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 مقدمة -1
 لسان ,العربية المغة واقع حول يتمحور: ثقافي أحدىما: وجيان العربية لمقومية

 حول يتمحور: سياسي واآلخر, الحضارية ليويتيا الرئيسي والمحدد العربية الشعوب
 ورغم. تعيشو الذي التجزئة واقع تجاوز في والرغبة الوحدة في العربية الشعوب طموح

 العربية األوضاع أو األحوال هتناول عند والسياسي الثقافي بين الفصل استحالة
 وتجذرا وضوحا وأكثر نشأتيا في أسبق العربي لمعالم الثقافية اليوية أن إال, العامة

ذا. السياسية ىويتو عن ورسوخا  الثقافة لحالة العاكسة المرآة ىي العربية المغة كانت وا 
 أن فيو شك ال فمما, بيا الناطقة لمشعوب الحضارية لميوية الرئيسي والمحدد العربية

 الرئيسية المحفزات أحد كانت العربي القومي لألمن المشتركة والتحديات التيديدات
 لتجاوز الدافعة العوامل وأحد بالوحدة المطالبة العربية القومية الحركة وتطور لظيور
 . السياسية التجزئة حالة

" العربي القومي األمن"و" العربية المغة "قضيتي إلى النظر يمكن السياق ىذا وفي
 الناعمة قوتو يجسد أحدىما واحد كيان في ذراعين أو واحدة لعممة وجيين باعتبارىما

 أوضاع ترتبط أن الطبيعي من المعنى وبيذا. الخشنة أو الصمبة قوتو يجسد واآلخر
 باألوضاع, واضمحالال ازدىارا, عضويا ارتباطا العربي العالم في والثقافة المغة

 تشيد ما عادة والتي, القومي المد فترات ففي. العالم من المنطقة ىذه لشعوب األمنية
 التي المشتركة والتحديات األخطار لمواجية الشعوب طاقات لحشد حثيثة جيودا

 أما, والفكرية الثقافية التربة في عميقا بجذورىا وتضرب العربية المغة تزدىر, تواجييا
 أمام الطريق وتفسح مكانتيا وتتراجع العربية المغة تضمحل القومي رزالج فترات في

. العربي العالم عمى الييمنة إلى الطامحة األخرى والقوى الدول وثقافات لغات زحف

 العربية المغة بين العالقة جدلية عمى الضوء إلقاء البحث ىذا في وسنحاول
" العربي الربيع "يتيحيا التي الجديدة اآلفاق ضوء في وذلك, العربي القومي واألمن
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 إلى تقسيمو ترحقون. إشراقا أكثر جديدا عصرا العربي العالم بدخول تؤذن التي
: رئيسية أقسام ثالثة

 التي المرحمة وىي, القومي المد مرحمة في العربي األمن حالة يرصد: األول
 وانعكاساتيا, 73 أكتوبر حرب حتى واستمرت العربية الدول جامعة نشأة مع بدأت
.  المرحمة تمك في العربية المغة ومكانة أوضاع عمى

 وىي, القومي التراجع أو التفكك مرحمة في القومي األمن حالة يرصد: الثاني
 حرب عقب إسرائيل مع لمصراع سياسية تسوية عن بالبحث بدأت التي المرحمة
 أوضاع عمى وانعكاساتيا, "العربي الربيع "مقدم حتى وامتدت 1973 أكتوبر
.  المرحمة تمك في العربية المغة ومكانة

 من" العربي الربيع "يتيحو ما عمى مستقبمية نظرة إلقاء يحاول: الثالث والقسم
 األمن صعيد عمى سواء حاليا القائم الخمل أوجو تصحيح الحتماالت بالنسبة آفاق

. المكانة المتراجعة العربية المغة صعيد عمى أو المفتقد العربي القومي

: القومي المد مرحمة: أوال

 العربية الدول جامعة نشأة مع استحياء عمى انطمقت التي المرحمة وىي 
 القرن من والستينات الخمسينات خالل تألقيا ذروة ووصمت, 1945 عام

 شفا عمى وأصبحت, 67 يونيو ىزيمة عقب األفول مرحمة دخمت ثم, الماضي
 بعد األخيرة أنفاسيا لفظت أن إلى 1970 عام الناصر عبد رحيل عقب االنييار
. 1973 أكتوبر حرب

 اإلقميمي لمنظام وأصبح" العربية الدول جامعة "تأسست 1945 عام ففي
 ثورة اندالع وبعد, الدولية المحافل في باسمو يتحدث رسمي مؤسسي إطار العربي
 العربية القومية حركة الناصرية مصر تزعمت الناصر عبد جمال بقيادة 1952
 إلى القومي المد حالة وصول في سيمأ ىائال زخما ومنحتيا ,بالوحدة المطالبة
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, ناحية من, 1967 ىزيمة أن من الرغم وعمى. قبل من إلييا يصل لم ذرى
 النظام أن إال, المد ىذا أوقفا, أخرى ناحية من, 1970 عام الناصر عبد ورحيل

 حرب حتى, والشعبي الرسمي الصعيدين عمى, متماسكا ظل العربي اإلقميمي
 قطرية سياسة خدمة في إنجازاتيا لتوظيف السادات سعى والتي, 1973 أكتوبر
 المرحمة ىذه شيدت وقد. تماما مختمفة أخرى لمرحمة بداية شكمت النظر قصيرة
 العربية بالمغة مماثال اىتماما شيدت كما العربي القومي باألمن كبيرا اىتماما
.   نفسو الوقت في وآدابيا وفنونيا

:  العربي القومي األمن- 1 

 العالم من المنطقة ىذه في" العربي القومي األمن "مفيوم وتطور ظيور ارتبط
 المشروع وضد, ناحية من, األوربي االستعمار ضد بالنضال وثيقا ارتباطا

 في مرة ألول ظيرت قد" العروبة "فكرة وكانت. أخرى ناحية من, الصييوني
 في ليس القومية األفكار بانتشار تميز وقت في باوأور في العرب الدارسين أوساط
نما وحدىا أوربا  عاصمة الوقت ذلك حتى تزال ما كانت والتي نفسيا تركيا في وا 

 الناطقة الواليات شكمت عثمانية مبراطوريةإل الفقري والعمود اإلسالمية لمخالفة
 وانتشار ظيور يؤدي أن الطبيعي من كان لذا. منيا يتجزأ ال اجزء بالعربية
 مختمفة مناطق في القومية األفكار وانتشار ظيور إلى تركيا في القومية األفكار

 في الطبيعي من كان كما, العربية المنطقة ومنيا, العثمانية اإلمبراطورية من
 قد كانت العربي العالم من عديدة أجزاء وأن خصوصا, االنتشار ىذا سياق

 تتبمور وأن العربية القومية الفكرة تبرز أن, بيواألور لالحتالل قبل من تعرضت
 عن العربي العالم استقالل تحقيق فقط ليس تستيدف سياسية حركة حوليا

