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متثل اللغة – أية لغة – وعاءً جامعاً للثقافة ،وطريقةً للتعبري ،ووسيلةً للحلم والتفكري الذي تتح ّدد بناءً عليه رؤية أهل اللغة للعامل
يعُبون هبا إىل جماهل العامل أخذاً وعطاءً يف عملية تبادلية فاعلة ومنفعلة وهي ،أي اللغة  ،هبذه الصفة
وألنفسهم وللطريقة اليت ر
تعُب تعبرياً دقيقاً وأميناً عن ذات األمة وخصصية
صنه  ،تعتُب معقال من معاقل الدفاع عن اهلوية الوطنية والقومية كوهنا ِّ
املولِّدةِ وامل َح ِّ
ر
الشعوب املنتمية هلا  ،واليت تنفرد اما يميِّهها عن الشعوب األخر اليت تتح ّد بلغة يريها ،فتمار هبا طقوسها  ،وتشتمل على
ِ
مفردات علومها ومنجهاهتا التارخيية واحلضارية  ،مما جعل من اللغة إفرازاً خاصاً متايهت به الشعوب فيما بينها  ،وتعاملت معه
مكونات األمة اليت تفصر بامتالكها له  ،واعتُب البعض أن اللغة
بقدسيّة عالية  ،حىت بات املسا ر به مساساً امر ّك ِّون أساسي من ّ
األمة وفكررهتا ،وباتت اللغة واهلوية صنوان يصعب الفصل بينهما إن مل يكن مستحيالً،
هي األسا
ّ
الصلد الذي تقوم عليه قصةر ّ
إن
وبعضهم خ ّدد على " فهم اهلوية" باعتبارها ظاهرة لغويّة  ،وخاصيّةً من خصائص اللغة ،ووظيفةً من وظائفها األساسية .
ٍ
جغرافية مح ّددة ،أو ربما تعيش
األمة –أية أمة -ليست مج ّر َد مجموعات من الشعوب والقبائل واألعراق ،تعيش على بقعة
أحداث ٍ ٍ
دائم للتهييف والنفاق واملداهنة،
يخ
ٌ
للسطو وتغيري احلدود واملالمح ،مثلما أن التار َ
موضوع ٌ
تاريخ واحد ،ألن اجلغرافيا عرضة ّ
األمة -وحدةٌ بشريَّةٌ في فكرها وسلوكها وإرادتها ،وهذه اخلصائص ال يحققها وال يعمل على تحصينها وحمايتها
لكنها – أي ّ

شيءٌ غير اللغة التي ال ينحصر دورها في تحقيق التواصل بين األفراد وحسب ،بل هي عامل في بناء الفكر والثقافة وتحديد

االعتباري ، ،نظام اجتماعي – ثقافي -حضاري -متكامل
مالمح األمة وسمات نهضتها الحضارية ،فهي من هذا اجلانب
ّ

صلر َح من أمر
وغير قابل للتجزئة  ،أو القسمة على خيء يري األمة وحدها اليت تبين يدها وتستشرف مستقبلها متّكئة على ما َ
ماضيها ،آخذة بأسباب التق ّدم والنهوض.

