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  اللغة العربية والفكر اللغوي
  

  )*(أمحد حممد قدور. د
   العربية وعلومها- ١

 العربية يف الدراسات احلديثة بالعربية الشمالية الباقية، وهي تعرف
وقد ذهب املستشرقون يف أصل هذه . »ةالسامي«إحدى اللغات العروبية 

ون العرب منذ اللغة وتشكّلها مذاهب شتى يناقض معظمها ما اعتقده اللغوي
  .)١(القدمي من والدا يف قريش ألسباب دينية واقتصادية وسياسية وأدبية

 مهد قريش، وهي أم القرى مهوى األفئدة، - كما هو معروف -ومكة 
وقد جاء يف القرآن . وموقع السلطة والتجارة، ومعرض القرائح شعرا ونثرا

نعمه عليها من الثمرات على محل  أقدر قريشا مبا أالكرمي ما يشري إىل أن اهللا 
ففي سورة القصص . يقة وبثّ فيها االستعداد إلنشاء األمة حق،الرسالة والريادة

. أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيٍء رِزقاً): ٥٧اآلية (
مهد هلا سبل الرزق ويف سورة قريش، وهي مكية مينت اهللا على قريش بأن 

 ويستخلص من ذلك أنّ هناك دفعا .)٢(والتجارة ومتعها باألمن واالستقرار
                                                           

  .أستاذ فقه اللغة واللسانيات يف جامعة حلب) *(

أمحد قدور، املدخل إىل فقه اللغة العربية، املطبوعات اجلامعية، جامعة حلب : انظر) ١(
، وقارن ببالشري، تاريخ األدب العريب، ترمجة إبراهيم الكيالين، ٩٧، ص ٢٠٠٦
  .٩٣، ص ١٩٨٤ثانية . ر، دمشق، طدار الفك

 إِيالفهِم رِحلَةَ الشتاِء والصيف يالف قُريشٍِإل) مكية (١٠٦سورة قريش ) ٢(
تيذَا الْبه بوا ردبعفَلْيفوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ    



  
٦٠  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

. للضرر بإزالة اخلوف واجلوع، وجلبا للنفع بتوفري أسباب القوة املهيئة للريادة
، ولغة »عاصمة«  النظام السياسي الذي يفترض وجودوخالصة املوضوع أنّ

فالتحضر والثراء وبروز . اب يف مكة قبل اإلسالممشتركة قد توافرت له األسب
 مع أوليات يف العلم والتدبري أهلت ،أسس السلطة وما هلا من شوكة وقوة مالية

قريشا قبل اإلسالم لتكون موئالً لتلك اللغة املوحدة اليت دعاها اهللا يف القرآن 
  .)٣(الكرمي باللسان العريب املبني

تلك اللغة إىل اتصافها بالنضج واالتساع واالنتشار وتشري املصادر األساسية ل
ف وثيقة رئيسة لدراسة هذه اللغة فالشعر اجلاهلي يؤلِّ. يف األقاليم العربية القدمية
كما تشري الرسائل واملعاهدات اليت ظهرت يف زمن . يف القرن السادس امليالدي

أما . مجهرة العرباخلصائص اللغوية الشائعة لدى البعثة والعصر الراشدي إىل 
 للميالد ٦٣٢ و٦١٢ بني سنيت القرآن الكرمي الذي نزل على النيب حممد 

ل النص الذي جيمع خصائص اللغة الفصحى أصواتا وداللة وتركيبا وأساليب فيمثِّ
وتدلّ حماورات الناس يف أحواهلم املختلفة حىت القرن الرابع للهجرة . )٤(بيانية

لغة مشتركة مع وجود مالمح هلجية اختلف الدارسون عامة على أنّ هذه اللغة 
  .يف مداها وتأثريها يف احلالة اللغوية إبان عصر االحتجاج

واللغة العربية تشمل فصحاها اليت وصفنا من نشأا القليل آنفًا، 
وهلجاا القدمية، وعامياا احلديثة، وإن انصرف الذهن فورا إىل الفصحى 