نما ,العثمانية اإلمبراطورية  العرب دولة وبناء العربية الشعوب وحدة تحقيق أيضا وا 
 البداية في لبيمامط ركزوا" األولى العربية الثورة "زعماء وألن. والمستقمة الموحدة

 بريطانيا مع التحالف أن اعتقدوا فقد العثمانية اإلمبراطورية عن االستقالل عمى
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 أنيم غير, اليدفين ىذين تحقيق من سيقربيم األولى العالمية الحرب في تركيا ضد
 البمشفية الثورة أفرجت أن بعد إال تفاصيميا يتبينوا لم كبرى خديعة ضحية وقعوا
 التي" بيكو-سايكس اتفاقية "ومنيا, الفترة لتمك السرية الوثائق من جانب عن

, وفرنسا بريطانيا من لكل يحق عثمانية تركة باعتباره العربي العالم مع تعاممت
. نفوذ مناطق إلى وتقسيمو إرثيا, األولى العالمية الحرب في المنتصرتان الدولتان

 في ييودية دولة إلنشاء تخطط بريطانيا أن نفسو الوقت في لمعرب اتضح كما
 بإصدار قياميا بدليل, مغربو عن العربي العالم مشرق يفصل كحاجز فمسطين

 إلييا يتطمعون التي الموحدة العربية لمدولة تقوم ال وحتى, 1917 عام بمفور وعد
.  أبدا قائمة

 استعمار ضد النضال جبية: جبيتين عمى يحاربوا أن العرب عمى كتب ىكذا
 مشروع ضد النضال وجبية, العربي العالم أنحاء معظم في يتغمغل راح تقميدي

 فمسطين أرض عمى لمييود" قومي وطن "بناء فقط ليس استيدف صييوني
نما ,التاريخية  الممتدة العربية األرض كل عمى إسرائيمية إمبراطورية إقامة أيضا وا 

". الفرات إلى النيل من"

ذا  البداية في اعتمد قد بيواألور االستعمار مواجية في العربي النضال كان وا 
 داخل الوطني االستقالل تحقيق منيا كل استيدف وطنية سياسية حركات عمى

 عربية قومية حركة من يضعف لم الوطنية الحركات ظيور أن إال, القطرية حدوده
 لمتحرر سعت التي العربية الثورة إبان كثيرا أقداميا من ورسخت ظيرت قد كانت
 الحركة ىذه راحت فقد. األولى العالمية الحرب اندالع عقب العثمانية الييمنة من

 إلى حاكمة أسرة تقودىا نخبوية حركة من وتتحول مسارىا من تصحح القومية
 مثل فاعمة فكرية تيارات ليا وتروج جماىيرية سياسية أحزاب تتبناىا شعبية حركة
 الحت وحين. الوحدوي أو العروبي التوجو ذات األحزاب من وغيره البعث حزب

 إلى عربية حكومات انحياز احتمال من وخشيت الثانية العالمية الحرب أعاصير
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 الستقطاب جديد من بريطانيا سعت, الحرب في األخرى المحور ودول ألمانيا
 عمييا تجمع أو تتفق وحدوية صيغة أي دعم استعدادىا عن وأعمنت القومي التيار
 عام العربية الدول جامعة قيام إلى النياية في أفضى ما وىو, العربية الدول
 مؤسسي إطار, تاريخيا في مرة وألول, العربية لمدول أصبح وبقياميا, 1945
. سمفا عمييا متفق وقواعد أسس عمى بينيا العالقة تنظيم إلى وييدف يجمعيا
 يفتح مما بأكثر التجزئة واقع يكرس وكأنو وبدا ضعيفا ولد أنو من الرغم وعمى
 العربي الجيد لتعبئة ميمة أداة شكل وجوده مجرد أن إال, الوحدة نحو جديدة آفاقا

 مقدمتيا وفي العربية األمة تواجييا التي الخارجية التحديات مواجية في المشترك
 إقامة طريق عمى كبيرة خطوات قطع قد مشروعو كان والذي, الصييوني التحدي
.  فمسطين في لمييود دولة

 وليس, جميعا ليا وتحديا تيديدا فيو رأت صييوني مشروع عمى الطريق لقطع
 تحت, 1948 عام الحرب خوص العربية الدول قررت, وحده الفمسطيني لمشعب

 ليس إسرائيل استطاعت فقد. كبيرة بيزيمة منيت أنيا غير, العربية الجامعة راية
 الذي التقسيم قرار في لمييود المخصصة المساحة عمى سيطرتيا تحكم أن فقط

 نصف أيضا تحتل أن ولكن, 1947 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية صدرتوأ
 عديدة قصور أوجو تدارك ولمحاولة. نفسو القرار في لمعرب المخصصة المساحة
 الدول سعت, كاف ميداني تنسيق أو استعداد دون دخمتيا حرب عنيا كشفت
 عمييا التصديق تم االقتصادي والتعاون المشترك لمدفاع معاىدة إلبرام العربية
 في وظمت أبدا تفعل لم لألسف لكنيا, 1950 عام منذ التنفيذ حيز نظريا ودخمت
. طويمة لسنوات ورق عمى حبرا الواقع

 آثار عميو ترتبت زلزال بمثابة 48 عام فمسطين في العربية اليزيمة كانت
 حسني بانقالب بدأت, عديدة عسكرية انقالبات وقعت فقد. المدى بعيدة سياسية
 المصرية يوليو ثورة أىميا كان ربما, عديدة ثورات وانفجرت, سوريا في الزعيم



 22 

 القيادة سمات بكل تمتع المصرية الثورة قائد وألن. الناصر عبد قادىا التي
, العربية الوحدة تحقيق بأىمية نفسو الوقت في عميقا إيمانا يؤمن وكان الكاريزمية

 حركتيا وقائد العربية القومية الفكرة رمز ىو يصبح أن الطبيعي من كان فقد
 تقوم العربي القومي لألمن نظرية تدريجيا تتبمور بدأت السياق ىذا وفي. السياسية
 :التالية األسس عمى ركائزىا

 التجزئة واقع رغم واحدة عربية أمة إلى المتعددة العربية الشعوب انتماء- 1 
. تعيشو الذي

 الموحدة دولتيا إقامة وفي استقالليا عمى الحصول في الشعوب ىذه حق- 2 
 .المرير التجزئة واقع لتخطي مالئما تراه سياسي نظام أو صيغة ألي وفقا

 بكل االستعمار مقاومة في االحتالل تحت الواقعة العربية الشعوب حق- 3 
 الدعم كل تقديم المستقمة العربية والحكومات الشعوب وواجب, المتاحة الوسائل
 .واستقالليا حريتيا عمى تحصل أن إلى ليا والمساندة

