٌػػػػػيت تعػػػػػٌت هبػػػػػا 
اؼبتخصصُت كاجب خدمة اللغة خدمة قصػدية عمليػة ، كىػذا ىػو اعبػواب الػذم ينبغػي أف نواجػو 

 ...لف اللغومبو التخ
إذا كانت معظم أسباب اؼبشكلة اللغويػة عنػدنا داخليػة ، فػإٌف الصػورة ال تكتمػل بغػَت اإلشػارة  5-

إنٌنا نعيش يف عصر سبازجت فيػو اغبضػارات كالثقافػات . إذل ما يبكن أف يسمى باألسباب الدكلية
، " قػايف العػػاؼبياؼبنػػاخ الث"كاألفكػار ، إذل درجػػة صػار اغبػػديث فيهػا دكف حػػرج عػن تسػػميات مثػل 

 ".اؼبناخ اللغوم العاؼبي"، ككذلك " اؼبناخ العلمي العاؼبي"ك
                                                                                                                                              

*
٠ٕزغٟ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ىػخس طغ١١َ حٌلَف حٌؼَرٟ ، ٚأٌٚجه حٌٍّٜل١ٓ ح٠ٌٌٓ ٠ٔؼْٛ ؿخ٘ي٠ٓ فٟ اهالٙ طمي٠ُ حلظَحكخص طٔخػي ػٍٝ  

 .حٌٍغ٠ٛش حٌوَٚؽ ِٓ حٌّ٘ىٍش

1
 .141ِـٍش حٌّٕطٍك ، ٙ  

**
١١ؼش ، كَس ، : فٟ ٌ٘ح حإل١خٍ ٠ـذ أْ طؼًّ حٌّئٓٔخص حٌّؼ١ٕش ؿٕزخ اٌٝ ؿٕذ ِغ حألفَحى حٌّظو١ٜٜٓ ٌظىْٛ حٌؼَر١ش ٌغش حٌـ١ّغ  

 .ِٕطٍمش ، ١ٚز١ؼ١ش
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ينضػاؼ  إذل ذلػك . يف زمن العوؼبة تتسارع اللغات اغبيػة إذل التقػاط مػا ىػو نػافع كالـز ؽبػا 
إٌف لغػة . ما نشهده مػن منافسػة بػُت اللغػات اغبيػة الٌػيت أصػبحت تتجػاكز حػدكد البلػداف كالقػارات

قبليزية هتػٌدد اللغػات القوميػة يف عقػر دارىػا كتغزكىػا كتػزٌين للناشػئة العػزكؼ عػن اللغػة مثل اللغة اإل
 .*األـ كاالنصراؼ إليها

إزاء ىػػػذه الظػػػاىرة يصػػػعب أف تفيػػػد القيػػػود كاألسػػػوار ، بػػػل إٌف اغبػػػل يكمػػػن يف مزيػػػد مػػػن  
 .اؼبركنة كاالنفتاح اللغوم كتقوية الفعالية العصرية للغة العربية

 .شى أف كبكم على لغتنا باالنزكاء كاالنكماشبغَت ذلك لب 
حيػاة أٌمتنػا كانبعػػاث حضػارتنا رىػن حبيػاة لغتنػػا العربيػة الٌػيت ربػٌتم علينػػا  : "كنعػود لنؤكػد أٌف  

 .1أف نوفر ؽبا الوسائل لكي تستعيد أؾبادىا كحيويتها
 

 
 
 
 
 
 

 بين اإلرادة واإلمكان: ثالنا 
 

بوصػػػػػفها أداة كبوصػػػػػفو مسػػػػػؤكلية  –ٌف اللغػػػػػة ينبغػػػػػي أف يظػػػػػل حاضػػػػػرا يف سػػػػػاحة كعينػػػػػا أ 
. ربتاج إذل صيانة خاصة لكػي نتوسػلها للخػركج مػن متاىػة الدكنيػة –كبوصفها طريقة يف التفكَت 

                                                                                                                                              
*
٠فؼٍْٛ حٌؼـذ  –فٟ ػَٜٔخ  –إلٔـ١ٍِ ٔلٓ َٜٔ ح" : " ِ٘ىالص فٟ ٠َ١ك حٌل١خس حإلٓال١ِش " ٠مٛي ح١ٌ٘ن ِلّي حٌغِحٌٟ فٟ وظخرٗ  

 .74، ٙ " فٟ طؼ١ُّ ٌغظُٙ ، ٠ٚزظىَْٚ حٌل١ً حٌط٠َفش ٌظلز١زٙخ اٌٝ حٌٕفّٛ ، كظٝ أٛزلض حإلٔـ٠ِ١ٍش ٌغش حٌؼخٌُ ٌٚؼش حٌؼٍُ ِؼخ 