متثل اللغة – أية لغة – وعاءً جامعاً للثقافة ،وطريقةً للتعبري ،ووسيلةً للحلم والتفكري الذي تتح ّدد بناءً عليه رؤية أهل اللغة للعامل
يعُبون هبا إىل جماهل العامل أخذاً وعطاءً يف عملية تبادلية فاعلة ومنفعلة.
وألنفسهم وللطريقة اليت ر
صنه ،تعتُب معقال من معاقل الدفاع عن اهلوية الوطنية والقومية كوهنا ِّ
وهي ،أي اللغة  ،هبذه الصفة املولِّدةِ وامل َح ِّ
تعُب تعبرياً دقيقاً
ر
وأميناً عن ذات األمة وخصصية الشعوب املنتمية هلا  ،واليت تنفرد اما يميِّهها عن الشعوب األخر اليت تتح ّد بلغة يريها ،فتمار
ِ
مفردات علومها ومنجهاهتا التارخيية واحلضارية  ،مما جعل من اللغة إفرازاً خاصاً متايهت به الشعوب
هبا طقوسها  ،وتشتمل على
مكونات األمة اليت تفصر بامتالكها له
فيما بينها  ،وتعاملت معه بقدسيّة عالية  ،حىت بات املسا ر به مساساً امر ّك ِّون أساسي من ّ
األمة وفكررهتا ،وباتت اللغة واهلوية صنوان يصعب الفصل بينهما
 ،واعتُب البعض أن اللغة هي األسا
ّ
الصلد الذي تقوم عليه قصةر ّ
إن مل يكن مستحيالً  ،وبعضهم خ ّدد على " فهم اهلوية" باعتبارها ظاهرة لغويّة  ،وخاصيّةً من خصائص اللغة  ،ووظيفةً من
()1
وظائفها األساسية
جمرَد جمموعات من الشعوب والقبائل واألعراق ،تعيش على بقعة جغرافية حم ّددة ،أو راما تعيش أحدا
إن األمة – أية أمة -ليست ّ
دائم للتهييف والنفاق واملداهنة ،لكنها
للسطو وتغيري احلدود واملالمح ،مثلما أن التار َ
يخ موضوعٌ ٌ
تاريخ واحد ،ألن اجلغرافيا عرضة ّ
األمة -وحدةٌ بشريَّةٌ يف فكرها وسلوكها وإرادهتا ،وهذه اخلصائص ال حيققها وال يعمل على حتصينها ومحايتها خيءٌ يري اللغة
– أي ّ
اليت ال ينحصر دورها يف حتقيق التواصل بني األفراد وحسب ،بل هي عامل يف بناء الفكر والثقافة وحتديد مالمح األمة ومسات
االعتباري ، ،نظام اجتماعي – ثقايف -حضاري -متكامل ويري قابل للتجهئة  ،أو القسمة
هنضتها احلضارية ،فهي من هذا اجلانب
ّ
صلر َح من أمر ماضيها ،آخذة بأسباب التّق ّدم
على خيء يري األمة وحدها اليت تبين يدها وتستشرف مستقبلها متّكئة على ما ر
والنهوض.
بناءً على ما تق ّدم ،فهل باإلمكان – مثالً – الفصل بني األمة العربية ولغتها؟ وماذا يتب ّقى من العروبة أصالً لو أهنا ختلّت عن "
السعي بكافة
عربيَّتها " و ّاختذت من اللغة الصينية أو اإلسبانية أو الرتكية ،لغة للتداول الرمسي والشعيب يف أوساطها ..؟ مث أمل يكن ّ
الوسائل  ،من قبل قو االستعمار اليت تربعت على أدمي املغرب واملشرق العربيني  ،لسلخ هذه الشعوب عن أهم عنصر من عناصر
وحدهتا أال وهو اللغة بفرض لغة املستعمرين يف الشوارع واملهارع واملصانع واملؤسسات ومناهج التعليم على خعوب املنطقة  ،وفتح
اجملردة وحدها  ،بل باللغة احلاملة ألفكاره
أبواب اجلامعات واملعاهد الغربية لنفر أرريد له أن يعود َّ
حممالً ليس فقط بلغة املستعمر ّ
املكرسة خلدمة مشروع " اإلذابة التدرجيية " يف بوتقة احلضارة الغربية االستكبارية ،اليت تر يف تغيري اللغة إيذاناً ببدء
االستعماريّة َّ
حد للمقاومة والثورة اليت
الشامل للمجتمعات  ،متهيداً لسلصها عن تارخيها اإلنساين ومنجهها احلضاري  ،ووضع ٍّ
التغيري الكلّي و ّ
متارسها تلك الشعوب على قو االحتالل الغازية  ،واليت لو أفلحت يف تغريب الشعوب العربية عن لغتها جلعلت منها تابعاً أزلياً
تفرد باستعمار خعوب األرض وإذالهلا ،ومتاد يف هنب خريات بالدها وعرق أبنائها واملوارد اليت تهخر هبا .
هلذا الغرب الذي ّ
ي (ويكلوكس)
ولقد توالت اهلجمات على اللغة العربية منذ أمد بعيد ،ومل تهل ،فعلى دروب املستشرقني من أمثال " مهند ِّ
الر ّ
توىل حترير جملة األزهر ودعا إىل استصدام العامية املصرية بديال عن العربية الفصحى اليت أعاقت تقدم مصر ومنعت املصريني
الذي ّ

نفسهر ،فهذا " سالمة موسى " يتنطّع الستصدام العامية
من ركوب موجة االبتكار ،سار ٌ
نفر من أبناء األمة على هنج يؤدي الدور َ

بقوله " إن اللغة العربية لغةٌ بدويّةٌ وأهنا لغة رجعيّةٌ متصلّفة"

()2

أما عضو اجملمع العلمي املصري"عبد العزيز فهمي" فكان قدم اقرتاحاً الستبدال احلروف الالتينية باحلروف اهلجائية العربية تسهيال

للتواصل بني أمتنا وخعوب العامل املتحضر ،وكذلك دعا كلٌّ من “رفاعة الطهطاوي والدكتور لويس عوض " اىل استعمال اللهجة

العامية وتأليف الكتب هبا.

ومل يقتصر أمر التشكيك بقدرة اللغة العربية على مواكبة العصر وعجهها عن استيعاب لغة العلوم واملعارف على مصر ،بل جاءت

دعوات مماثلة يف لبنان على ألسنة دعاة من مثل "أنيس فريحه" استاذ اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،و" سعيد

عقل " الذي قال " :من أراد لغة القرآن فليذهب إلى أرض القرآن" وتوالت احلروب على اللغة العربية حىت تر ِّو َجت عام 1973

بعقد مؤتمر(برمانا) في بيروت امشاركة واسعة من أساتذة وعلماء ناقشوا مقرتحاً فرنسياً إلجياد لغة جديدة متجدِّدة ،تتشكل من

الضاد ،وهي الدعوة ذاهتا باستصدام اللهجات الدارجة واحملكية اليت تستحكم يف مفاصل
املفردات األكثر تداوالً بني الناطقني بلغة ّ
اإلعالم واملسرح والسينما واملنابر والصالونات .