  .عربية أرض أي عمى عسكرية قواعد وجود رفض- 4 

 أم كانت شرقية, عسكرية أحالف أي إلى عربية دولة أي انضمام رفض- 5
. غربية

 بتفعيل وذلك, العربية الدول جامعة إطار في الجماعي األمن نظام تقوية- 6 
 .المشترك العربي الدفاع معاىدة
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 األقطار بين االندماج أو الوحدة أشكال من شكل أي قيام ودعم تشجيع- 7 
 طريق عمى خطوة تكون وأن العربية الثوابت عمى المحافظة شريطة, العربية
. الشاممة العربية الوحدة
 زخما العربية القومية الحركة تمنح الناصرية مصر قيادة أن في جدال وال
 : أىميا, عدة إنجازات تحقيق من مكنيا

 العربي العالم أرجاء كل في الوطني التحرر لحركات كبير دعم تقديم- 1
. استقالليا عمى الحصول من العربية الدول من العديد مكن

 وسوريا مصر ىما كبيرتين عربيتين دولتين بين اندماجية وحدة تحقيق- 2 
عالن . المتحدة العربية الجميورية قيام وا 

 العربية المياه لسرقة الرامية اإلسرائيمية لممحاوالت التصدي محاولة- 3 
. األردن نير مجرى وتحويل

 عقد إلى بالدعوة األمام إلى خطوات المشترك العربي العمل دفع- 4 
 الدفاع معاىدة لتفعيل جادة محاولة سياقيا في جرت منتظمة عربية قمة مؤتمرات
نشاء المشترك  لمواجية عسكرية خطط وضع في والبدء موحدة عربية قيادة وا 
. اإلسرائيمية التحديات

 انيارت فقد. تباعا تبخرت أن, لألسف, لبثت ما اإلنجازات ىذه أن غير
 لعبد المعادية القوى ونجحت, فقط سنوات ثالث حوالي بعد سوريا مع الوحدة
 مع بالوكالة حرب إلى مصر استدراج في العربية القومية ولمحركة الناصر
, الستينات بداية في اندلعت التي اليمن ثورة لمساعدة استجابتيا بسبب السعودية

 مواتية غير ظروف في إسرائيل مع حرب إلى مصر الستدراج واسعا الباب وفتح
 الحال عميو كان ما بعكس, باالرتجال اتسمت 67 أزمة إدارة وألن. وعربيا مصريا

 إكمال من إثرىا عمى إسرائيل تمكنت قاسية بيزيمة انتيت فقد, 1956 أزمة في
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 في ممثمة أخرى عربية دول من أجزاء إلى ضافةاإلب فمسطين من تبقى ما احتالل
.  السورية الجوالن وىضبة المصرية سيناء

 نشأتيا منذ العربية القومية لمحركة وجيت ضربة أكبر 67 ىزيمة كانت
 فقد. الفور عمى انييارىا إلى تؤد لم لكنيا, كثيرا إضعافيا في بالتالي وتسببت
 وطالب, لميزيمة رفضو, عديدة عربية شعوب ورائو ومن, المصري الشعب أعمن
 التي الجيود عمى إيجابيا انعكس ما وىو, بالتنحي قراره عن بالعدول الناصر عبد

 مكن النظير منقطع وبإصرار, المصرية المسمحة القوات بناء إعادة استيدفت
 لتحرير وميدت اليزيمة من قميمة أسابيع بعد استنزاف حرب بدء من مصر
 تجمت والتي, 1973 أكتوبر حرب إلى النياية في وقادت بالقوة المحتمة األرض

 النظري الصعيدين عمى" العربي القومي األمن "حقيقة ممكنة صورة أروع عمى فييا
.  والتطبيقي

 ومتزامنا العسكري اليجوم يكون لكي سوري مصري تنسيق جرى الحرب فقبل
 عمى بقوات عديدة عربية دول وساىمت, سمفا عمييا متفق لخطة وفقا منسقا

, اندالعيا بمجرد فييا وشاركت الحرب قبل وصمت والسورية المصرية الجبيتين
 عدم بعد فيما تكشف فقد ذلك ومع. لخإ..المعركة في كسالح النفط استخدام وتم

, الحرب اندالع بعد ما لمرحمة موحدة سياسية إلدارة عمييا متفق خطط وجود
 ولعالقة إسرائيل مع الصراع إدارة لطريقة رؤية السادات الرئيس لدى أن وتبين
 أو الناصرية مصر رؤية مع التناقض حد إلى اختمفت العربي العالم مع مصر
 السادات لمرئيس بالنسبة تكن لم أكتوبر حرب أن اتضح, الميبرالية مصر حتى
. عمييا وتحافظ العربية بالثوابت تمتزم" تحرير "حرب وليست" تحريك "حرب سوى
 عممية شيدت المنطقة تاريخ في جديدة مرحمة مباشرة الحرب عقب بدأت وىكذا
 في عربية ثورات باندالع وانتيى العربي القومي األمن لمقومات تدريجي انييار
. العربي العالم من مختمفة مناطق
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 العربية المغة- 2 

 في ازدىارا, خاص بشكل العربية والمغة, عام بشكل العربية الثقافة شيدت
 عمى الحصول في نجاحيا فبعد. قرون منذ تعرفو لم العربي القومي المد مرحمة

 لتحقيق جادة محاوالت في تنخرط العربية الدول بدأت, تباعا السياسي استقالليا
 ىذه إن بل. الثقافي المجال في األخص وعمى, المجاالت جميع في التنمية
, الناصرية مصر قادتو, "العربية لمنيضة جديد مشروع "إرىاصات شيدت المرحمة
:  أىميا, عدة وأبعاد زوايا من العربية المغة قضية عمى إيجابيا نفسو عكس

: التعريب- أ

فقد . مصطمح التعريب في الثقافة العربية المعاصرة معان متعددة ومختمفة ل
: يقصد بو

بشيء من التصّرف في , إعادة صياغة األعمال والنصوص األجنبية- 1 
. بحيث تتوافق مع الثقافة العربية لتصبح عربية السمة, معناىا ومبناىا

, الترجمة إلى العربية, رغم أن البعض يرى أن ىذا المعنى ليس دقيقا- 2 
ألن الترجمة ليست تعريبا وال تتعدى نقل النصوص من لغة والتعبير عنيا بمغة 

 . أخرى

مع شيء من التعديل الشكمي في , نقل المفردات األجنبية كما ىي- 3
صورتيا الخارجية بحيث تتماشى مع البناء العام والقواعد الصوتية والصرفية لمغة 

 .وىو المعنى األوسع انتشارا, العربية



 26 

التدريس والتأليف بالمغة العربية في مختمف المراحل التعميمية من كميات - 4 
وىو المعنى األقرب إلى الموضوع الذي نحن بصدد معالجتو , ومعاىد ومدارس
. في ىذا البحث

بي كانت قد ىيمنت عمى الحالة و من المعروف أن لغة المستعمر األور
التي طالت في , الثقافية في العديد من الدول العربية طوال الحقبة االستعمارية

