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دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي و تطوره في الزمن الراهن

 إبـراهيم خـليفة الـذوادي .د
 جامعة صبراتة .كلية اآلداب و التربية

) 1(}االنسان علّمه البيان الرحمن علم القرآن خلق { : الحمد  القائل في محكم التنزيل 
والصالة و السالم على أفضل من نطق بالضاد ، ففاق ألسنة سائر العباد الحاضر منهم و الباد 

  وبعد     . وعلى آله و صحبه الطيبين األمجاد ومن تبعه إلى يوم المعاد

ث فقد يحتار الباحث عند االجابة عن دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي الحدي
عن أي مجتمع نتحدث ؟ : ذلك أن التساؤل الكبير يتركز تحديداً ؛المعاصر عن أي األمور يتحدث 

أعن مجتمع في زمن التفكك و أمة في قيد التغثر ؟ أعن األقطار مجتمعة ؟ وأين هذا االجتماع ؟ 
 أعن القطرية ؟ و أين هذا القطر ؟ هل بقي قطر أم مجموعة فتات أرادها المستعمر أن تكون

 ً  .كذلك و لعب في كيانها ما شاء له اللعب مفرقاً و مشتتاً و مفتتا

اللغة ظاهرة من أهم الظواهر االجتماعية و وسيلة من أنجح وسائل الرقي 
ففي مفرداتها سجل ؛فهي األداة الطبيعية ألفراد المجتمع لالفصاح عما في أذهانهم؛الحضاري

فقد كان بصفة  ،دبي و الفكري و خاصه الشعرألخالق أهلها وعاداتهم و تقاليدهم ونشاطهم األ
فهو المعبر عن نمط حياتهم االجتماعية و الثقافية ) 2(عامة يمثل ديوان العرب و سجل تاريخهم 

و آمالهم و طموحاتهم كما أنه المعبر عن آالمهم ومعاناتهم و مدى فصاحة لسانهم و قوة بيانهم ، 
وجه الفذ للذهن والعقل و الشعور ، كما التزال العنصر فهي المؤثر القوي في السلوك االنساني الم

أَلَْم نَْجعَل لَهُ َعينَين َو ِلَسانـاً َو { : الرئيس في منهج الجهوية االجتماعة للمتحدثين بها قال تعالى 
ن عيني( وقد فّسر شهاب الدين األلوسي هذه األية بقوله، ألم نجعل له ) 3(}َشفتَين َوَهديّنَاهُ النَّجدَين 

يستر بها فاه و يستعين بهما ) و شفتين ( ، بفصح به عما في ضميره ، )ولسـاناً ( ينظر بها ، ) 
على النطق و األكل و الشرب و غير ذلك فهذه النعم الثالث التى ذكرها هللا تعالى ذات عالقة 

ء أم رمزاً سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة أم إشارة أم إيحا ،و القول هو اللغة) 4(وطيدة باللغة 
ألنها فعل حياة  ؛وهي عند العرب حميمية و ثقافية و اجتماعية ، لذلك كانت لها هذه األهمية 

ً على الرغم من مرور  غيابها يؤثر تأثيراً كثيراً في واقع أبنائها و يبقي قول الجاحظ صحيحا
 )5) (إذا ترك االنسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسه و فسد حّسه ( الزمن 

ً يمكن تبديله كلما وه ً أو شيئا ذا دليل يفصح على أن اللغة العربية ليست أمراً عارضا
 ).6(خطر للبعض خواطر أو نزعات أو ميول أو تأثيرات بعامل من العوامل 

يمكن إدراك اللغة اإلنسانية عن طريق السمع أو النظر ، أو اللمس، فهي مسموعة : تعريف اللغة 
رة في الكتابة العادية ، و ملموسة لدى المكفوفين فهي شيء معنوي في الكالم العادي ، و منظو

أصوات يعبر بها كل قوم عن : " فقد ذكر ابن جنى بأنها . ينتقل بواسطة هذه األشياء المحسوسة 
منظومة من العالمات و المعاني أساسها الصوت تعتمد : " وعرفت حديثاً بأنها ) 7" (أغراضهم 