ممتد كأطول امتداد زماين بني اللغات املتعارف عليها ،ظلّت هذه
ظلّت اللغة العربية – باعتبارها لغة النص املقد ولسا َن ترا
ٍّ
وقامساً مشرتكاً بني األقوام والشعوب اليت انتمت إليها ،وظلت – كذلك -أداةً من
اللغة اهلويّةَ اجلامعةَ لألمة يف خمتلف أمصارهاَ ،
تيسر له من أدوات لطمس معامل هذه اهلوية والن ِ
َّيل من لغة أهلها وثقافتهم وكُبيائهم
أدوات املواجهة مع اآلخر الذي َّ
كل ما ّ
سصَر ّ
القوميّة.
وهن انعكس بشكل أكثر وضوحاً على لغتها  ،ذلك أن اجملد الذي حققته اللغة امقاومة االستعمار
إال أن ما أصاب األمة من َ
ِ
مكونات ثقافتهم
ودحره قد خبا برحيل
املستعمرين ،الذين تركوا مفردات لغاهتم تسعى على ألسنة خعوب األمة العربية ،وأبقوا على ِّ
متمثّلةً يف سلوكياتنا اليومية ،ومل نتمكن باللغة العربية من جتاوز مفاهيم القبيلة وحدود اجلهات واألقاليم ،ومل نفلح يف ترسيخ اللغة
معجم احلياة العربية املبسها ومأكلها ومركبها يربياً بعد أن كان يغتين
لتكون رمهاً لكينونة األمة ،وإماماً لصريورهتا ،حىت يدا "
ر
()3
بالتفاصيل الدقيقة حىت اإلدهاش "
وأصبح الكثري من أبنائها يتبنّو َن موقفاً رمستهوياً لآلخر ،وسيمياؤه اللغات األجنبيّة(فرنسية) يف بعض أطراف األمة ،و (اجنليهية) يف
()4
الشك والتصنيف ال ّدوينّ للغة العربية يف نفو بعض أبنائها"
موقف " يلقي بظالل من ِّ
بعض أطرافها األحر  ،وهو ٌ
املتدرجة يف التعبري قوةً وجهالةً ورهافةً "
مع أن اللغة العربية تتصف بأهنا " أقدر اللغات على محل املعاين امفرداهتا الثريّة ّ

( )5

ويعود هذا األمر إىل اجلهود املوصولة اليت بذلتها األمة يف " حتقيق املعاين واألوصاف والدالالت وسُب أيوار النفس واستصراج
( )6
املفردات املرتادفة للمعىن الواحد "
وسعة ،قادرة على تطوير أدائها واختقاق أدواهتا للتعبري عن منجهات التكنولوجيا
وهو ما جيعل اللغة العربية اما متتلكه من مرونة َ
وخمرجات العلوم املعاصرة ،وإطالق املفردات واملصطلحات اجلديدة املتجدِّدة ،وإدخاهلا يف قامو اللغة العربية لتصبح جهءً من
املصهون املعريف هلذه األمة.

تعرضت لتجارب صعبة
والطريف الذي يثري األخجان واالستهجان ،أن الصمود األسطوري هلذه اللغة مل يشفع هلا عند أبنائها ،فقد ّ
وحماوالت للنيل منها سواء بالدعوة إىل استصدام اللهجات العامية أو اللغات األجنبية أو استبدال حروفها حبروف التينية ،وهي
حماوالت مسمومةٌ تبتغي النأي باللغة باعتبارها موطناً خصباً للذاكرة ،وحاضنة دافئةً للوجدان اجلمعي الذي يكتمل به إطار األمة
وترتسخ مفاهيم هويتها ومالمح خصوصيّتها.
إن معركة اللغة العربية مع أعدائها معركة متواصلة ال نهاية لها ألنها معركة الكينونة والهوية والمستقبل والحياة ،ولكن دعونا