كما ىو حال الجزائر وغيرىا من بمدان المغرب , بعض األحيان ألكثر من قرن كامل
 وأن ,واستطاعت المغة األجنبية المييمنة أن تفرض نفسيا عمى ىذه الدول. العربي

وبالتالي أن تيمش , تصبح ىي لغة التخاطب والتعميم والتأليف والمراسالت الرسمية
. المغة العربية وأن تطردىا من مواقعيا الطبيعية بل وكادت تمحوىا من األذىان تماما

ولو لم تكن المغة العربية ىي لغة القرآن في بالد يدين معظم سكانيا باإلسالم 
 :منيا, ساعد عمى صمودىا عوامل عديدة. الندثرت تماما

حرص معظم األسر العربية عمى أن يتمقى أبناؤىا قسطا من التعميم - 1
. الديني وحفظ القرآن

. إصرار أئمة المساجد عمى إلقاء خطبة الجمعة بالمغة العربية- 2
وجود عدد من الجامعات القديمة الميتمة بعموم القرآن والفقو والشريعة - 3 
.  لخإ..,مثل جامعة األزىر في مصر وجامعة القرويين في المغرب, وغيرىا

وألن المغة األجنبية المييمنة عمى الحياة الثقافية في العديد من البمدان العربية 
فقد كان من , كانت قد أدت إلى إصابة الشخصية الوطنية بتشوىات كبيرة

الطبيعي أن يركز الحكم الوطني في مرحمة ما بعد االستقالل الوطني عمى 
تصحيح ما أحدثتو تمك الييمنة من تشوىات ومحاولة إعادة التوازن المفقود إلى 

وقد بذلت جيود مضنية لتعريب . خاصة من خالل تعريب التعميم, الحياة الثقافية
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ل دائما بالنجاح بسبب تجذر للكنيا لم تك, العموم والتعميم خالل فترة االستقالل
وبسبب تخمف عممي وتكنولوجي حرم المغة , من ناحية, الموروث االستعماري

. من ناحية أخرى, العربية من فرصة مواكبة عموم العصر
: التعميم- ب

 اقتصر التعميم طوال الحقبة االستعمارية عمى شرائح وطبقات اجتماعية 
لذا لم . معينة وحرمت منو النسبة األكبر من المواطنين في معظم البالد العربية

يكن غريبا أن تصل نسبة األمية في بعض البمدان العربية إلى ما يقرب من 
وفي سياق كيذا كان من الطبيعي أن يحظى . في بداية مرحمة االستقالل% 70

باىتمام كبير من جانب جميع الحكومات , خاصة التعميم قبل الجامعي, التعميم
وات قميمة حتى تضاعف عدد نوما ىي إال س, العربية في مرحمة ما بعد االستقالل

ثم حدثت قفزة نوعية أخرى عندما . المدارس ومعو أعداد الطالب بطبيعة الحال
, امتدت مجانية التعميم في بعض البمدان العربية إلى مرحمة التعميم الجامعي

فتضاعفت أعداد العمماء العرب وكذلك أعداد الفنيين والمتخصصين في كل 
ا زادت أعداد بعثات الطالب الموفدين لمحصول عمى درجات مك, المجاالت

مما بشر في البداية بنيضة عممية ,  في الخارج زيادة كبيرةهالماجستير والدكتورا
, مع اىتمام خاص بالمغة العربية, من ناحية, وألن ىذا النشاط تواكب. كبري

من ناحية , بكما تواك, باعتبارىا أحد أىم أدوات بناء الشخصية الوطنية المستقمة
مع خطاب قومي عربي مطالب بالوحدة ورافض لكل صور الييمنة , أخرى

فقد كان من الطبيعي أن يساعد عمى دعم األمن القومي عمى الصعيدين , األجنبية
. النظري والعممي

: الترجمة- ج

إلى جانب اىتماميا بالتعريب , اىتمت السمطة الوطنية في العالم العربي 
بالترجمة باعتبارىا أحد أىم وسائل متابعة ما يجري في , وبتطوير التعميم وتحديثو
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ذا كان . خاصة في العموم والفنون واآلداب, العالم المتقدم في جميع المجاالت وا 
وىو اليدف األسمى لحركات التحرر الوطني ولمحركة القومية , االستقالل الوطني
قد جسد إرادة الشعوب في قطع كل صمة ليا مع كافة صور , العربية عمى السواء

إال أنو , االحتالل والييمنة األجنبية ومع االستغالل وامتصاص مقدرات الشعوب
جسد في الوقت نفسو إرادة الرغبة في التواصل مع كل ما من شأنو المساعدة عمى 

لذا كان ىناك حرص شديد في العالم العربي . تحقيق التقدم في كافة المجاالت
عمى أن تبقى صالتو حية مع مراكز البحث العممي واإلبداع الفني واألدبي في كل 

ونقل أفضل ما تنتجو ىذه , وليس فقط في الدول االستعمارية القديمة, دول العالم
: األول. وقد ساعد ذلك عمى تحقيق ىدفين رئيسيين. المراكز إلى المغة العربية

تطوير المغة العربية وتمكينيا من مواكبة وتطويع المصطمحات الجديدة في كل 
تمكين القارئ العربي من متابعة التطورات التي تحدث في كل : والثاني, المجاالت
. كل في مجاالت اىتمامو, بقاع العالم

: مرحمة التراجع واالنحسار: ثانيا

عقب , وتمتد ىذه المرحمة منذ انطالق عممية التسوية السياسية مع إسرائيل
والذي الحت تباشيره عقب , "الربيع العربي"وحتى مقدم , 1973حرب أكتوبر 

وقد شيدت ىذه المرحمة تراجعا لفكرة . 2010اندالع الثورة التونسية في نياية عام 
وأصبحت عمى شفا االنييار تماما بعد , ببعدييا األمني والثقافي, القومية العربية

 ,أن سعت كل دولة عربية عمى حدة لحل ما تواجيو من مشكالت بشكل منفرد
ووفقا لمنطق قطري بحت ال يأخذ في اعتباره حقيقة انتماء الشعوب العربية إلى 

وقد أسيمت عوامل عديدة في . أمة واحدة ليا تاريخ مشترك ويربطيا مصير واحد
: أىميا, وصول العالم العربي إلى ىذه الحالة

خروج مصر عمميا من معادلة الصراع العربي اإلسرائيمي عقب إبراميا - 1
. معاىدة سالم منفردة
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, التحالف مع دول عربية أخرىبمنفردة أو , عجز أي من الدول العربية- 2
. عن ملء فراغ القيادة الذي تركتو مصر عقب انكفائيا عمى نفسيا

حدوث خمل جوىري في موازين القوة التي تحكم عمل النظام الدولي - 3
. عقب تفكك المعسكر االشتراكي وانييار االتحاد السوفيتي