. ن ديين وجمد أديب وإرث علمي ودور قوميوحدها لما هلا من سلطا

                                                           
لساناً ، ]١٠٣: سورة النحل[ ربِي مبِنيوهذَا لسانٌ ع: انظر قوله تعاىل) ٣(

  ].١٩٥: سورة الشعراء[ بِلسان عربِي مبِنيٍ، و]١٢: األحقاف [عربِياً
  .٩٣بالشري، مرجع سابق، ص : انظر) ٤(
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بة من جهة التراكيب، ومضبوطة من حيث رع هذه الفصحى بأا لغة مومتتاز
األبنية بضوابط األصل والزيادة واالشتقاق وحنو ذلك، ومروية ال ينقطع 
نطقها القياسي عن طريق القراءات القرآنية املنقولة مساعا واملضبوطة 

ما فيها ية والداللية، ومتجددة من جهة  جهة الثروة اللفظنصوصا، وغنية من
ومعروف يف هذا الصدد ما أُضيف إىل . من إمكانات التوليد والقياس

من املولّد لفظًا ومعىن، ومن األعجمي كذلك، ومن احملدث » ارصيده«
 فشاع يف معامجها ،الذي ظهر يف العصر احلديث وتلقته اجلماعة بالقبول

 ،ا األدبية والعلمية واإلدارية ومعظم مناشطها احليويةوظهر يف آثاره
  .كاإلعالم واالتصال والتربية والتجارة وحنوها

متثّل حالة فريدة بني اللغات، لدارس أن هذه اللغة الفصحى وهكذا يتأكد ل
إذ متتد آثارها على حنو سبعة عشر قرنا، وتنتشر أصداؤها بني أرجاء العامل قدميا 

هر إمكاناا يف اآلداب والعلوم على اختالفها وتطورها وتنوع وحديثًا، وتظ
بقيت من جهة املسموع منها » الفصحى«ولذلك نؤكد أنّ . مصادرها

واملتداول، وتطورت من جهة املولّد واملقيس واحملدث، وحتولت يف األلسنة إىل 
ظ  تصوا علوم اللغة اليت أُنشئت لتعليمها وبيان خصائصها وحف،حماكاة
وال مياري أحد من أهل اإلنصاف يف أن هذه اللغة مل متت يوما من . أسسها

األيام، إذ مل ينقطع نطقها، ومل تتوقف آثارها مهما قلّت، وأنّ ما فيها من 
اخلصائص أبقاها حية مفهومة مع ألوان شىت أبرزا الثقافة املتجددة واملتنوعة 

 قراءة ودراسة، والتراث األديب، عرب العصور، لقد عمل القرآن الكرمي بنصه
واآلثار العلمية، والثروة اللفظية والداللية، والقواعد اللغوية على بقاء هذه اللغة 

  .وجتددها ووفائها باحلاجات الطارئة
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أما علوم اللغة فهي قواعد اللغة ومعامجها اليت وضعت للناس لتقاوم 
 ،اا وبناء مفرداا الذي بدأ باالحنراف عن أصوات اللغة وإعر،»اللحن«

بسبب ابتعاد الناس تدرجيا منذ الفتوحات اإلسالمية عن مواطن الفصاحة 
وكلّ أولئك يريد اللغة سليمة . السليقية، ودخول األمم يف دين اهللا أفواجا

 لكن علوم .)٥(لتعلّم الدين واللحاق بالقوم واالقتدار على متطلبات العصر
اللغة بعد أن استخلصت القواعد، » فلسفة«اللغة تطورت لتصل إىل مستوى 

وأرسيت املصطلحات، وضبطت جماالت السماع والقياس ضبطًا هو الغاية 
وال بأس من اإلشارة إىل أن علوم اللغة صارت وحدها . يف النضج واإلتقان

غاية تطلب، وفكرا يتداول مع اشتداد احلاجة التعليمية إليها النقطاع الناس 
م االجتماعية عن تلقي اللغة الفصحى واستعماهلا يف عرب أجياهلم وطبقا