جيردون اللغة من حمتواها اإلنساين  ،إمنا يريدون اإلبقاء عليها رهناً لنهعات علماء اللغة ،الذين
نلتفت إىل موقفنا نحن ،فالذين ّ
الصوتية فيها ،
يعيثون هبا فساداً وهم جيعلون ًّ
جل أحباثهم مرتِّكَهًة على أمناط التحليالت البنائية السطحية للغة  ،وعلى األمناط ّ
مثلما أهنم يف يالب األحيان  ،ال يرعلِّمون اللغةَ ،وإمنا يعلِّمون خيئاً عنها ،وهو ما يقلل من خأن اللغة  ،وال يساعد على حتسني
رد الكثري من ظواهر اللّغة إىل بعدها االجتماعي الذي تعمل العوملة
مستو علومها ونظرياهتا واألفكار اليت تولّ ردها ،إذ ال ب ّد من ّ
تليب
على أساسه  ،وتستند إليه ،وهي تبتكر وسائلها الفريدة لالنقضاض على الشعوب املستهدفة يف عمليات التغيري اجل ّ
ذري اليت ّ
ريبة قو العوملة االستعمارية  ،يف حتقيق هيمنتها املطلقة على مق ّدرات األمم املستضعفة  ،إىل أن ير اهلل األرض ومن عليها .
إن قوانين التقدم هي قوانين طاردة لقوانين التخلّف والنُّكوص ،وإذا كانت التنمية اليت تقود إىل التقدم هي نتاج العلم واملعرفة
ِ
لسنَ ِن التقدم والنهوض ،فإن التنمية هي احملصلة
حينما يصبحان ثقافة جمتمعية سائدة ،وإذا كانت املعرفة هي وليدة اللغة ّ
املتفهمة ر
تنجهه اللغةر باعتبارها منتجةً للثقافة اليت حتدد السلوك واألهداف والوسائل املوصلة إليها.
النهائية هلذا التوالد التلقائي الذي ر
حاضر حىت يف أكثر الدول ختلُّفاً مثل تلك اليت متتلك السيارات
وبالتايل ،فإن حضور العلم وحده ال يكفي لنهوض األمم ،فالعلم
ٌ
لكن منتجات العلم تلك
السحاب ،والتقنيات اليت ترشرت بأهبى الصور وأحدثهاّ .
الفارهة ،وختتال على العامل بأبراجها اليت تناطح ّ
ال حتقق سو يربتِها عن جسد خاضع لشروط ثقافية واجتماعية ال تتعامل بشكل عقالين مع منجهات العلم  ،وال تعمل على
وحيولره إىل ثقافة جمتمعية جيري
توطينه وإضفاء خصوصيتها عليه ألن هذه اجملتمعات ال متتلك سلوكاً يتواصل مع العلم ِّ
ويؤصلره ِّ
عهز ثقافة اإلنتاج على
توظيفها لتحقيق املهيد من التنمية اليت تقود إىل اخلروج من دائرة التصلف املهمن ألهنا – أي التّنمية  -ت ّ
حساب ثقافة االستهالك وينتظم اجملتمع عندئذ يف عقد فريد من العالقات االنتاجية املفعمة باألمل والطموح الذي صنعته لغة
ومسيطَر على ميوالهتا احل ّدية وفقاً للغة ومفردات مغايرة.
االنتاج يف مقابل وترية استهالكية مشروطة ر
ومثلما تنتج اللغة ثقافة التنمية واإلنتاج ،وحتيل الفكرة إىل سلوك اجتماعي رجم َمع عليه  ،فإهنا قادرة على توليد ثقافة احلوار وقبول
واحرتام الرأي املغاير ،والعمل املشرتك على س ّد فجوات التصالف لتحقيق مظاهر التآلف اجملتمعي ،وحينما تعجه اللغة عن تقدمي
مظاهر السلوك املتمثل بالعنف اجملتمعي املتولّد
مفردات الوئام يف نصوصها ،فإن ثقافة اخلصام هي اليت تسود يف اجملتمع وينجم عنها
َ
(حتَْي ِو رن) اإلنسا َن ،وحتيلره إىل كائن رمستَ َفٍّه جاهه إلخعال احلرائق حىت يف نفسه وذ ّريّته ،فيتحول اجملتمع إىل قطيع هائج
عن ثقافة ر
الرخاد.
وتعص ِبه األعمى ،ويسري على يري طريق اهلد و َّ
يهيم يف بيداء جهله وختلُّفه ّ
يعُب عن حالة من االنكفاء وعدم الثقة بالنفس والشعور بالعجه عن أي ابتكار
أما قابلية االستعباد واستمراء العبودية  ،فهي سلوك ّ
تعم رق مفاهيمها يف ال وعي اجملتمع وبنيته
وحتوهلا إىل سلوك
مادي أو
ٍّ
جمتمعي ،لغةٌ ّ
ّ
أو توليد ّ
معنوي وهي حالة نفسيّةٌ تتبنّاها ّ ،