تسارع معدالت العولمة في ظل انفراد الواليات المتحدة والرأسمالية - 4
. العالمية بقيادة النظام الدولي عمى الصعيدين األيديولوجي والعممي

 .تفشي الفساد واالستبداد في العالم العربي خالل تمك الفترة- 5

 وكان ليذه العوامل المتداخمة انعكاسات بالغة السمبية عمى األمن القومي 
. من ناحية أخرى, وعمى المغة العربية, من ناحية, العربي

 :األمن القومي العربي -1

عقب توقيعيا عمى , بخروج مصر من معادلة الصراع العربي اإلسرائيمي
تراجع وضع القضية الفمسطينية في النظام , معاىدة سالم منفصمة مع إسرائيل

كما تراجع ,  ولم تعد ىناك قضية قومية جامعة تستدعي عمال مشتركا,العربي
في الصراع مع إسرائيل و بدأت كل دولة عربية عمى حدة تنظر " القومي"البعد 

" القطرية"أو " الوطنية"إلى ىذا الصراع من منظور إدراكيا لتأثيره عمى مصالحيا 
الضيقة وتديره كل حكومة بالطريقة التي تتناسب مع رؤيتيا الخاصة ليذه 

إلى صراع " اإلسرائيمي-العربي"وىكذا تحول الصراع . المصالح
.  لخإ"..إسرائيمي-سوري"و" إسرائيمي-أردني"و" إسرائيمي_فمسطيني"

سعى صدام , "جبية لمصمود والتصدي"كانت الدول العربية قد حاولت إقامة 
لملء الفراغ الناجم عن خروج مصر من معادلة الصراع مع , حسين لقيادتيا

شممت , "االنفعالي"وسارعت الجبية باتخاذ إجراءات غمب عمييا الطابع . إسرائيل
قطع العالقات الرسمية مع مصر وتجميد عضويتيا في جامعة الدول العربية ونقل 
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لكن ىذه الجبية لم تصمد طويال وما . لخإ..مقر الجامعة من القاىرة إلى تونس
لبثت أن انيارت عند أول اختبار عقب اندالع الثورة اإلسالمية في إيران عام 

سرائيل من استدراج العراق إلى حرب . 1979 فقد تمكنت الواليات المتحدة وا 
وبينما انحازت دول مجمس التعاون الخميجي إلى العراق , طويمة مع إيران

وبعد . اصطفت سوريا إلى جانب إيران وأصبحت أىم حميف ليا في المنطقة
تفكك المعسكر االشتراكي وانييار انتياء الحرب وبداية ظيور شواىد عمى قرب 

, ولكن لغزو الكويت ىذه المرة, تم استدراج العراق مرة أخرى, االتحاد السوفييتي
فتشكل تحالف دولي ضدىا بقيادة الواليات المتحدة شاركت فيو معظم الدول العربية 

وتصورت الدول العربية أن ىذا التحالف يتيح ليا فرصة جديدة !. ابما فييا سوري
لمتوصل إلى تسوية متوازنة لمصراع العربي اإلسرائيمي من خالل المؤتمر الذي دعت 

حيث لم , لكنيا ما لبثت أن اكتشفت أنيا خدعت من جديد, إلى انعقاده في مدريد
ينجح مؤتمر مدريد سوى في تأكيد نيج التسويات المنفردة الذي جربو السادات من 

. قبل

وفي غياب استراتيجية عربية بديمة لمنيج الساداتي لم يكن غريبا أن تشرع 
ولكن بعد فترة ممانعة طالت لحوالي عقد من الزمان وانتيت , دول عربية أخرى

فأبرمت : في الدخول في تسويات منفردة جديدة مع إسرائيل, بكارثة عربية جديدة
وأبرمت األردن اتفاق وادي , 1993منظمة التحرير الفمسطينية اتفاقية أوسمو عام 

الحت بوادره , وكادت سوريا أن تبرم بدورىا اتفاقا مع إسرائيل, 1994عربة عام 
 حال دون إتمامو في يلكن التعنت اإلسرائيل, في جنيف قبل رحيل حافظ األسد

وعمى الرغم من أن عدم توقيع سوريا عرقل مسار التسوية لبعض . المحظة األخيرة
ختراقيا لمدول العربية وتمكنت من فتح اإال أن إسرائيل واصمت محاوالت , الوقت

مكاتب تمثيل ومكاتب تجارية وقنوات اتصال دبموماسية مع العديد من الدول 
. شممت تونس وقطر وسمطنة عمان وغيرىا, العربية
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الذي شيد قرارين ,  لقد أفضى ىذا الفصل المأساوي من التاريخ العربي
إلى , ىما قرار السادات زيارة القدس وقرار صدام غزو الكويت, عربيين عشوائيين

فقد دخل العالم العربي في تيو عممية سياسية . كوارث عربية يصعب قياس آثارىا
وانفتح باب العالم , وتم تدمير العراق ثم احتاللو, لم يحصد منيا سوى السراب

العربي عمى مصراعيو النقسامات طائفية ومذىبية أصبح النظام العراقي نموذجا 
وزحفت القواعد العسكرية األمريكية داخل العديد من الدول , ثانيا ليا بعد لبنان

وفاقم تسارع معدالت العولمة بشكل غير مسبوق عقب سقوط االتحاد , العربية
. السوفييتي من تبعية العالم العربي الذي تحول إلى ساحة مستباحة لمنفوذ الغربي

وىكذا حوصرت الشعوب العربية بين مطرقة األطماع الخارجية وسندان االستبداد 
بل وبدا األمر وكأن ىناك توزيع مخطط لمنفوذ والمصالح بين القوى , الداخمي

أطمقت , المييمنة عمى العالم العربي من داخمو والقوى المييمنة عميو من خارجو
, بموجبو يد الحكام العرب في ممارسة الفساد واالستبداد ضد شعوبيا في الداخل
.   مقابل االلتزام بالمحافظة عمى مصالح إسرائيل والواليات المتحدة في المنطقة

 :نخمص مما تقدم إلى أن مرحمة االنحسار القومي شيدت

تراجع موقع القضية الفمسطينية عمى جدول أعمال النظام العربي وتحوليا - 1 
من قضية جامعة إلى قضية تقبل المعالجات الجزئية والتسويات المنفردة مع دول 

. الجوار العربي

تغير إدراك الدول العربية لمصادر تيديد أمنيا الوطني بعد الغزو العراقي - 2 
فمم يعد الخطر اإلسرائيمي ىو مصدر التيديد الرئيسي لألمن الوطني لكل , لمكويت

الدول العربية التي أصبح بعضيا يرى أن الخطر يمكن أن يأتي من داخل النظام 
 .العربي نفسو وليس من خارجو
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تراجع مكانة الجامعة الدول العربية وتحوليا إلى إطار مؤسسي شكمي - 3 
تجميد فعمي لمعاىدة الدفاع العربي - 4لنظام إقميمي فارغ من أي مضمون قومي 