1
  26حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚطلي٠خص حٌؼَٜ ، ٙ ٠ٍّْٛ ١لخْ،   
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كىػػي ذات إمكانيػػات كطاقػػات عظيمػػة ، لكٌنهػػا عاطلػػة اليػػـو ، ككبسػػب أنٌػػو قػػد آف أكاف توظيفهػػا 
  .يف خدمة تطلعات أٌمتنا اؼبستقبلية

واب اغبػػػل أف نعػػػي العالقػػة العضػػػوية مػػػا بػػػُت مفهػػـو الوحػػػدة كاألمػػػة كىػػػو مفهػػػـو مػػن أٌكؿ أبػػػ"  1-
ةن كىأىنىػػا رىبقكيػػٍم فىاٍعبيػػديكًف  : أشػارت إليػػو اآليػػة الكريبػػة يف قولػػو تعػػاذل  ػًذًه أيمأػػتيكيٍم أيمأػػةن كىاًحػػدى  * ًإفأ ىى

ٌمػػػا إذا دل تكػػػن كاحػػػدة فهػػػي فبٌػػػا يعػػػٍت أٌف األٌمػػػة ال توصػػػف بأهٌنػػػا أٌمػػػة إالٌ إذ كانػػػت كاحػػػدة ، أ...
كيكػػوف جهػػدنا منصػػبا ( الواحػػدة)ال بػػٌد مػػن قيػػاـ ( األٌمػػة)كإذف لكػػي كبقػػق مفهػػـو . ليسػػت بأٌمػػة

 .1( "أٌمتنا)على التوحيد أٌكال لكي نؤسس 
األصػالة كاؼبعاصػرة ، الػوطن : كلن يتأتى ذلك إالٌ بكسر الثنائيات يف فكرنػا التنػويرم مثػل  

كىػػػػذه الثنائيػػػػات ليسػػػػت متضػػػػادة كال متعارضػػػػة ، كمػػػػن ..." بػػػػة كاإلسػػػػالـالعػػػػرم كاإلقلػػػػيم ، العرك 
 .2"الصحيح التوحيد بينهما يف معادالت مرؾ بة تفضي إذل ناتج إهبايب

ما داـ االنشطار عندنا قد ىش جسد اللغة كبٌدد ركحها بػأف جعلهػا لغتػُت متعػاديتُت نبػا  
توجب منػػػا السػػػعي اغبثيػػػث مػػػن أجػػػل فػػػإٌف األمػػػر يسػػػ –كىػػػي ثنائيػػػة قاتلػػػة  –الفصػػػحى كالعاميػػػة 

كىػذا شػرط أسػاس للخػركج مػن دكامػة الثنائيػة الغبيػة ، لكػي (. تعميم الفصحى كتفصػيح العاميػة)
 –كيكػوف اإلنسػاف . نبدأ مشركعنا النهضوم حيث الوحػدة أسػاس ل مػة ، كالقػوؿ مطػابق للفعػل

ت خػَت كػي ال نظػل فإف دل يكن ذلك فالصػم. لغة ، حيث اعبماؿ ال ىبطا ، كال يبطا –إذف 
 .3نوبخ أنفسنا مذ أف صار قولنا ىبالف فعلنا

فقػد التحيػػز كاالنبهػػار بػاآلخر ، ذلػػك أٌف السػػرعة : إنٌػػو  –بعػد الثنائيػػات  –يوجهنػا ربػػد آخػػر  2-
قػػل إٌف اإلحسػػاس بالكلمػػة أصػػابو ... الٌػػيت ننػػػزع هبػػا كبػػو الغػػرب تركػػت أثرىػػا يف مواقفنػػا مػػن اللغػػة

 .4"اللغة لنوع من عدـ الثقة ، الذم يتخفى أحيانا  بعض االضطراب ، كتعرضت

                                                                                                                                              

*
  .92ٍٓٛس حألٔز١خء ، ح٠٢ش  

1
  65حإلٔٔخْ رٛٛفٗ ٌغش ، ٙ ػزي هللا حٌغٌحِٟ، . ى 
2
  65، ٙ  ٔفٔٗحٌَّؿغ   
  66، ٙ  حٌٔخرك٠ٕظَ حٌَّؿغ   3
4
  33حٌٍغش ٚحٌظفى١َ ٚحٌظٛحًٛ ، ٙ ِٜطفٝ ٔخٛف، . ى 
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كبدت الكلمات كأهٌنا تضاءلت أك تغَتت ، كبفضل ىذا الرىب الذم يسكننا أك بفضػل  
 .1تلك السرعة يف النػزكع كبو اآلخر ، راحت جوانب اللغة تتصارع كيلطم بعضها بعضا