يتغىن به  ،ويلوذ إليه
ال ّذهنية ليصبح امرور الوقت جمتمعاً مطواعاً منكسر اإلرادة  ،وتصري ّ
العهة والكرامة واملروءة جهءاً من ماض ّ
التعسف  ،وال يتقنون يري
السلوك ،العاجهون عن مقارعة احلاضر املكت ّ
خىت من القهر واالستبداد و ُّ
ظ بصنوف ّ
حسنوا السرية و ّ
املشاركة يف تعميم سيمفونية التصفيق والتلفيق واملداهنة.
ويف املقابل حتقق اللغة  -حينما يريد هلا
أصحاهبا -مشروع املقاومة للظلم واالستعباد واالستعمار واالستكانة ،ألهنا تصبح لغةً
ر
التعسف واالستبداد  ،ولننظر إىل الوراء قليالً ،حينما كانت تنطلق
منتجةً ملفردات التص ّدي ِّ ،
وترس رخ هنج املمانعة لقو البغي و ُّ
كل
مفردات املقاومة وأهازجيها يف فضاء ّ
األمة ،كيف استحالت املقاومة عنواناً حاضراً وسلوكاً على مستو القول والفعل ،وكان ل ّ
باب يف صفوف رمقاتليها ،واسترقبلت
تغىن األطفال باملقاومة وحفظوا أناخيدها ،وعرفوا أمساء خعرائها ،واخنرط ّ
مساحةر حضورهّ ،
الش ر
ِ
العهم على اقتفا ِء
األمهات وابتسامات اآلباء املستبشرين بالعَّهة والنصر ،وتعالت هتافات األخ ّقاء العاقدين َ
جثامني خهدائها بهياريد ّ
صوت املقاومة ،ووهنت مجررهتا ،واندحرت مفردات لغتها أمام جحافل املههومني
ت
ر
خطى الغائبني ،ويف املقابل  ،حينما خ َف َ
املقاوم ،وسكن ما بقي منه نابضاً يف صدور املغلوبني على أمرهم.
السلوك االستسالميني  ،مات الفعل
ر
امحموالهتم من الفكر و ّ
إذن،...
السائد ،ال صانعةً له ،تسود يف اجملتمع آفات النفاق والكذب
للنص َّ
حينما تفرغ اللغة من مضامينها االجتماعية وتصري لغة تابعةً ّ
والتهلّف واملداهنة والعمالة واملكر واخلديعة والتسلّط والعنف والفساد السياسي واإلداري واملايل واألخالقي ،وهي آفات هتيءر حلالة
احنطاط خامل  ،وألن االحنطاط هو مشروع متكامل  ،متاماً مثل مشروع النهضة ،فمثلما للنهضة مق ّدماهتا فإن لالحنطاط إرهاصاته
 ،ومثلما أن للنهضة ّرو رادها ومنظِّروها وقادة الفكر املفضي إليها ،فإن لالحنطاط ِّ
مفكروه وسدنتره ومهندسوه وجهابذة التصطيط
ر
آفاق الفضاء الكوينّ عُب خبكة واسعة
هلم
تحت
ف
الذين
ة
د
الر
الة
ي
و
"
االحنطاط
لتوسيع رقعة انتشاره وتعميقها وأولئك هم " مارينه
ر
ر
ر
ّّ
وتعهزت مكانتهم وقدرهتم على تغييب اللغة عن وظيفتها املتمثلة يف أهنا نظام اجتماعي ومنظومة
من أدوات التواصل واالتّصال ّ
األمة ،
أخالقيّةٌ ِّ
يؤسسان ملشروع النّهضة ويواكبان منجهه ،ويبنيان على خمرجات املهيد من اإلجنازات املرتقبة ،واحلفاظ على هويّة ّ
وال ّدفاع عن خصوصيتها.
املتطهرين
هذا يقودنا إىل التّأكيد على أن الذي جر للهنود احلمر ،إبّان الغهو األورويب للقارة األمريكية على يد من أمسوا أنفسهم ب ِّ
ُّ
يستدل به على أمهية اللغة ودورها يف صون هوية األمة وال ّدفاع عن مالحمها اإلنسانية  ،فقد عاش اهلنود احلمر على
 ،هو خري مثال
حتولوا – امرور الوقت  -إىل جمموعات " بشرية " واهنة
موحداً إىل ٍّ
حد بعيد ،لكنهم َّ
جغرافية واحدة متحدة ،وعاينوا تارخيا ّ
املسورة هبا معازرهلا اليت مازالت تفوح منها رائحة املوت ،
مستَضعفة ،ال ّ
حيق هلا أن تستعمل لغاهتا البدائية إال يف داخل األسيجة ّ
أحد أفرادها
السجينة العهالء ،جمرد التصاطب بلغاهتا " األم " أو أن ير ِّ
واإلهانة التارخيية  ،بعد أن رحِّرم على هذه اجملموعات َّ
سم َي ر
نفسهر
الرقاب احلمراء من محلة مشاعل احلرية والديمقراطية  ،وإذا ّ
مولوده بغري األمساء األمريكية اليت يتداوهلا ذوو ّ
ماسولت ألحد ر
السجالّت املدنيّة الرمسية
بالسوء أن يفعل يري ما رمتليه عليه القوانني الطايوتية ّ
ّ
حررم من تسجيل أبنائه يف ّ
األمارةر ّ
الصارمة  ،فإنه سير َ
بعض من أبناء
 ،وسترحجب عنه
اخلدمات الشحيحةر اليت يناهلا من " جمالس خؤون اهلنود احلمر " هذه اجملالس اليت يديرها ٌ
ر
املتورطني يف خدمة احلكومة الفيدرالية املمعنة يف إذالل من تب ّقى من السكان األصليني على قيد العيش  ،دون فعل أو
جلدته ِّ
ر
انفعال  ،ألن كال األمرين حمظور عليهم يف تلك الهرائب اخلَِربَة  ،متادياً يف مصادرة الوعي وتشويه ال ّذاكرة اجلمعيّة اليت جر تفريغها