صابة آليات حماية األمن القومي العربي بما يشبو الشمل التام .  المشترك وا 
أن تتراجع فكرة العروبة بل وأن تنيار , في سياق كيذا, كان من الطبيعي

مما شكل خطرا جسيما عمى اليوية , آليات األمن القومي من األساس أيضا
.  العربية نفسيا

: المغة العربية – 2

حالة من " الربيع العربي"سادت خالل العقود الطويمة التي سبقت مقدم 
التدىور المستمر في أداء النظم العربية في مختمف المجاالت السياسية واألمنية 

استبداد ىذه النظم وعدم قابميتيا - أ: بسبب, واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
خاصة , تفشي الفساد والمحسوبية في المجتمعات العربية- لمتحول الديمقراطي ب

غياب المشروع الوطني أو - ج. في األوساط الرسمية وعمى أعمى المستويات
إعالء - د     . القومي الجامع وضعف مشاعر االنتماء لدى النخبة الحاكمة

, عمى حساب كل ما ىو وطني أو محمي, قيمة كل ما ىو أجنبي أو مستورد
. واالستسالم لمظاىر التبعية وتغمغل النفوذ األجنبي في أحشاء المجتمع

 وقد انعكست ىذه المظاىر سمبا عمى مختمف القطاعات في كافة أنحاء 
خاصة عمى القطاعات ذات الصمة والتأثير المباشر عمى وضع , العالم العربي
بعضيا , الذي تدىور بشكل كبير خالل ىذه المرحمة ألسباب عديدة, المغة العربية

, وبعضيا اآلخر يعود إلى السياسات اإلعالمية, يعود إلى السياسات التعميمية
وبعضيا الرابع يعود إلى األوضاع , وبعضيا الثالث يعود إلى السياسات الثقافية

. االجتماعية ونظام القيم السائد
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: منها, أمكن رصد عدد من الظواهر الالفتة لمنظر,  صعيد السياسات التعميميةىفعل

انعكس بدرجة ممموسة , تدىور واضح في مستويات التعميم بصفة عامة- 1
عمى تدريس المغة العربية في مراحل التعميم المختمفة حيث نالت قسطا أقل من 

وبالتالي تدنت درجة , خاصة في مرحمة التعميم األولى أو األساسية, االىتمام
. إتقان المغة العربية في أوساط عديدة

جاء كالعادة , زيادة ممموسة في درجة االىتمام بتدريس المغات األجنبية- 2
مما , بما في ذلك المراحل الجامعية, عمى حساب المغة العربية في كافة المراحل

. أدى إلى المزيد من تدىور مكانة المغة العربية
تراجع في سياسة التعريب في دول عربية كانت قد قطعت شوطا كبيرا  -3

وبداية ظيور حركة في االتجاه , خاصة في دول المغرب العربي, في ىذا االتجاه
المعاكس داخل العديد من الدول العربية تسعى إلى عودة التدريس بالمغة 

, ليس فقط في فروع العموم البحتة, بدال من المغة العربية, اإلنجميزية أو الفرنسية
ولكن أيضا في مجال العموم , كالطب واليندسة والعموم والرياضيات وغيرىا

. االجتماعية واإلنسانية
توسع ىائل في إنشاء المدارس األجنبية المشتممة عمى جميع مراحل - 4

وال , وىي مدارس يتم التدريس فييا بكل لغات العالم تقريبا, التعميم قبل الجامعي
بالتوازي مع , مجال فييا لتعمم المغة العربية إال بطريقة عارضة ومحدودة جدا

توسع ىائل في إنشاء فروع لمجامعات األجنبية تديرىا كوادر وخبرات أجنبية 
. وليست وطنية

: لوحظ, وعمى صعيد السياسات اإلعالمية

تدىور حاد في مستويات اإلعالميين من حيث قدرتيم عمى إتقان المغة - 1
. العربية حديثا وتحريرا
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توسع كبير في استخدام المغات والميجات المحمية عمى حساب المغة - 2
. خاصة في البرامج الحوارية, العربية الفصحى

, تمدد في المساحة الزمنية المتاحة لممواد اإلعالمية المنتجة بمغات أجنبية- 3
. عمى حساب المساحة الزمنية المتاحة لممواد اإلعالمية المنتجة بالمغة العربية

, المسموعة والمرئية والمقروءة, عدم اىتمام وسائل اإلعالم المختمفة- 4
بالترويج لقيم االنتماء والفخر بالثقافة وباليوية الوطنية  

التوظيف المتزايد لكممات ومصطمحات أجنبية في البرامج اإلعالمية - 5
. المختمفة

: لوحظ, وعمى صعيد السياسات الثقافية

تبني سياسات ثقافية نخبوية تخاطب شرائح محدودة في المجتمع وتعمل - 1
عمى إشباع احتياجات غالبا ما تكون بعيدة عن اىتمامات الغالبية العظمى من 

. المواطنين

, تراخ كبير في حركة الترجمة إلى المغات العربية في السنوات األخيرة- 2
. وسيادة قيم الكم عمى حساب الكيف

 المسرحي اإلنتاجسيطرة الميجات الدارجة والمحمية عمى معظم - 3
والمسمسالت الدرامية وتراخي االىتمام بروائع المسرح العالمي سواء عمى صعيد 

.  المسرحياإلنتاجالترجمة أو عمى صعيد 
عدم وصول قوافل الثقافة والتنوير إلى مناطق التكدس السكاني في المدن - 4

. أو المناطق الريفية والنائية وتركيزىا عمى المناطق الحضرية واألحياء الراقية

تراجع التيارات التنويرية والتجديدية واإلبداعية في الثقافة أمام زحف - 5
. وسيطرة التيارات المحافظة في الثقافة والفكر
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, كان من الطبيعي أن يطغى مناخ عام يروج لمقيم السمبية,  في سياق كيذا
ويحرض عمى استخدام لغة دارجة وسموك ىابط عمى حساب القيم النبيمة ووسائل 

عمى , وبال أي مبرر, وأن يجري إطالق األسماء األجنبية بكثافة, التعامل الراقية
كما . لخإ..المنشآت والمؤسسات وحتى عمى واجية المحالت في الشوارع والميادين

 وبالرغبة في اأن يسود شعور بعدم الرض, في ظل أجواء كيذه, كان من الطبيعي
وأن يؤدي تراكم ىذا الشعور لفترات طويمة لدى غالبية المواطنين البمدان , التغيير