) 8" (ز اعتباطية تستطيع بها مجموعة من البشر التفاهم و االتصال في أداء وظيفتها على رمو
يبدو من خالل التعرفيين أن االكثر أهمية في خصائص اللغة في جماعيتها وتالحم أبنائها و 
تضامنهم و اقترابهم من بعضهم حتى التالصق والتوحد فهي بيئة ذهنية و نفسية وهذا ينطبق على 

   ياةاللغة العربية فهي صنو الح

و التزال اللغة العربية العنصر الرئيس في إعطاء الصفة االجتماعية للمتحدثين بها و 
الوفقةالتى يقتضي وقوفها اليوم حول دور اللغة العربية في حياة العرب يتخطى الحاضر في 
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ووجهة هذه الحركة هي باتجاه الماضي أوالً و المستقبل . حركة غير متعاكسة نظرياً على األقل 
ً ثان   .ياً مروراً بالحاضر ثالثا

و في االحوال كلها ثمة تعويل على التواصل ، وثمة حراك وشبه سكون يقتفيان أثر    
الحياة ، وهذا ال يعني الحيوية أو الموت ، إنما حالة و انتقال يبقى فيهما التواصل و يرى بعضهم 

بنية ذهنية تكونت من نوازع " ت في العربية تماثالً للناس أنفسهم ، ال يكاد يميّز بينها حتى أصبح
ً ، فغدت بمثابة بوتقة تصهر ما يوضع فيها و تشكله و فاق  نفسية طبيعية ، تراجعت تاريخيا
طابعها ، حين مالءمته للصهر ، فيكون له منحى خاص في الحوار و التعبير و السلوك و النظرة 

ها النفس العربية بكل ما فيها من إن. إلى الواقع و ما بعده من آفاق و تطلعات تتجاوز المحسوسات
اللغة العربية هي ذاتية أكثر مما هي موضوعية ، أي " و هذا يؤكد أن ). 9"(انعطافات و نتوءات 

هي في أساسها تجاوب مع انطباع أو صوت ، حين يستعملها المتكلم بها لتبليغ ما يريد ، يترك 
إن القدرة الفاعلة للغة   )10" (منة خلفها للمستمع أو القارئ فسحة إلكمال الصورة و اإلرادة الكا

نها و تسنمها هذه المكانة الرفيعة ، ليس في نفوس أبنائها الذين   العربية تأتى من عناء تكّوٍ
صنعوها عبر تاريخهم االجتماعي و السياسي و الثقافي و االقتصادي و حسب، بل في نفوس 

ألن البحث العلمي الدقيق يظهر قراءة هذه  غيرهم من الشعوب ، سواء أنطقوا بها أم لم ينطقوا ،
اللغة و تأثيرها في مجتمعات كثيرة ُكشف عن بعضها ، ويبقي البعض األخر ينتظر الجهود 

  .لكشفه 

ولقد زاد من ترّكز العربية في الذهن و النفس ، من إقبال الناس عليها ارتباطها بالقيمة 
الوثيقة بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف ، االجتماعية لإلنسان و هي المتأتية من العالقة 

، و من أحب النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(أحب هللا أحب رسوله المصطفي " ، ومن )11(فمن تعلّمها حسنت مكانته 
العربي أحب العرب ، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التى بها نزل أفضل الكتب على 

) 12"(العربية عنى بها و ثابر عليها و صرف همته إليها أفضل العجم و العرب ، ومن أحب 
والعودة إلى اللغة واالنطالق منها أمْر من األهمية بمكان ، اللغة تبقى و الناس يتبدلون ، صحيح 
أنّها تتبدل معهم لكنها تحافظ على جوهرها ، وقد يتراجع استعمالها أو قد تهمل ، لكن ما يبقيها 

أحدهما البراعة : تحمل أمرين أساسيين " ، ألنها كما يرى الجاحظ ، قدرتها على االستمرارية 
لها عقيديتها الخاصة ، لذلك كان االحساس " أنها )13(القوة الروحية المهيبة : العقلية و ثانيها 