غري أنّ ذلك ال يوهم بأن هذه العلوم على ما فيها من مالمح . شؤوم
 اليت تؤخذ مساعا من النصوص ،االبتكار واالتساع هي بديل للغة نفسها

 من خالل التلقي والتعلّم واملمارسة  وحماكاةً أو قراءةً،الفصيحة املتداولة
وقد ظهر يف تاريخ بعض النحاة املشهورين عدم إتقام اللغة وذيوع . ليةالفع

  .)٦(اللحن يف كالمهم على فضلهم يف علومهم وتصدرهم االس
العصر حاجات لتأريخ هذه العلوم وجتديدها ورفدها بكلّ وتظهر يف هذا 

ها  وال سيما اللسانيات بفروعها املتعددة ومناهج،جديد من العلوم احلديثة
 وتشجيعهم على اجلديدة، وحاجات أخرى لتبسيطها وتقريبها إىل الناشئة،

                                                           
  .١٣٢ -١٢٨قدور، املدخل إىل فقه اللغة، مرجع سابق، ص : انظر) ٥(
كتاب : انظر. »..أتيته فإذا هو أعجم ال يفصحف«انظر كالم الفراء حول سيبويه ) ٦(

  .١٦/ ١ت .سيبويه، حتقيق عبد السالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت، د
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أما حديث بعض الناقدين أو . تطبيق قواعدها الرئيسة يف أحاديثهم وكتابام
 العابثني عن موت هذه العلوم وحتجرها وعدم صالحها للعصر فمما ال يلقي

لقد . رق العدلخالفته أسس البحث وطله الدارس باالً، وما ذلك إال مل
ان واملكان أخذنا أنفسنا مببدأ علمي يقوم على االعتماد على معطيات الزم

قافية وعلمية وعوامل ومؤثرات خمتلفة حني التصدي وما بينهما من ظواهر ث
وقوام هذا املبدأ . ألي عمل فيه تقومي أو موازنة بني العلوم القدمية واحلديثة

 وتوظيفًا من جهة، ورفدها باجلديد من علومنا خدمة ونشراهو االعتناء ب
وهذا من غري . العلوم واملناهج، ونبذ اإللغاء واإلحالل والبتر من جهة أخرى

 أو جتلّ للفكر النهضوي احلديث الذي يقوم على التفاعل بني نتيجةٌشك 
، وهو ما حيافظ »احلداثة«واملعاصرة » العراقة« أو األصالة ،القدمي واحلديث
  .ة وصريورا يف الزمانعلى هوية األم

وال بد استكماالً هلذا اجلزء من البحث من أن نشري إىل أهم األخطار 
  :اليت تواجه اللغة العربية يف عصرنا الراهن، وهي

عمليا، واالستهانة ا ومبكانتها يف اتمع » األم« إمهال اللغة -١
  .در بذلكوربطها حباالت سلبية تتعلّق بطرق التعليم والتكلّف والتن

ها ليد بعض العاميات ونشرها يف وسائل اإلعالم، وحماولة حتويعق ت-٢
  .إىل لغات منافسة

 إحالل اللغة اإلنكليزية حملّ العربية يف اجلامعات واملعاهد واملدارس -٣
واألسواق املالية وحنوها على سبيل التعددية اللغوية املفروضة، مما يؤدي إىل 

  .العوملة اللغوية
امحة اللغة األم بإحياء بعض اللغات القدمية لبعض األقليات اإلثنية مز -٤
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) قوميات(ونشرها يف اتمع واصطناع حاالت للثنائية اللغوية املمهدة لربوز 
  .إثنية منافسة للعروبة

 إقصاء اللغة العربية عن العلوم ائيا بدعوى صعوبتها وفقرها -٥
 العلم باللغات األصلية وال سيما  أو حبجة االتصال مبصادر،باملصطلحات
ويبدو أن ما أخرجته .  تليها لغات أخرى كالفرنسية واألملانية،اإلنكليزية