. العربية إلى حالة من الغضب والثورة

.  واندلعت الشرارة بالفعل من تونس
: العربي الربيع آفاق: ثالثا

 الصعد كافة عمى العربية لمدول الداخمية األوضاع في الكبير االختالف رغم
 في وخاصة كثيرة أمور في تتشابو أنيا إال, واالجتماعية واالقتصادية السياسية
. أخرى ناحية من, وفسادىا, ناحية من, الحاكمة النظم استبداد: رئيسيتين مسألتين
 واحد شخص ىيمنة: أىميا كان ربما, كثيرة فيي االستبداد بمظاىر يتعمق وفيما
 وأقل ليبيا في لمقذافي بالنسبة عاما 42 بمغت, طويمة لفترات السياسي النظام عمى
 أي وغياب, مصر في ومبارك اليمن في صالح اهلل عبد لعمى بالنسبة منو قميال
 بل, لخإ..قوي مدني لمجتمع أو حقيقية حزبية لتعددية أو السمطة لتداول أفق

 يتعمق فيما أما. أقاربو أو أبنائو ألحد" السمطة توريث "إلى منيم الكثيرين ونزوع
 العربية األنظمة من الساحقة الغالبية تعاممت فقد. حرج وال فحدث الفساد بمظاىر
 منيا تغرف أن تستطيع خاصة ممكية وكأنيا شعوبيا وثروات مقدرات مع الحاكمة

 شيوع أدى وقد. تشاء عمن تمنعيا أو تشاء لمن تشاء ما منيا تمنح وأن تشاء ما
 عمى سواء إنجازات من األنظمة ىذه حققتو ما ضحالة إلى واالستبداد الفساد ىذا

 السياسة صعيد فعمى. الداخمية السياسة صعيد عمى أو الخارجية السياسة صعيد
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 ميدت وحماقات جرائم ارتكاب إلى إما األنظمة ىذه سياسات أدت فقد الخارجية
ما ,استدعائو عمى وساعدت األجنبي لمتدخل  المطمقة والتبعية الكامل الخنوع إلى وا 

 سوى النظم ىذه تنجز لم الداخمي الصعيد وعمى. واإلسرائيمية األمريكية لإلمالءات
 وسطوة والخدمات المعيشة مستويات وتدني والفقر والتخمف االجتماعي الظمم
 يكن لم لذا. العذاب من صنوفا وأذاقتو وكرامتو اإلنسان حرية أىدرت أمنية أجيزة
 إلى ومنيا مصر إلى بسرعة تنتقل أن تونس في الثورة شرارة اندلعت حين غريبا
 ىي ةيالثور الموجة ىذه أن ىنا بالمالحظة الجدير ومن. العربية الدول معظم
 أن ويؤكد ذاتو حد في الداللة بالغ أمر وىو, إقميمية وليست بامتياز عربية ظاىرة

 أنيا نعتقد كنا التي القومية األبعاد أحد يجسد اليوم العربي عالمنا في يجري ما
. تالشت أو اختفت

 منذ انطمق الذي الكبرى العربية الثورات قطار أن في لمشك مجال ىناك يعد لم
 مبارك وحسني عمي بن العابدين زين من بكل اإلطاحة في اآلن حتى ونجح, شيور
 نحو جديدة مسافات قطع من يمكنو ما الدفع قوة من يممك زال ما, القذافي ومعمر
 القطار ىذا سيتمكن ىل: السؤال لكن. واالستبداد الفساد أنظمة من تبقى بما اإلطاحة

 ديمقراطية نظم تأسيس العربية لمشعوب تتيح التي النيائية محطتو إلى الوصول من
. والتقدم؟ التنمية نحو االنطالق من تمكنيا ومستقرة حديثة

 :أىميا األساسية الحقائق من مجموعة إدراك السؤال ىذا نع اإلجابة تتطمب 
 ال األطراف مترابطة واحدة استراتيجية كتمة يشكل بات العربي العالم أن- 1 
 في أقداميا تثبيت في الديمقراطية تنجح أن فإما, فييا معزولة جزر بقيام تسمح
ما العربية البمدان جميع  .جميعا فييا تفشل أن وا 
 إقامة في مصر نجاح مدى عمى يتوقف بات" العربي الربيع "مستقبل أن- 2 

 . قوي ديمقراطي حكم لنظام األساسية الدعائم وتثبيت
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 بالمخاطر ومحفوفا طويال زال ما" العربي الربيع "قطار أمام الطريق أن- 3
 عمى يفرض مما, النيائية محطتو إلى الوصول من يتمكن أن قبل والتحديات
.  باليقظة يالتحل العربية الشعوب

 أن عمينا, عنيا نتحدث التي والتحديات المخاطر طبيعة أمامنا تتضح ولكي
 دول إلى العربي الربيع قطار سيصل ىل: آخرين سؤالين أنفسنا عمى نطرح
 أو, القديمة أنظمتيا أسقطت التي الدول ستتمكن وىل السعودية؟ خاصة, الخميج

 لو حتى بديمة حقيقية ديمقراطية أنظمة بناء من, األنظمة ىذه إلسقاط طريقيا في
 السعودية؟ خاصة, العربي الخميج دول إلى الربيع يصل لم

 أمرا زال ما الخميج منطقة إلى العربي الربيع وصول أن البعض يعتقد
 يطرأ ما وسرعة معدالت ألن, ىذه النظر وجية مع أتفق ال أنني غير, مستعصيا

 السياسية النظم وألن. جدا كبيرة تبدو الخميجية المجتمعات عمى تغيير من اآلن
 لضبط واآلليات القنوات من يكفي ما عمى تحتوي ال فييا السائدة واالجتماعية

 بين المطموبين واالنسجام التأقمم وتحقيق االتجاىين في التفاعالت إيقاع وتنظيم
 فوق تعيش المجتمعات ىذه أن في شك أي يخالجني ال, والفوقية التحية بنيتيا
 الذين المتوسطة الطبقات أبناء وأن خصوصا, ما يوما ينفجر وأن بد ال بركان
 يتزايد, نفسيا أوطانيم في حتى أو, الغربية الدول في حديثا عاليا تعميما يتمقون
 دول في الحاكمة األنظمة أن في شك أي يخالجني ال كما. جدا كبيرة بسرعة
 ومنع نفسيا لحماية قوة من أوتيت ما بكل تسعى, السعودية في خاصة, الخميج
 إسقاط في نجحت التي الثورات إجياض عمى بالعمل وذلك, داخميا الثورات تفجر
 قوية ديمقراطية نظم تأسيس من ومنعيا أخرى عربية دول في الحكم أنظمة
, المال: لمتدخل عدة وسائل الخميج دول وتممك. مصر في خاصة, وفاعمة

 أوساط داخل واجتماعي سياسي نفوذ من امتراكم اورصيد, الوىابية واأليديولوجية
 الذي المجرى نفس في يصب الصدد ىذا في جيدىا أن الواضح ومن. بعينيا
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, محمية وقوى, المتحدة والواليات إسرائيل مقدمتيا في, دولية قوى جيود فيو تصب
 قوى وىي, رؤوسيا سقطت التي القديمة بالنظم المرتبطة المصالح شبكة تمثميا
. النيائية محطتو إلى يصل أن العربي الربيع لقطار تريد وال االتجاه ذات في تعمل