 .األٌمة أك ذاهتا العامة اتفقنا على أٌف اللغة مظهر من مظاىر االبتكار يف ؾبموع 3-
اسػتنبات "كبقي أف نتفق على كوف التحدم الذم يواجهنا اليـو كغدا القريػب كالبعيػد ىػو ربػدم 

، كمػا اسػتفاد ىي اؼبهد الػذم ينبػت فيػو العلػم( ةأم لغ)فاللغة ... العلم كتوطُت التكنولوجيا عربيا
 .2"قـو علما إالٌ علما زرعوه بلغتهم 

يف ذات األٌمة ، إذا ىجعت كمسها الػوىن توقفػت اللغػة عػن مسػَتىا تلك القوة اؼبتأججة  
 .كعادت القهقرل ، كيف التقهقر اؼبوت كاالندثار ، كتلك ىي قوة االبتكار

أك غػَت الكػائن  –فمستقبل اللغة العربية يتوقػف علػى مسػتقبل الفكػر اؼببػدع الكػائن "إذف  
كػػاف ذلػػك الفكػػر موجػػودا كػػاف مسػػتقبل اللغػػة   يف ؾبمػػوع األمػػم الٌػػيت تػػتكلم اللغػػة العربيػػة ، فػػإف –

 .3"عظيما كماضيها 
مثٌ يػػػأيت التعريػػػػب إذ ىػػػػو الػػػػركن األساسػػػي يف العػػػػالج ، كالنظػػػػر إليػػػػو يػػػأيت مػػػػن زاكيػػػػة التحليػػػػل  4-

. يعٍت اللغة العربية كسيلة لتوصيل اؼبعرفػة ، لػيس فقػط علػى مسػتول اؼبػدارس كاؼبعاىػد"الوظيفي ، 
 .ؤه األنبية القصول عبماىَت الشعببل أيضا كىذا ما هبب إعطا

 كىل يبكن ـباطبة الشعب العريب بلغة فرنسية أك إقبليزية أك غَتىا ؟ 
 4.من ىذه الزاكية ، زاكية توصيل اؼبعرفة ، هبب أف ننظر اليـو إذل مسألة التعريب 
عػػػن  كمػػػا ٌ  إالٌ العربيػػػة لغػػػة تعػػػرب... إٌف األمػػػة حباجػػػة إذل لغػػػة تكػػػوف أداة تواصػػػل كتوصػػػيل 

فػػاؼبرء يبكػػن لػػو أف يسػػتقبل العوؼبػػة كاؼبعاصػػرة كغَتنبػػا بػػال حػػدكد ، لكنػػو عػػاجز علػػى أف . الػػذات
 .5هبعل الشعب الذم ينتمي إليو يتكلم لغة غَت لغتو

                                                                                                                                              
1
 ٔفٔٗ ، حٌٜفلش ٔفٔٙخحٌَّؿغ  
2
  30حٌّٛحٛفخص حٌّٜطٍل١ش ، ٙ ٗف١ك حٌوط١ذ،  
3
  59حٌزيحثغ ٚحٌطَحثف ، ٙ ؿزَحْ ه١ًٍ ؿزَحْ،  
  59حٌزيحثغ ٚحٌطَحثف ، ٙ ً ؿزَحْ، ؿزَحْ ه١ٍ 4
5
 12حٌَّؿغ ٔفٔٗ ، ٙ  :٠ٕظَ  
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إٌمػػا أف نعػػٌرب التعلػػيم كإٌمػػا أف : فػػنحن إذف أمػػاـ أمػػرين ال ثالػػث ؽبمػػا : " كتػػب اعبػػابرم  
 .1" نفرنس الشعب 

 .جدليتها ، كليس أمامنا إالٌ أحد اغبلُت كال شٌك يف كونو األٌكؿتلك ىي القضية يف  
 :بتوفر صبلة من الشركط، أنٌبها من ىنا كجب تعريب اغبياة العامة ، كال يتٌم ذلك إالٌ  
 .اإلرادة السياسية قبل اإلرادة العلمية -
 .التنسيق العلمي كالتنفيذ العملي -
 .الية حىٌت ال نكوف دكما عالة على غَتنااعتبار التعريب عملية إسًتاتيجية انتق -
اإليباف بتعريب فكرنا قبل تعريب لسػاننا كثقافتنػا ، ألٌف الفكػر ملكنػا ، كالثقافػة عنصػر مشػًتؾ  -