القوى القومية الناهضة من نوافذ املدارس األجنبية عاد ليدخل إلينا من 
أبواب اجلامعات اخلاصة وفروع اجلامعات األجنبية أو فروع املدارس 

  .انالتغريبية املشهورة يف لبن
بعد حماوالت اإلجهاز على مشروعها » العروية« تدمري فكرة -٦

 التقسيمات العرقية أو الطائفية املصطنعة، والقضاء على ملصلحةالقومي 
  . جتمع بني أبناء القطر الواحد واألقطار العربيةرابطةً» اللغة«

   قضايا اللغة- ٢
لدين بقضايا اللغة ما يولّده وضعها يف اتمع من جهات انقصد 

فاللغة . والسياسة والتربية واإلعالم والثقافة والتعددية اللغوية وحنو ذلك
خترج عن كوا أداة للتواصل فقط، لتغدو جزًءا من بوصفها ظاهرة اجتماعية 
 اللغة جزًءا من تراث دولذلك بات معروفًا ع. العقائد واالجتاهات الفكرية

رس واجتاهات فكرية وأحزاب  وما برز فيه من مدا،عصر النهضة احلديثة
ومن هنا اختلف وضع اللغة يف أدبيات هذه االجتاهات . وجتمعات سياسية

كالسلفية اإلسالمية والقومية العربية والليربالية التغريبية واإلقليمية القطرية 
  .واليسارية االشتراكية وما يشبهها

عشر والعشرين وال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل أنّ القرنني التاسع 
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 جتلّى ،يب ومشروعاته السياسيةرشهدا تأثريات أجنبية واضحة يف الفكر الع
املدارس احلديثة  كنشر اللغات األجنبية وافتتاح ،الكثري منها يف أشكال لغوية

اليت ختضع لتوجهات غريبة عن اتمع، واستعمال كلّ أدوات الغزو الثقايف 
 وحماوالت إضعاف اللغة العربية ، الوحدويملقاومة الروح العروبية والنـزوع
  .)٧(وإبعادها عن احلياة وال سيما التعليم

وإذا راللغة يف نا تطبيق أسس علم اللغة االجتماعي الذي يدرس وضعم 
اتمع، فإننا جند أنّ اللغة العربية خالل القرنني املنصرمني اتصلت بأبرز 

ة بني أجيال من املفكرين قضايا اتمع، وصارت مدارا لسجاالت طويل
وميكن للدارس أن يصنف . والسياسيني وغريهم من طوائف شىت من املثقفني

  :)٨(هذه القضايا يف ااالت الرئيسة اآلتية
 وتشمل عالقة اللغة بالدولة احلديثة وإداراا :اللغة والسياسة - أ

ت وحنو  وما يتفرع منها من وثائق ومدونات ومصطلحا،وأوضاعها القانونية
كما .  بأيامنا هذهم وانتهاًء١٨٠٥ بدًءا من دولة حممد علي سنة ،ذلك

تشمل عالقة اللغة بالتعليم العام على اختالف مراحله، ووضع اللغة الرمسية 
                                                           

حممد حممد حسني، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر، دار النهضة : انظر) ٧(
اللغة العربية بني «صاحل زهر الدين : ، وانظر١٢٥/ ١ت، .العربية، بريوت، د

 ١١٨، ص )٣٤ -٣٣(، العدد ١٩٨٧، جملة الوحدة، الرباط، »الة والتشويهاألص
وانظر للتوسع سعيد إمساعيل علي، الفكر التربوي العريب احلديث، عامل . وما يليها

  .م، الكويت١٩٨٧، أيار )١١٣(املعرفة 
ثالثة . كمال بشر، علم اللغة االجتماعي، مدخل، دار غريب، القاهرة، ط: انظر) ٨(