من كل ما هو جوهري رمبَ َّجل  ،وإعادة ملئها بسيل من اخلرافات واألباطيل  ،وأكاذيب احلضارة والتم ّدن ،اليت وجدت من بني
الرهيب.
اهلنود احلمر أنفسهم من يتبنّاها ويدافع عنها اما يستطيع ،ر
بدايل َّ
وجين ر
ِّد كل طاقاته يف خدمة مشروعها االستيطاين االست ّ
يش ُّن
إن احلرب على اللغة ،هي حرب بني فكرتني ،فحينما نتعرف إىل أمهية اللغة يف توليد الفكرة وتأسيس ُّ
السلوك ،نفهم ملاذا ر
الغرب محلته التحريضية من خالل (وسائل اإلعالم) والتدمرييّة باستصدام (القوة العسكريّة) على دول عربية وإسالميّة  ،ويتسابق
املتلصص يف التغيري
يف إعداد عدَّته لتغيري السلوك والنهج ،إذ ال يكفي االنتصار
ُّ
العسكري لتحقيق هذا اهلدف " النّبيل" ّ
الشامل ،الذي لن يتح ّقق إال (بإبادة الفكرة) وهو ما وقع فعالً لد تأسيس أول مستوطنة اجنليهية يف أمريكا الشمالية ،إذ
قامت على فكريت (اإلبادة) و (التأسيس)  ،إبادة اهلنود احلمر كفكرة للصالص من حضور الواقع بكل جتلّياته ،والشروع يف
االستيطان كفكرة لتأسيس أمريكا  ،وجتسيداً لألدبيّات العُبيّة اليت جعلت أمريكا اجلسر املوصل إىل مملكة اهلل اليت ستبين
(أورخليم  /املدينة اليت على اجلبل)  ،كان االحتالل الصهيوين لفلسطني امل ِ
ستنسخ لفعل اإلبادة وفكرة التأسيس الصهيوين/
ر
فكرة استئصال خعب واستبداله بشعب آخر من ختات األرض .
وقتل العلماء واملبدعني ،أساليب التعذيب واإلهانة اليت مورست
إن ضرب العراق وتدمري متاحفه وجامعاته ومؤسساته وهنبها َ ،
يف أيب يريب ويوانتاناموا ،احتالل بريوت ،جمازر صُبا وخاتيال وقانا ،حرب البوسنة واهلرسك ،احلرب على املقاومة اللبنانية ،
احلرب على يهة  ،معاهدات كامب ديفيد ،وأوسلو ،ووادي عربة ،إخعال الفنت الطائفية واإلقليمية واملذهبية  ،الرسوم
الكاريكاتورية واألفالم املسيئة لرسول األمة ورموزها ،أحبا العديد من املستشرقني احلاقدين ،خرائط الشرق األوسط اجلديد
جيرد اإلنسان من إنسانيتّه ،و
وآسيا الكُب  ،كلها حروب ض ّد الفكرة بغية استبداهلا ،وكتابة صفحات جديدة لتاريخ جديدّ ،
الروح من فضائلها.
ّ
وعلى مستو الداخل العريب واإلسالمي ،فإن ما ين ّف رذهر اولوا الشأن ،من سياسات التجويع والنهب املنَظَّمني ،ملوارد البالد
الرعب يف أوساط اجملتمع وحتويل اجليوش الوطنية املعنيّة
,اخكال العنف واالستبداد  ،وتكميم األفواه ومصادرة احلريات وإخاعة ّ
يل املستسلم ،والسياسات
اإلعالمي
أصالً بأمن الوطن ومحايته إىل مؤسسات أمنيّة وخركات لالرتهاق ،واخلطاب
الرمسي اهله ر
ّ
ّ
وترهل النظام
الرخوة واحملسوبية  ،وتغييب القانون الناظم للحياةّ ،
التنموية يري املتوازنة ،وانعدام العدالة واستشراء أخكال الفساد و ّ
التعليمي ،واهنيار مؤسسات الدولة ،وتوريث سلطة املال والسياسة ،والتفتّت املريع على مستو األسرة واجملتمع  ،وتغييب
ر
الشعوب عن دورها يف التشريع والرقابة  ،والتهاوج يري الشرعي بني سلطيت املال والسياسة  ،واالجراءات االقتصادية املستجيبة
السلع األساسية  ،والسياسات الضريبية
لشروط فتح احلدود وحترير التجارة وختفيض قيمة العمالت الوطنية ،ووقف الدعم عن ّ
السند ،ووضع البالد حتت طائلة املديونية اليت جتاوزت أكثر من  %60من الناتج القومي اإلمجايل
اجملحفة ِّ
حبق الفقراء وفاقدي ّ
الريعي على حساب االقتصاد اإلنتاجي اجملتمعي ...هذه
أليلب هذه الدول ،وحتويل ُّ
التوجهات حنو االقتصاد االستهالكي و ّ
كلها مظاهر تقود إىل النتائج ذاهتا "...قتل الفكرة....وايتيال النهج " وهي اجلهء األفصح بياناً من املؤامرة على (اللغة) اليت
تأيت هبما معاً.
خعوب القارة اإلفريقية إىل فسطاطني وفقاً للغة اليت يتداوهلا كلٌّ منهما ،واح ٌد تابع لفرنسا " إفريقيا الفرنكفونية "
لقد انقسمت
ر
وآخر تابع إلنكلرتا " إفريقيا اإلجنليهية " وهي خعوب متتلك ذخائرها اللغوية اخلاصة هبا ،قبل أن حترمها احلقبة االستعمارية من

التواصل من خالهلا ،وهي – أي اللّغة -ليست مفردات جمردة وخاملة ،بل هي كائنات ذات حمتو ثقايف وفكري وتراثي جامع
لكل املرَّكبات والعناصر اليت أجنههتا الشعوب خالل تارخيها الكفاحي الطّويل ،وما رافق الرحلة من عرق مال ،ودم ودموع.
ر
إن الواقع املعيش – يف عصر العوملة وما يشتمل عليه من حقوق للقوة وتكريس لالستكبار -حيتّ رم العودة إىل القانون اللغوي الذي
تعُب عن منهلة دولتها بني األمم "
أورده " ابن خلدون " والقائل بأن يلبةَ اللغة بغلبة أهلها ،وبأن منهلتها بني اللغات ّ
وهو امر دفع عامل النحو اإلسباين " أنطونيو نيب ِرخا " لإلفصاح عن يايات ثال يبتغيها بتعظيم اللغة اإلسبانية وهي :تعظيم
التحول
األمة ،واستصدام أفضل لعقول النا  ،ومنع اللغة من ُّ