 .بيننا كبُت سوانا من األمم كالشعوب
 .عملية التقوًن اؼبستمر كاؼبراقبة الصارمة -
 .ة كالتعريبالتنقيب يف الًتاث اؼبهيأ قبل اإلقداـ على الًتصب -
شػػحن الكلمػػات العربيػػة اؼبهملػػة حػػىٌت اآلف شػػحنا يقػػًتب مػػن اؼبعػػٌت العػػاـ كمػػا ىػػو مسػػتعمل  -

 .2كـبًتع يف آف كاحد
  
 

ىػػػو ضػػػركرة قوميػػػة يقتضػػػيها " إٌف السػػػعي اعبػػػاد كاؼبوحػػػد لفػػػك عقػػػدة اؼبشػػػكلة اللغويػػػة العربيػػػة     
 .3"رىبنا كجذكرنا كتراثنا كعركبتنا ترابطنا أفقيا بوصفنا أٌمة كوبتمها ترابطنا عموديا مع تا

كقػػد قاكمػػت العربيػػة كػػل ؿبػػاكالت التمزيػػق ، فظلػػت الػػرابط القػػومي الركحػػي ، إذا قػػد أدت اللغػػة 
 .مهمة الصمود ، لكن دل نؤد مهمة الًتميم فضال عن مهمة البناء

                                                                                                                                              
1
  12ٔفٔٗ ، ٙ   

2
  ِٚخ رؼي٘خ 209ػمخفظٕخ فٟ ٟٛء حٌظخ٠ٍن ، ٙ  ػزي هللا حٌؼَٚٞ،. ى :٠ٕظَ  

3
  31حٌّٛحٛفخص حٌّٜطٍل١ش ، ٙ ٗف١ك حٌوط١ذ،  
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 فػػالوعي صػػاعد جػػيال صػػاعدا بػػإذا كنػػا نريػػد : " يف ؿباضػػرة لػػو ( رفعػػت فػػتح اهلل. أ) قػػاؿ 
 .1"يتٌم ىذا الصعود إالٌ بلغة صاعدة 

 
  

                                                                                                                                              
1
 17ػٛحًِ ط١ّٕش حٌٍغش حٌؼَر١ش ، ٙ طٛف١ك ٗخ١٘ٓ،. ى: ٔمال ػٓ   
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مع تبلور شكل جديد لنظاـ عاؼبي دل تتحدد مالؿبو بعد ، تثار قضايا كتطرح  
حوؿ طبيعة ىذا النظاـ ،كمدل قدرتو على ربديد أطرافو، كمظاىر كوننتو،  إشكاليات

ن لو اغبق يف إدارة شؤكنو ، كىل وبقق مصاحل كافة كأىدافو الواضحة ك الكامنة،كم
الذين ينتموف إليو من الدكؿ ك األمم ، كأثر تشكلو على البٌت التقليدية اؼبنتشرة يف اعبزء 

 .اعبنويب من العادل
كلعل أىم التساؤالت اؼبثارة ، كاليت تشَت ضمنا إذل قضايا كإشكاالت تعرب عن 

ىل ىي دعوة إنسانية صنعها الذىن : دباىية العوؼبة  نبـو اإلنساف العريب اؼبعاصر،تبدأ
الرأظبارل بعد شعور اإلنساف الغريب بفقداف ذاتو يف مرحة اغبداثة ؟ أـ ىي آخر كرقة 
زبرج من عباءة الليربالية تأكيدا لفلسفة التمركز، لكن بأسلوب إنساين مقبوؿ من العادل 

اء اغبواجز بُت الدكؿ ؟ أـ تأخذ ىل ىي سياسة أمريكية جديدة قادرة على إلغ؟  أصبع
مامدلوؽبا : يف اعتبارىا خصوصيات الدكؿ ك سيادهتا الوطنية ك ىويتها القومية ؟ العوؼبة

يف فكر دكؿ اعبنوب الفقَت ؟ أين اؽبوية الوطنية يف ظل تشكيل اؼبواطن الكوين ك سيادة 
اخًتاؽ الثقافة القيم الفردية ؟ كما عالقتها بالشخصية الوطنية ؟ ؼباذا ككيف يتم 

األمريكية لثقافات الشعوب األخرل لتصبح ثقافة عوؼبية ؟  ما عناصر اعبذب اليت 
 سبتلكها الثقافة األمريكية ؟

كؼباذا يقبل عليها اؼبواطنوف يف دكؿ العادل أصبع ؟ كمن أىم أكثر الفئات االجتماعية تأثرا 
   1بتلك الثقافة ؟ 

 .   عانقة اإلجابة عليها األسئلة كثَتة كؿبمومة تتحرؽ ؼب     
، شعار نظاـ عاؼبي جديد يف طور التشكل ترتسم فيو معادل "جَتاف يف عادل كاحد "