وانظر رالف فاسولد، علم اللغة االجتماعي للمجتمع، ترمجة إبراهيم بن ، ١٩٩٧
  .م٢٠٠٠صاحل حممد الغالي، جامعة امللك سعود، الرياض، 
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 -كما تشمل . واللغة األم يف أرجاء العروبة وجمتمعاا وتشكالا السياسية
والدولة يف العصر احلديث، وما  صلة اللغة بالقومية واألمة –كما سنبين بعد 

  .يتفرع عن ذلك من وضع األقليات اللغوية واهلويات الثقافية
ة بوضع اللغة من الوجهة الدينية وتتصل هذه العالق:  اللغة والدين- ب

أداء الشعائر وتبليغ النصح والوعظ، والتأليف يف املوضوعات من حيث 
 وال سيما القرآن الكرمي والعلوم الدينية، واتصال اللغة بالكتب املقدسة

. ن تقاوم آثار الزمان وتعدد املكا حاضنة للغة العربيةكونت اليت ،وعلومه
وقد جتلت هذه العالقة يف الكثري من االجتاهات احلديثة على أساس من 

 بسبب اتصاهلا باملقدسات الدينية ونقلها آلثار ،قداسة اللغة واحملافظة عليها
 مكانة تتأثر ا وحنو ذلك من األوضاع اليت ،األعالماملسلمني وروايتها لسري 

 أو تساعد على اختاذها سبيالً لتحقيق غايات تعليمية يف اللغة والعناية ا،
  .اجلامعات اإلسالمية أو يف بعض املؤسسات الفقهية والثقافية

 وتتجلى هذه العالقة يف األدب وفنونه، والصحافة، : اللغة والثقافة-ج
فاللغة أداة للثقافة ومكون هلا . لعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربويةواإلعالم، وا

 ليست لغة الدولة يعبر عن مستوياا يف احلياة العامة ووسائل االتصال، ألن اللغة
 بكلّ آفاقها اليت تربز الشخصية الرمسية ولغة الدين السائد فقط، إمنا هي لغة الثقافة

  .ىل مبادئها األخالقية ومثلها اإلنسانيةللمجتمع، إضافة إ» العالمة«
 -  وتظهر اللغة يف اتمع بوصفها جزًءا منه، ألا : اللغة واتمع-د

 ظاهرة اجتماعية، يعبر ا كلّ قوم عن أغراضهم على –كما أسلفنا 
عىن علم اللغة االجتماعي أصالً ذه العالقة ولذلك ي. اختالف مستويام

اليت يدرسها من خالل التعددية اللغوية واألقليات اللغوية واملستويات 
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  .االجتماعية، وما يظهر فيها من آثار ثقافية واقتصادية
العامية هو أبرز ما » اللهجات«و» الفصحى«وجتدر اإلشارة إىل أنّ درس 
ىل درس هلجات الصناع ومواضعات الطبقات تتجلى فيه هذه العالقة، إضافة إ

 كاألمثال واألزجال واألغاين وحنوها من اآلداب ،االجتماعية وآثارها الفنية
  .اتمع يف وجه من الوجوه اللغوية» أصالة« اليت تعبر عن ،الشعبية املتوارثة

 تظهر هذه العالقة من خالل املؤسسات االجتماعية الرمسية وغريها كما
 اليت تعمل على توجيه اتمع وبثّ الثقافة ،ت العلمية واامع اللغويةكاجلمعيا

  .العالمة فيه وتقوية اللغة الفصحى واالرتقاء باللهجات إىل مصاف اللغة املشتركة
 وتربز هذه العالقة يف الكثري من مناحي اللغة، ألنّ : اللغة واحلداثة- ه

الثقايف  غادرها التطور لغتنا متهمة بأا لغة قدمية نشأت يف عصور
واالجتماعي، مع أنّ هذه التهمة وغريها ليست إال من باب االدعاء أو 

لكن اللغة أيا كانت مدعوة إىل جماراة العصر، . االفتراء الذي ليس له سند
وتطرح اآلن . وال سيما هذا العصر الذي تتسارع فيه عناصر التطور والتغير

 يف املصطلحات والعلوم والعوملة واالتصال مسائل من هذه العالقة تظهر
ونشري هنا إىل أنّ معظم التيارات الفكرية . ووسائل اإلعالم على اختالفها