()7

ويف رسالته اليت وجهها للملكة " إيهابيال " يقول فيها:
" واما أن صاحبة اجلاللة وضعت حتت سيطرهتا خعوباً مهجيةً عديدة ،وأمماً ذات لغات يريبة ،وباالنتصار عليهم ،أ ِ
رريموا على تقبُّل
()8
القوانني اليت يفرضها الفاتح إىل جانب لغتنا "
توسعت " رفيقتها " اللغة
فباللغة ستتمكن اإلمُباطورية اإلسبانية من فرض وجودها ،وتأدية وظائفها
وستتوسع هذه االمُباطورية ما ّ
ّ
اإلسبانية.
ال نريد احلديث مطوالً عن موقف " بن يوريون" رئيس وزراء كيان العدو الصهيوين عندما قيل له
أفضل أن نغلق اجلامعة
الطب وحدها ،فقالِّ :
إن اجلامعة اليت أطلقوا عليها امسه سوف جتعل من اللغة االجنليهية لغة التدريس يف كلية ّ
برمتها على أن نستصدم لغة للتدريس يري اللغة العُبية يف أي من كلّياهتا ،فكان القرار قراراً سياسياً ،بأن ترتجم كافة املقررات
ّ
املنهجية واألحبا الطبية إىل اللغة العُبية اليت ظلّت لغة حمتضرة حىت جاء من بعث احلياة هبا.
ونر بأن اخلشية على اللغة من أعدائها أمر جيب أن ينظر إليه بإمعان واحرتاز ،لكن اخلشية على اللغة من أهلها يشكل خطورة
العامة ،الذين يقلِّدون القادم ،
أكُب كثرياً ،سواء املستغربني منهم بقصد ومعرفة وعن سابق إصرار ،أم أولئك املههومني من ّ
اخلاصة و ّ
املرتهلة /املدبرة ،/وهم هبذا اإلتباع األعمى ينهعون جلودهم ويستبدلوهنا جبلود
ويعتقدون أهنم هبذا حي ّققون ذاهتم املنكسرة/اهلهيلة/
ّ ر
العربي يفاخر بإلقاء خطاباته
سمي
األمة ِّ
أصيل ونابع من داخل ّ
ومكر ٌ هلويّتها ،وهلذا نر ّ
يريها فاقدة أصالً لالستجابة ملا هو ٌ
ّ
الر ّ
األقبح يف استصدام يري لغته ،ذلك أنه ال يرتقنرها وال يعرف إال القليل منها
على املنابر الدولية بغري لغة أهله ،وقد جند له العذر
َ
وعنها ،أما النّخبويُ فال جيد نفسه فَ ّذاً ومتميِّهاً وسامقاً إالّ بالتّشد ِ
يُبر جهله اممارسة املهيد من االحنراف
ُّق بغريها ،وتر
ّر
الشعبي ّ
ّ
الشعيب  ،مثة فضاء
إعالمي لو دققنا به لوجدنا العجب العجاب  ،فاملقروء منه مل يهل حمافظاً
الرمسي والنّ ّ
ّ
صبوي و ّ
عنها ،وما بني ّ
على استصدام ا للغة الفصيحة بريم ارتكابه الكثري من احلماقات حبقها يف جوانب القواعد واإلمالء ،لكن اإلعالم املرئي واملسموع
عامي....واما هو يري عريب ،وتشري بعض الدراسات أن هكذا إعالم يقدم أكثر من  %90من
فقد باتت أبواقه تصدح اما هو ٌّ
شوهة حىت للذوق العام.
الُبامج واملواد ال ّدعائية ليس بالعامية فقط ،بل بالعاميَّة امل ِّ
ر

ولنذهب للتجوال يف العواصم واملدن العربية املهدمحة باليافطات اليت يتسابق أصحاهبا املعلنون على إطالق األمساء األجنبية بينما
املؤسسات الرمسية املعنية ال متنع أحداً من هذا التهافت طاملا أن الرسوم مستوفاة والضرائب تردفع بانتظام .حت ّد مع سائق السيارة
أي من اخلدمات أو مع العاملني يف البناء والفندقة ،ماذا تر ؟
أو مع املشتغلني يف تقدمي ٍّ
تر أنك يف مدن تسكنها أقليّة من أعراب عُبوا خوارعها مسرعني ومل يتوقفوا طويالً ،ومل يرتكوا سو ما َّ
دل من األثر الذي يشري
إىل بقاء بعض من ساللتهم يدرجون على أدمي هذه البالد اليت باتت تفقد مالحمها وخصوصيتها.
حينما جاء " نابليون " إىل مصر ،مل يكن زائراً ،ومل حيمل معه " املطبعة " من أجل النهوض امصر وخعبها ،بل من أجل تعميم
الثقافة والفكر الفرنسيني وجعل اللغة وعاء حاضنا هلما ،ووسيلة لتكريسهما ،كان يريد أن يطبع قرآناً جديداً ،وأن يضع على رأسه
ظن يوما أن " نابليون " محل مشروعاً هنضويّاً إىل مصر ،وإال ملاذا
عمامة ،ويمضي هبما اىل اهلند ّ
كل من ّ
مبشراً بدين جديد ،وخمطئ ّ
ض مشروع " حممد علي " بنفس األيدي واألدوات؟ فقط ألنه كان مشروعاً خالّقاً سريتقي امصر إىل معارج التق ّدم واحلداثة،
أرج ِه َ
األمة العربية واإلسالمية.
مستنداً إىل اإلر الثقايف يف فضاء ّ
ِ
األمةَ امكروه  ،أو
لكل ما من خأنه أن يم َّ
س ّ
إن اللغة باعتبارها حاضنة للفكر وللعلوم وللثقافة امفهومها الشامل َ ،حريّةٌ بالتص ّدي ّ
ِ
جيُبها على التقهقر واالحنسار  ،وال ب ّد من االعرتاف بأن إجراءات العوملة وقوانينها الصارمة ،
يرلح َق هبا خيئاً من األذ  ،أو َ
الهائفة بعضاً من املفكرين قصريي النّظر-
الساسة التابعني والواهنني ،وأيرت امظاهرها ّ
وخروطها الفوقية -اليت انصاع هلا الكثري من ّ
وهبتاناً  -مشروعاً إصالحيّاً
ال يمكن التّطلّع إليها باعتبارها إجراءات بريئة تتناول اجلوانب االقتصادية والسياسية  ،وحتمل  -زوراً ر
املهشمة والسيادات الوطنية املبتورة
فحسب  ،بل تتع ّداها
لتنقض على ِّ
لألمة  ،فاحلدود املفتوحة  ،واجلغرافيا ّ
ّ
املكونات اجلوهرية ّ
تج َاوَزة  ،والشركات العابرة للقارات ولألفئدة وللجيوب  ،والفضاء الكوينّ الذي يهخر امنتجات إعالمية وثقافية مريبة  ،هتطل
واملر َ
ِ
ِ
املتصندق على أطرافها
القومية
ُّخم
تؤدي دوراً اخرتاقياً لكافة الد َ
على مدار الساعة  ،خمرتقة على اآلمنني سكوهنم وطمأنينتهم  ،إمنا ّ
تشكلها  ،ومقوما ِ
األمة وحقيقة حلمها يف احلفاظ على عناصر ُّ
ت وجودها ،
ّ
العارفون بالتفاصيل املوجعة  ،والقابضون على مجر ّ
وحيثيات بقائها على قيد الفعل واإلضافة  ،من لغة ومريا ثقايفِّ ،
الرفيع  ،اما ينفع
يمكناها من اإلسهام يف بناء امل َ
شرتك اإلنساينّ ّ
ّ
ر
النا ويمكث يف األرض .
إن مشكلة العوملة  ،وهي تتص ّد لقيادة زمام األمور لشعوب الكون  ،ويف مق ّدمتها أمتنا على وجه اخلصوص  ،تكمن يف تبنيها
فكرة اخلالص من اآلخر الذي يواجه مشروعاهتا الرامية لتوحيد العامل وفقاً لثقافتها ورؤاها  ،بتعميم أمناط السلوك الغريب "السامي"
املتفوق عرقيّاً  ،مهمة قيادة العامل املتصلف الذي ال يمتلك يري اجلهل واملرض  ،ولن يتحقق للغرب
الر ُّ
ب هلذا الغرب ّ
حيث أوكل ّ
مبتغاه إالّ بتعميم النموذج الليُبايل الغريب الذي أ ّكد انتصاره على سواه من النماذج املعاصرة له ،مما دفع ببعض مف ّكري الغرب
بشن
الرأمسايل إىل وضع نظرياهتم حول هناية التاريخ ( )9وصراع احلضارات ( )10الذي بات أمراً ال ر َّاد له وال
خالص من تبعاته  ،إالّ ِّ
َ
مرخحة ملمانعة املشروع االستعماري اجلديد  ....املتج ّدد.
احلروب االستباقية على الشعوب احلاملة حلضارات وثقافات ّ