طريق يقود اإلنسانية إذل زبيل العادل قرية كونية صغَتة تضم األمم كالشعوب ، كتتأكد 
تقود فيها اغباجة إذل نظاـ قيمي مشًتؾ ، كنظاـ أخالقي مدين عاؼبي ، كفبارسة مستنَتة 

 .الشعوب إذل جوار دكرل كاحد

                                                                                                                                           

   
1
     125ِـٍش ػخٌُ حٌفىَ ، ٙ : ٕظ٠َ 
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 : إذا صح ىذا فليس للعوؼبة مهما اختلفت التأكيالت سول مدلوؿ كاحد 
كربدد باعتبارىا ؾبتمعا إعالميا شامال كلوليا ، تنتشر فيو اؼبعرفة .1"صَتكرة العادل كاحد
و ، كيتم تعميمها حبرية منقطعة النظَت ، أم ؾبتمعا تنسج في( ات)كالعلم ك اللغة 

تلك يف اػباصية األكذل للعوؼبة ، ك الثانية تتمثل يف اخًتاقها . عالقات رمزية اتصالية 
 2.للحدكد 

 :ك ىنا تربز خالصة تتمثل يف ازدكاجية داللة العوؼبة ،فهنالك  
األبعاد اإلجرائية ك اعبوانب اؼبوضوعية فبثلة يف تقنيات اؼبعلومات كاإلعالـ  -

جديدة تسَت يف اذباه النمو اؼبتسارع لتقريب أبعاد العادل كاالتصاؿ،كىي عملية حضارية 
 .كأطرافو 

كىناؾ اؼبشركع االديولوجي الذم وباكؿ تعميم اقتصاد السوؽ كثقافتو على العادل يف  -
انطالقا من مركز الثقل اؼبارل كالتقٍت كاإلعالمي الراىن اؼبتمثل .عملية تنميط أحادم 

 3.بأمريكا 
 بيال ؟فأم البعدين أىدل س  

 .البعد اإلجرائي إذل دسم العوؼبة أقرب ، أما االديولوجي فهو السم الناقع 
ذلك أف ايدكلوجيا العوؼبة تسعى جاىدة من خالؿ الصورة السمعية البصرية كغَتىا إذل 
السيطرة على اإلدراؾ كصوال إذل تسطيح الوعي كاالرتباط دبا ىو على السطح من صور 

إعالين مستفز لالنفعاؿ من خالؿ الشحن دبختلف  – كمشاىدات ذات طابع إعالمي
كتنميط الدكؽ ،كقولبة السلوؾ كصوال  ألواف اإلثارة،كالغاية من إدارة اإلدراؾ توجيو اػبياؿ

 .إذل ترسيخ نظرة معينة إذل العادل 
ىكذا تسعى العوؼبة إذل إلغاء اعبماعة كالدكلة كالوطن كاألمة ،لَتتبط الفرد بالفضاء  

 . 4اإلعالمي
                                                                                                                                           

   
1
 20حٌؼٌّٛش ٚحٌظٕ٘جش حٌّٔظمز١ٍش ، ٙ ِـٍش ِٜٔٚ،  

 113فىَ ٚٔمي ،حٌؼٌّٛش ٚ حٌظخ٠ٍن، ٙ   2
  20ٚحٌظٕ٘جش حٌّٔظمز١ٍش،ٙ  شِـٍش ِٜٔٚ، حٌؼٌّٛ: ٠ٕظَ  3
4
  26-25حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  
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 .إهنا عوؼبة التوجهات 
ىويات ك خصوصيات معرضة ػبطر التذكيب،ك تركيج ثقافات سيكوف على حساب 
ثقافات أخرل ،كالكيانات الصغَتة أعجز عن مزاضبة التكتالت الكربل، كاجملتمعات 

انفتاح قيصرم ، أك غزك مفركض، لكن :اؼبنكمشة على ذاهتا ليس أمامها إال أحد اثنُت 
  .   بقوة لينة 

لن تقتصر العوؼبة على اؼبنحيُت السياسي كاالقتصادم ،بل تتعدانبا يف تأثَتىا     
ففي عصر العوؼبة ككفق فلسفتها، ،زبضع .لتشمل األبعاد الفكرية كالثقافية كاللغوية 

الثقافة كاللغة للتعميم كاالنتشار بنفس الكيفية كبذات السرعة اليت يتم هبا التعميم 
 .ئع التجارية كاالنتشار على البضا

كتبعا ؽبذا فنحن نشهد ربوال خطَتا ال يف اؼبشهد االقتصادم كاالجتماعي فحسب، "
 1."بل أساسا كأيضا يف اؼبشهد الثقايف كاللغوم، حبيث إننا نشهد تنميطا رمزيا كلغويا