اتفق على ضرورة حتديث اللغة وأدواا العلمية واإلعالمية مما ظهر يف 
املعياري الذي سلكته جمامع اللغة العربية يف هذا العصر، وقاومت » التطوير«

 ومزامحة اللغات األجنبية وأنتجت آثارا جليلة تضاف إىل رصيد به الفرجنة
  .اللغة ومسريا التارخيية

وهكذا يتبني أنّ العربية يف العصر احلديث صارت طرفًا يف حقول معرفية 
متعددة أنتجت قضايا فكرية متداولة حفلت بالكثري من االجتاهات وخلّفت 
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نّ موضوع ا سبقت اإلشارة إليه من أكد هذا مويؤ. العديد من اآلثار واألدبيات
  .اللغة ووعيها أكرب من أن يكون حمصورا يف علومها ودرس خصائصها

   العربية والقومية- ٣
موضوع العربية والقومية حيزا خاصا يف هذا البحث، إذ ما زال يتطلّب 

وقد . النقاش مستمرا واجلدال قائما حول املفهومات الرئيسة للفكر القومي
م علماء اللغة يف حبوثهم االجتماعية يف حتليل األفكار القومية السائدة يف أسه

  .العصر احلديث، وأظهروا دور اللغة يف القومية واألمة والدولة
فالقومية هي وحدة اجتماعية ثقافية تطورت إىل ما وراء املفاهيم 

اس  أو هي مجاعة من الن.)٩(واالهتمامات الذاتية األساسية كما يرى فيشمن
واللغة عند . تعتقد أا وحدة اجتماعية خمتلفة عن اموعات األخرى

 أحد تعد ، إضافة إىل الثقافة والدين والتاريخ،فيشمن وكارفن وماثيوت
 ختدم - كما جاء لدى رالف فاسولد -ألن اللغة . املقومات الرئيسة للقومية

بل إنّ اللغة ليست ). أي االبتكار هنا(بني املاضي ايد واألصالة ) كرابط(
أما األصالة فإا . وسيلة لنقل تاريخ القومية، ولكنها جزء من التاريخ نفسه

مواللغة، وهي ). عريقة(زة كبرية للقومية إذا استطاعت أن يكون هلا لغة ي
  .)١٠(انب من جوانب الروح أو جوهر القوميةاللغة األم، ج

 ا متعمداستعماالً تستعملوتقدم القوميات املعاصرة اللغات األصلية لكي 
وتغدو اللغة رمزا للهوية الثقافية يساعد على االندماج يف . وتعتنق بإخالص

                                                           
  .٤ -٢فاسولد، علم اللغة االجتماعي، ص : انظر) ٩(
  .٥املرجع السابق، ص : انظر) ١٠(
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  .)١١(القومية من قبل األقليات العرقية ذوات اللغات األخرى
وليس ضروريا وفق ما رآه فاسولد أن يكون للقومية إقليم مستقل ذو 

عة، وليس هلا إقليم موحد وسيادة فاأللبان قومية موز. سيادة، أو حكومة مركزية
 أو مبعظمها بكماهلاأما األمة فهي الوحدة السياسية اإلقليمية اليت ختضع . واحدة

لكن الدولة كيان سياسي ال خيضع . حلكم قومية معينة كروسية االحتادية
بالضرورة لقومية واحدة مسيطرة، إذ ميكن أن تكون الدولة ذات قوميات متعددة 

  .ي لغتني خمتلفتني البلجيكية اليت تتألف من قوميتني ذواتكاململكة
أما اجلماعة العرقية فمستوى من التنظيم االجتماعي الثقايف أبسط 

وميكن لألمة أن تضم مجاعات عرقية إضافة . وأصغر وأكثر خصوصية وحملية
إىل قوميتها الرئيسة، ألن مفهوم اجلماعة العرقية خيتلف عن مفهوم اجلماعة 