الخالصة:

تسرب حمموهلا الثقايف امحتواه النوعي من
أن الوقوف على حقيقة العالقة التشاركية بني هوية األمة ولغتها ،والظروف العوملية اليت ّ
اجلريمة واجلنس واملصدرات واملعتقدات واحلركات االجتماعية والذي ينذر ليس فقط بتعديل البىن الثقافية الوطنية والقومية بقدر ما
أنه سيعمل على هدم بنياهنا وإعادة تشكيلها اما خيدم مصال األقطاب الرايبة يف تأكيد هيمنتها الشاملة على أطراف الكون بتدمري
قواعد العقل والعلم واملعرفة ومنظومة القيم اجلمالية واألخالقية الرفيعة واملنجه احلضاري الذي أجنهته األمم عُب تارخيها املديد.
التوصيات:
 وضع اسرتاتيجية عربية متكاملة تنصرط هبا املؤسسات الرمسية والشعبية على صعيد الرتبية والتعليم واإلعالم والنقاباتاملهنية ومنظمات اجملتمع املدين ،اما يكفل تعهيه العربية يف أوساط اجملتمع العريب.
 إيالء اللغة العربية املهيد من الرعاية واالهتمام لتحظى باملكانة اليت تليق هبا باعتبارها لغة حضارة وترا وفكر ومعرفة. العمل على ترسيخ هيبة العربية يف أذهان أهلها ومقاومة مشاعر ال ّدونيّة اليت تطغى على مشاعر رهط كبري من أبنائها ِممَّنساد االعتقاد عندهم بأن لغتهم العربية ليست ِ
لغة علم وال فكر وال تقنيات.

 توحيد جهود جمامع اللغة العربية يف خمتلف األقطار لتعمل وفق منهج مشرتك وخطة خاملة وتكاملية من أجل توحيداملصطلح واالضطالع امهام ترمجة املعرفة وتوطينها عربياً.
 إصدار قوانني خاصة حلماية اللغة العربية للحفاظ على اهلوية القومية يف مواجهة سياسات اإلقصاء وحماوالت االجتثااليت متارسها قو عاملية القتالع كل ما يعرتض سبيل تعميم نسقها الثقايف ومنظومتها القيمية وترسيخ هيمنتها املطلقة
على مقدرات األمة وإلغاء كينونتها التارخيية واحلضارية.

المراجع:
( )1جون جوزيف ،اللغة واهلوية ،سلسلة عامل املعرفة ،342 ،آب 2007
) (2التل ،بالل جسن ،معركة الغربية يف بيوتنا ،مركه البريق األردين للدراسات واملعلومات ،عمان 2013
( )3،4د .هناد املوسى ،ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الثقافة الوطنية ،عمان2014 ،
( )5،6عدي مدانات ،ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الثقافة الوطنية ،عمان2014 ،
( )7،8أنطونيو نيُبخا ،كتاب النحو اإلسباين ،املقدمة ص 11 ،9
( )9فرانسيس فوكوياما ،صاحب نظرية هناية التاريخ.

 )10صموئيل هنتنغتون ،صاحب نظرية صدام احلضارات.