مزيد من التمركز للغرب الصناعي، كتدمَت مستمر للرموز الثقافية كاللغوية :كاؽبدؼ كاضح
 .اؤىا احتواء يذيبها بالتدريج أك يضعفهاأك احتو 
ىل ندخل العوؼبة أـ ال ندخلها؟ذلك أننا      : كلو ذبازنا مبدئيا التساؤؿ حوؿ     

فإمبا ينبغي أف نطرحو سؤاال يف . ضمنها سواء بشكل فاعل أـ تابع،مؤثر أـ متأثر
 ألنفسنا ؟ كيف نكوف يف العوؼبة كأم موقع نصنع : غبضتنا التارىبية الراىنة ىو 

ىل : كسؤاؽبامتعددة، نكتفي منها خبط اللغة، اؼبسارات اليت تأخذىا اإلجابة كثَتة     
 العربية قادرة على رسم طريق االستجابة الفاعلية ؟

 ؟  !إهنا تدكر :أقادرة ىي على إهباد موطا قدـ ؽبا على أرض قاؿ عنها جاليليو 
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 ...بقاء و نماء
األجنبية قد أكدكا أف اللغة كائن اغبي، تنمو كتتطور،  إذا كاف علماء اللغات    

مث هتـر كسبوت، فإف ىذا النظاـ ال يسرم على اللغة العربية ببنوده األخَتة ،إذ ىي شواذ 
 يف على القاعدة ،فقد حققت قباحا يف االستمرارية،كغدت أطوؿ اللغات اغبية عمرا،

،كالالتينية،كالفهلوية، كاآلرامية،كالسريانية اليونانية:حُت اكبسرت نداهتا من اللغات العاؼبية
إف اللغات األكركبية . لغات اغبضارات القديبة، ك اإلمرباطوريات السالفة...

تعود إذل القرف السادس عشر اؼبيالدم ...الفرنسية،االقبليزية،األؼبانية،االيطالية،:اغبالية
صائص منحتها اغبياة بعد أف أخذت مكاف الالتينية،يف حُت سبيزت اللغة العربية خب

 .1األبدية،كشربت اؼباء اػبضر فلم تعد زبشى الفناء
 :يف زمن العوؼبة تربز تلك اػبصائص،صانعة مناعة للعربية،كعلى رأسها      
، نزؿ القرآف الكرًن بأفصح اللهجات 2(إنا أنزلناه قرآنا عربيا :)اػباصة القرآنية -

نيعا وبميها من الذكباف كاؼبوت العربية، فألف بينها ككحدىا، كغدا حصنا م
إنا :)فالعربية ككتاب اهلل صنواف ال يفًتقاف،ارتبطت حياهتا حبياتو،كقد قاؿ تعاذل.كالفناء

 .3(كبن نزلنا الذكر كإنا لو غبافظوف
 القواعد اليت كضعها النحات العرب يف جهد ال يعرؼ الكلل كتضحية جديرة  -

رىا يف صبيع مظاىرىا من ناحية باإلعجاب، تكفلت بعرض اللغة الفصحى كتصوي
األصوات كالصيو كتركيب اعبمل كمعاين اؼبفردات على صورة ؿبيطة شاملة حبيث بلغت 

 4.القواعد األساسية عندىم مستول من الكماؿ ال يسمح بزيادة ؼبستزيد
العربية إذف تكونت من عناصر سبت ل بدية كاػبلود، إف عناصر ىذه اللغة "      

 .5"ال أكؿ لو، كيف طاقتها أف سبتد إذل مستقبل ال آخر لوتنسحب إذل ماض 

                                                                                                                                           

   
1
  121حٌّٕطٍك، ٙ  
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  12/2:ٍٓٛس ٠ٛٓف  
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  25ح٢ىحد حٌٔخ١ِش، ٙحإلرَحٟٗ،   
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لقد برىن جربكت الًتاث العريب التالد اػبالد،على أنو (:"يوىاف فك)كتب           
أقول من كل ؿباكلة يقصد هبا إذل زحزحة العربية الفصحى على مقامها اؼبسيطر،كإذا 

قاـ العتيد من حيث ىي لغة صدقت البوادر،كدل زبطا الدالئل فستحتفظ أيضا هبذا اؼب
 .1"اؼبدنية اإلسالمية،ما بقيت ىناؾ مدنية إسالمية

انب،يف أصواهتا،ك صرفها، أماـ طوفاف العوؼبة تقف العربية منيعة اعب         
اغبصوف الثالثة اليت البد أف ندافع عنها ضد الغزك اغبضارم، "،كتلك ىيككبوىا