 مجاعة تكوافاجلماعة العرقية كيان ثقايف منخرط يف األمة اليت . قوميةال
ويربز من هنا مكان اللغة الرمسية واللغة . قومية مسيطرة، وليس ندا هلا

 كحالة اهلند اليت ،ستوردفاللغة الرمسية للدولة قد تتعدد، أو ت. القومية لألمة
ة غة األمة الغالب فهي للغة القوميةأما ال. )١٢(أخذت اإلنكليزية لغة رمسية هلا

 املستقاة من علم اللغة ويظهر لدى تطبيق هذه املفاهيم. على إقليمها
قومية تشري إىل  يتجلّى يف أنّ ال،االجتماعي أنّ هناك فرقًا بني القومية واألمة

على حني أنَّ . فية لغوية هلا نزوع لتحقيق كيان سياسيوحدة اجتماعية ثقا
ورمبا تطابقت األمة . لكيان الذي تتجسد فيه القوميةاألمة هي ذلك ا

والدولة كفرنسة مثالً، ورمبا مل تتطابق كبلجيكة، إذ هي دولة من قوميتني 
                                                           

  .٦ ص فاسولد، علم اللغة االجتماعي،: انظر) ١١(
  .٤٧سابق، ص املرجع ال: انظر) ١٢(
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  .ألنّ األمة ال تقبل وجود قوميات متعددة. ال من أمتني
أما نتائج تلك املفاهيم فتتجلى يف أنّ الدول ذوات القوميات املتعددة 

ورمبا قادت . ل قومية واحدة وأمة واحدةالدول اليت متثِّأقلّ استقرارا من 
 كدولة تشيكوسلوفاكية اليت ،املشاعر القومية إىل فصل الدولة الواحدة

حتولت إىل دولة التشيك ودولة السلوفاك، إو إىل ديد لكيان الدولة 
وتتجلى تلك النتائج كذلك يف . كالتهديد املتكرر لوحدة اململكة البلجيكية

قدم، وإن كان فيها  استقرارا مما تبىن على قومية رئيسة أكثرالدول اليت تأنّ 
.  بسبب املواطنة واهلوية الثقافية مع اختالف اللغةمجاعة عرقية خمتلفة أو أكثر

ويالحظ أيضا أنّ الدول ذوات القومية الواحدة الغالبة ال تتيح للجماعات 
موح سياسي منفصل عن مشروع العرقية أن تتحول إىل مجاعات قومية هلا ط

  .الدولة الرمسي
تطبيق هذه املفاهيم على احلالة العربية احلديثة ي ظهر فروقًا ويزيل لكن

التباسات ويرسخ مصطلحات بدأت باالهتزاز نتيجة الغزو الثقايف 
فالوطن العريب أو العامل العريب أو األمة العربية . )١٣(االستعماري اجلديد

غرافية وسكان وتاريخ وثقافة ودين ولغة جتمعها مصطلحات تشري إىل ج
أما القومية العربية . )١٤(اليت هي لسان قبل أن تكون عرقًا» العروبة«

فإحساس ونزوع لتحقيق كيان سياسي واحد تتجلى فيه األمة واقعا يطابق 

                                                           
اهلجمة الثقافية اجلديدة على القومية العربية، خصائصها «مسري بطرس : انظر)١٣(

  . ١١٢ -١١١ص ) ٥٠(، العدد ١٩٨٨، جملة الوحدة، الرباط »واجتاهاا
، جملة »حماولة لتحديد املفهوم: العروبة والفكر العرويب«عبد الكرمي مدون : انظر) ١٤(

  . وما يليها٢٠٥، ص )٣٤ -٣٣(الوحدة، العدد 
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. ودةـة املنشـفجوهر القومية إذن هو العروبة والوحدة السياسي. الدولة
 الوصول إىل حتقيق القومية يف أمة ذات كيان ومي فهو طريقأما املشروع الق

» اإلحياء«ى من فكرة سياسي واحد جيمع بني املاضي واحلاضر، ألنه مستقً
فاألمة . »التنمية«مع األخذ بأسباب احلداثة والتطوير، أي » البعث«أو 