, ةثالث سيناريوىات وفق لمتطور مرشحا العربي المستقبل يبدو, كيذا سياق في
: التالي النحو عمى وذلك, سوءا واألقل واألسوأ األفضل بين تتراوح

 الربيع "قطار يواصل حيث, الديمقراطي السيناريو ىو: األفضل السيناريو: أوال
 في أو العربية الدول كل في الديمقراطية تتحقق أن إلى المظفرة مسيرتو" العربي
 تتحكم أن من بدال, فاعمة مؤسسات حينئذ ستحكميا الدول ىذه وألن. معظميا

 صيغة عمى مستقبال العثور من تتمكن أن المتوقع فمن, شخصية أىواء فييا
 انطالقة تحقيق من يمكنيا بما االقتصادي وبالتكامل السياسي بالتنسيق ليا تسمح
 القومي األمن صالح وفي حدة عمى دولة كل صالح في تصب كبرى تنموية
 حالة في األرجح السيناريو ىو السيناريو ىذا يصبح قد و. نفسو الوقت في العربي
 اإلقميمي ثقميا يوظف ديمقراطي نظام تأسيس في مصر نجاح وىو فقط واحدة
. العربي الوطن أنحاء كل في الديمقراطي التحول آليات دفع في الناعمة وقوتيا

, العربية الثورات تصبح حيث. التفتيت سيناريو ىو: األسوأ السيناريو: ثانيا
 المطالب صوت فييا يعمو شاممة فوضى في لمدخول مرشحة, السيناريو ليذا وفقا

 غياب في والقومية الوطنية المصالح عمى والقبمية الطائفية المصالح وتغمب الفئوية
 الباب يفتح قد ما وىو, االجتماعي النسيج تماسك عمى المحافظة عمى قادرة قوى
 عمى تقوم صغيرة دويالت إلى الكبرى العربية الدول من كبير عدد تفتت أمام
 أوتيت ما بكل إسرائيل إليو تسعى الذي السيناريو ىو وىذا. وطائفية مذىبية أسس
, بالمستبعد ليس وىو. المستقبل سيناريو ىو يصبح أن عمى وتحرص, قوة من

 مساعدة عن اإلقميمية القوى وعجزت واليمني السوري النظامين سقط إذا خصوصا
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 عمى تحافظ قوية بديمة نظم إقامة من تمكنيا مصالحات إلجراء الداخل قوى
. الوطني التراب وحدة وعمى االجتماعي النسيج تماسك

 غير أو الناقصة الديمقراطيات سيناريو ىو: سوءا األقل السيناريو: ثالثا
 في المتحكمة الكبرى القوى نجحت إذا السيناريو ىذا يتحقق وسوف. المكتممة
 نظم عمى العثور في, األوربي واالتحاد المتحدة الواليات خاصة, الدولي النظام
 الغرب مصالح عمى بالمحافظة تمتزم, مصر في خاصة, المنيارة لمنظم بديمة

 في جوىري تغيير إحداث وبعدم العالم من الحساسة المنطقة ىذه في االستراتيجية
 تشبع مزايا عمى حصوليا مقابل, إسرائيل بأمن يمس نحو عمى الخارجية سياساتيا
. تمثميا التي االجتماعية الفئات مطالب

 تونس تبدو القديمة بالنظم اإلطاحة في نجحت التي العربية الدول بين من
 محدودة وألنيا. النيائية محطتو إلى" العربي الربيع "قطار لوصول مرشحة وحدىا
لى. العربي المستقبل صنع عمى حاسم تأثير ليا يكون فمن, نسبيا التأثير  أن وا 
, مصر في االنتقالية المرحمة من تبقى ما إدارة طريقة في جوىري تغير يحدث
 حالفنا إذا, سوءا األقل أو, األسوأ بالسيناريو محكوما العربي النظام مستقبل سيظل
 .الحظ
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التعليقات والمناقشات 

جامعة اليرموك / حمدان نصر. د.أ- 

رأى أن ىذه الورقة أثارت وتثير جممة من األفكار حول طبيعة العالقة القائمة 
بين المغة العربية واألمن القومي العربي؛ فالمغة العربية ىي المدخل الحقيقي لوحدة 

. األمة وفكرىا

وأخذ عمى الورقة خمِّوىا من الترجمة العممية واإلجرائية لطبيعة العالقة بين 
. المغة العربية واألمن القومي العربي

وتمنَّى أن ُترَفع شعاراٌت في حركات الربيع العربي تنادي بالوحدة العربية 
والوحدة االقتصادية وبنظاٍم تربويٍّ عربي مستقل إلى جانب شعارات الحرية 

والديمقراطية؛ فالوحدة العربية ال تحققيا األنظمة السياسية بل الشعوب بمطالباتيا 
. الجادَّة التي ال ُبدَّ وتترجم وحدًة عربية لغوية عمى أرض الواقع

جامعة اليرموك / فواز عبد الحق. د.أ- 

رأى أن ثورات ما ُسمِّي بالربيع العربي وحَّدت الفكر المغوي والعقائدي في 
 (ماجستير)الوطن العربي, وضرب مثااًل حيًَّا عمى ذلك من خالل مناقشتيم رسالة 

تناولت تحميل شعارات الثورات في تونس ومصر, التي رأوا فييا أن لسان حال 
د الشعور حتى في التراكيب المغوية وتداوليا الشعب  الثائرين واحٌد لغويًَّا؛ فقد توحَّ

". الشعب يريد إسقاط النظام: "معبِّرًا عن الفاعل بقوة حيث قال

الجامعة األردنية / عبدالقادر عابد. د. أ- 

الجامعة العربية : "استنكر عمى الكتاب تسميتيم األشياء بغير مسمياتيا, قائالً 
م, وليست القومية العربية, فأي قومية عربية 1945مثاًل أنشأتيا بريطانيا عام 
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م, ىي حرب افتعمتيا أمريكا كغطاء 1973تنشئيا بريطانيا, وحرب التحرير عام 
. إلسرائيل حتى تضفي حاًل سمميًا عمى األحداث آنذاك

ِلَم ال نسّمي األشياء بمسمياتيا ليعمم المثقف العربي واإلنسان العربي : وتساءل
العادي أننا ُمساقون بتمك الدول الكبرى وأعمال أنظمتنا العربية تسير بشكل أو 

". بآخر وفق ىواىم
حسن نافعة . د.عبدالجميل عبد المهدي باإلنابة عن أ. د. أ. رد-  

رأى أن الورقة تناولت ترجمة عممية إجرائية لطبيعة العالقة بين المغة واألمن 
القومي رّدًا عمى من أخذ عمييا خالف ذلك, كما أنيا بحاجة إلى أبحاث كثيرة 

. تحمل ما جاء فييا وتفصمو
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