 .2"كمؤثرات الصراع الفكرم
ء اغبياة الذم يركم الشجرة الظمأل لن ينضب أبدا، لتبقى ىي باسقة  كما         
 .!كعادهتا
إف العربية ذات اػبصائص اغبية اؼبرنة ليست ىي اؼبتخلفة،فقد أدت دكرىا يف "         

إمبا التخلف يف العقلية كالنفسية كيف مناىجها .حضارة اإلنساف كال تزاؿ تؤديو
 .3"ر اػبطةكيف خواء اؼبنهج كتعث...كطرائقها
كما نعانيو من زبلف يف حقوؿ العلم كالثقافة ليس مرده إذل عجز يف لغتنا،بل          

األمر يعود إذل حالة االستالب اغبضارم اليت نعيشها،كاليت أكجدت فينا قابلية التخلي 
 .  عن كل ما يتصل دبقوماتنا،كاالرسباء يف أحضاف من يتزعموف ركب اغبضارة كالتاريخ

كفبا ال شك فيو أف اللغات :"ىذه اغبقيقة اؼبرة،بقولو(د عبد الصبور شاىُت.أ)يؤكد         
اغبضارية يف عصرنا متعددة،كىي تتبع مراكز القوة يف العادل حيث تقـو الصناعات 
الكربل،كتعيش الكثافة السكانية،كتًتكز قول التأثَت يف سياسة العادل،كيف اقتصاده 

 .إلعالميكاذباىاتو الفكرية، كنشاطو ا
،كلكن االقبليزية تتقدـ ...االقبليزية،الفرنسية،االؼبانية:كيف ىذا الصدد نذكر اللغات       

بال منافس بُت ىذه اللغات،كغَتىا من لغات العادل،فيما يتعلق بتمثيل اؼبقومات 
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اغبضارية،بل قد أصبحت اللغة العاؼبية األكذل يف عصرنا، ككل ما هبرم على ىذا 
 .تسجيلو يف ىذه اللغة ك تعبَته العلمي كاإلعالميالكوكب هبد 

كيأيت موقف العادل الناطق بالعربية من ىذا الواقع،فهو يتعامل معو،كما يتعامل       
الطالب اؼبتواضع مع أستاذه العبقرم،لقد أصبح عادل اللغة االقبليزم ىو معهدنا كمقصد 

قبد طابع االقبليزية على كل منتج بعثاتنا،كمصدر أدكاتنا اغبضارية،كليس من الغريب أف 
 .1"حضارم حىت كلو كاف بالد الصُت

 ....تلك ىي اؼبشكلة،يف أبعادىا اغبضارية،ترنح بُت انكماش كانغماس     
د عبد الصبور .أ)أماـ ىذا الوضع اؼبزرم،من كاجبنا أف نرفع أصواتنا عاليا،كنقوؿ مع 

نتهاء من ىذه اؼبشكلة،كاستئناؼ لقد بلغت أمتنا من الرشد ما يلزمها باال(:"شاىُت
مسَتهتا اغبضارية بلغتها،كقطع الطريق على دعاة التخاذؿ من أبنائها الذين تلقوا 
علومهم يف الغرب أك يف الشرؽ كفقدكا أىم مقـو من مقوماهتم القومية،كىو معرفتهم 

 .2"للغتهم األـ،ك القدرة على األداء العلمي من خالؽبا 
     

 :ية األمةوبعد، فاللغة قض
منذ بدء عصر التدكين، أكدت العربية حضورىا، فقد استوعبت الثقافات     

لكن النكوص السياسي العريب اإلسالمي أدل إذل . العاؼبية، كعنها نقل الغرب إذل لغاتو 
ال يعٍت أف اللغة التستوعب    كىذا. تراجع الثقافة العربية ك دخوؽبا عصر االكبطاط 

ا الشعب العريب ىو الذم يعيش حاؿ التخلف يف األدب ك الفكر النهضة اغبالية ، إمب
فاؼبكتشفات غربية،  كأظباؤىا أجنبية ، كال تضيق العربية بإعطاء .كاالخًتاع ك التقنية 

 3مفردات ؼبسميات جديدة مهما غزرت
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يقع اللـو على اإلنساف العريب ك حكوماتو القاصرة ، زبلف يف اإلنتاج أدل إذل      
ر مفردات لتغطية ما يصنعو الغرب ، كىو أمر ال يعيب اللغة ، إمبا يعيب عدـ ظهو 

 .الشعب الذم عجز عن العطاء
بأف تؤدم رسالتها   –بواسطة االشتقاؽ ك النحت كالتعريب  –العربية جديرة 