على حني أنّ القومية فكرة . عندنا كيان ثقايف لغوي تتقامسه دول عربية
  .سية مبنية على العروبة بعناصرها الثقافية كافةسيا

 اجلماعة لتكوينوهكذا يتبين من خالل ما تقدم أنّ اللغة أساس 
ولذلك . القومية، كما أا أساس لتشكيل األمة أو حتقّقها يف كيان واحد

 بوصفه أقاليم جغرافية متواصلة هلا طوابع عروبية ،جند أنّ الوطن العريب
وأهم ما . آلن لإلزاحة مع أنه ال يظهر إال يف دول متعددة يتعرض ا،راسخة

يصدر اآلن إلينا هو مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي بدأت مالحمه 
بعقد املؤمترات االقتصادية واالجتماعية حتت مسمى جديد بديل هو 

من هذا الوطن » عربية«إلزالة أي كلمة » الشرق األوسط ومشال إفريقية«
نه من الواضح اآلن التآمر املدعوم بالقوة على عروبة العراق مث إ .)١٥(الكبري

 تقسيمات تنطوي على فنت كقطع الليل املظلم ملصلحةوهويته اإلسالمية 
كذلك يظهر التآمر يف مغرب الوطن الكبري ومشرقه . بعضها فوق بعض

                                                           
، جملة »شرق أوسطية، حبر متوسطية وأوساط أخرى«حممد السيد سعيد : انظر) ١٥(

رق الش«توفيق املديين : وانظر. ٣٣ -٢٨م، ص ١٩٩٤لعام ) ٤٢٧(العريب، العدد 
عث الفكري، ، ملحق الب»جمال حيوي للهيمنة األمريكية الصهيونية: األوسط الكبري

مفيد حميي الدين الصواف، : ، وانظر٧ ص،٢٠٠٤/ ٥/ ٣، تاريخ )٢٠(العدد 
  .ت. ويستمر الصراع على الشرق األوسط الكبري، دار الفكر، دمشق د
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فلّت من لتت عن طريق تشجيع اجلماعات العرقية ،على وحدة األمة الثقافية
 الذي يفضي عاجالً ال ، التجزئة أو التعدد القومي األمة وتنحو إىلعرى

  . أعداء األمةملصلحةآجالً إىل جتزئة ازأ وتفرقة املفرق 

ومل تعد اهلجمة اجلديدة املتمثلة يف العوملة األمريكية مقتصرة على 
جارة  وجتارة األسلحة والتالعب بالت،االقتصاد واملال والثروة واملواد األولية

العاملية، إمنا امتدت إىل اللغة العربية فهددت مناهجها ودروسها يف الكثري 
من اجلامعات واملدارس، وشجعت على استقبال هجرات واسعة من دول 

 – كما يصور أعداء األمة - الشرق األقصى إلحداث بلبلة لغوية ليس هلا 
إلنكليزية لغة لكل حلّ إال بترك العربية وهلجاا احملكية واختاذ اللغة ا

  .جماالت احلياة

 الفصحى  اللغة علينا أن نعمل على تعميق تدريسجيب ومن هنا
وتسهيلها ونشرها يف جماالت احلياة كافة، وتعريب التعليم والسياسة 
والتقنية، وتقوية النشر العلمي بالعربية الفصحى، وتكييف وسائل االتصال 

كالشابكة ومواقعها وآثارها، واالعتناء  ،احلديثة لتقبل العربية واإلبداع ا
 وإحياء ما ميكن إحياؤه من ،بالتراث العلمي العريب إلبراز وجه اللغة العلمي

مصطلحات، ورفد مؤسسات التعليم وجمامع اللغة بكل عناصر القوة املادية 
 لتنهض بأداء مهماا على الوجه املطلوب، وتوجيه اإلعالم ،والبشرية

  .اللغة من هجمات الفرجنة والعامية والتحلّل اللغويواإلعالن حلماية 