 اإلنسانية كالدينية ك اغبضارية 
، كعلى نات كمشقةكتعليمها وبتاج إذل معاالعربية لغة متشعبة القواعد ، .. اليـو    

ك كبن نرل "أىل التخصص كاجب اخًتاع طرؽ تيسَت قواعدىا ، كضبط أصواهتا ، 
اإلقبليز يف عصرنا يفعلوف  العجب يف تعميم لغتهم ك يبتكركف اغبيل الطريفة لتحبيبها 

 .1إذل النفوس حىت أصبحت اإلقبليزية لغة العادل كلغة العلم معا
  

 :أخَتا
كربقيق الوحدة الكربل،كىي إذل ىذا ربمل ...اجحة عبمع الشملالعربية أداة ن        

من مواريث الدين كالثقافة كالعلم كالقيم اإلنسانية الرفيعة كالركائع الفنيةالسامية ما يكتب 
 .ؽبا البقاء كاػبلود

لقد قدرت إف تكوف لغة شعوب دل تكن يف األصل تكلمها، كبقيت العربية "         
مية كستبقى أصلية يف حفظ اغبضارة كيف دفع أبنائها إلخراج لغة اغبضارة اإلسال

 .     2"اغبضارة اإلسالمية من نقطة توقفها إذل مرحلة العطاء الكامل
التاريخ ؼبن يصنعو،كاؼبستقبل ؼبن يبتكره،كالعربية حباجة إذل من وبقق ؽبايف ظل          

 .العوؼبة االستجابة الفاعلة
: لى فبكناهتا الشاردة يبقى السؤاؿ مفتوحا على اؼبستقبلكحىت تعثر الذات ع        
 !ماذا بعد؟

 .ك اهلل يهدم إذل اغبق ك الصواب بإذنو                                       
                                                                                                                                           

   

  74محمد الغزالي،  مشكالت في الحياة اإلسالمية، ص  1

  51، ص ..في فهم الحضارة تمحمد عمي ضناوي، مقدما 2
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 : ملخص
الناصبة عن طغياف الٌلغة  يف ظل العوؼبة كثورة اؼبعلومات ، تتعٌرض العربية غبركة هتميش نشطة ، بفعل الضغوط اؽبائلة

اإلقبليزية على الصعيد السياسي كاالقتصادم كالتكنولوجي كاؼبعلومايت ، كتشارؾ العربية يف ذلك معظم لغات العادل ، إاٌل أهٌنا 
 .تواجو ربديات إضافية أفرزهتا جدلية العالقة بُت األنا كاآلخر

من ىنا كانت اغباجة ماسة ". االنقراض الٌلغوم"خر ذبلياهتا كيف ظل حالة عدـ التعُت ىذه ، تربز إشكاليات لغوية ، آ
إذل فٌك إشكالية تبحث يف مستقبل الٌلغة العربية من منظور تركيبػي ، يف ضوء التلوينات اعبديدة للمواقع الساخنة اٌليت يكوف فيها 

 .التنوع الثقايف يف حالة خطر

 .غة ، الفجوة الٌلغوية ، البناء الًتكيبػياالنقراض الٌلغوم ، عوؼبة اللٌ :  الكلمات المفتاحية
 

Abstract : 
In light of globalization and information revolution , is the marginalization of the Arab 

movement active, by overwhelming pressure from the tyranny of English at the political level, 

economic, technological and informational, and participates in most of the Arab world 

languages, but they face additional challenges spawned a dialectical relationship between self 

and other. 

In the absence of such appointment, highlight the problems of language, the latest 

manifestations "linguistic extinction". From here the urgent need to break problematic 

considering the future of the Arabic language from the perspective of a synthetic, in the light 

colorings new hot sites where the cultural diversity in the event of danger.                

Keywords: Endangered languages, language globalization, linguistic gap, synthetic structure.

  

 

Résumé: 

À la lumière de la mondialisation et la révolution de l’information, est la 

marginalisation des pays arabes mouvement actif, à une écrasante pression de la tyrannie de 

l’anglais au niveau politique, économique, technologique et d’information, et participe à la 

plupart des langues du monde arabe, mais auxquels ils sont confrontés donné naissance à de 

niveaux défis une relation dialectique entre soi et les autres. 

En l’absence de ses rendez-vous, mettre en lumière les problèmes de langue, les 

dernières manifestations "extinction linguistique". De là, l’urgence nécessité de briser 

problématique de l’avenir de la langue arabe dans la perspective d’une synthèse, à la lumière 

colorations nouvelles chaudières sites où la diversité culturelle en cas de danger.          

Mots-clés: Langages en danger, la langue la mondialisation, écart linguistique, la structure de 

synthèse.  
 