ً لدفعة الحياة و أن علو اللغة من باب علو الهمة والكبرياء ، و االنضباط  القوي باللغة تعمقا
إن العاطفة اللغوية الفتية هي سبيلنا لمعالجة السرف و الترف و . لغوي العقلي الحقيقي انضباط

و أن الفرد يزهو كثيراً إذا تكلم أو أبان ، ) 14" (أّن مسألة اختيار الكلمات عالج لشفاء النفس
  .وكان الكالم ، دائما سبباً من أسباب رفعة الشخص و الجماعات

من خالل اللغة يستيقظ المجتمع ومن خالل : " أنّه لقد كان االعتقاد الدائم عند بعضهم 
واللسان يمكن أن يغلب مقدار العلم ، و العلم ) 15"(وجه أخر منها يستيقظ الفرد بحضور صيته 

يمكن أن يغلب العقل ، الغلبة اذاً للسان ، أي اللغة ، وربما استطاع الكاتب الذكي المتحمل للغة أن 
 ً والذي يملك اللغة خليق بأن يسود في المجتمع ) " 16(أو غافال يصنع متلقيه، قد يجعله غبيّا

  ) .17(  "،والعجز عن الكلمة عجزاجتماعي في المقام األّول 

؛ اللغة حقيقة متعالية على المجتمع أيضاً و أن العلة موجودة في الناس و ليس في اللغة " 
اللغة العربية لدى الجاحظ تعلّم  )18"(ألّن بعضهم يميل إلى التقهقر و البعض األخر إلى التقدم 

هي جزء من نفوسهم توجهها و تدلّها إلى الجيد و الرديء و النافع و . الناس ، تعيش فيهم 
وكأنما يتعلم المرء ..... ضرورة ضبط اللغة هو صنو لضبط النفس " لذلك رأى أن ......المظر

د الجاحظ يقوم على أنه من خالل فاالعتقاد السائد عن) 19"(مخاطر التغيير حينما يتعلم اللغة 
اللغة يستيقظ المجتمع ، عندما حسب أن المعاني مطروحة ، و على الفطن أن يكتشفها ، و أن يعلم 
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أن اللغة هي من صنع الناس ، راكموها ، وبثوا فيها الحياة وجعلوا منها كياناً قائماً بذاته ، اإلقبال 
ن يحسب أن فكرة الهزيمة الثقافية فكرة بالغية و أن عليه منجاه و االبتعاد منه مهلكة ، لذلك كا

سلطان الكلمات أشد ارتباطاً في الثقافة القديمة بالصدع و االستعالء و طلب المجد و الفتون و أن 
االعرابي يحب الكلمة و هي خير عنده من الدنيا ، و أن التذكر و الحنين إلى لغة الماضي أمر 

لذلك كان االعتقاد السائد بأن العربية حفظت ) 20(كلمة موفق دائم للثقافة و أن االفتتان بال
  .شخصية األمة على مّرِ الزمن و هي لن تبخل باداء هذه المهمة في زمننا الراهن 

تعدينا مقولة بناء الشخصية العربية إلى عصور خلت ، حيث نجد مهمة اللغة كانت 
يثبت هذا الدور العريق في بناء حاضرة حضوراً مميزاً في محطات تاريخية كثيرة، حضور 

  .المجتمع و تطوره

إن العربية هي التى طبعت شخصية العرب فيما قبل اإلسالم بطوابع خاصة ، بقيت فيهم 
، تظهر في التعبير عن أنفسهم و االلتصاق ببئتهم و كتابة إبداعهم و إقامة الحضارات العديدة ، و 

هروا بها ، فكان شعرهم الديوان الرئيس الذي برعوا فيه هذا ما يفسر أهمية الكلمة لديهم ، فلقد اشت
  .، لذلك كان التفوق في الكالم و صناعته و قوله يساوي األفراد و ريادتهم

إذا ال مجتمع من دون لغة صنعها على مر تاريخه، وال لغة من دون مجتمع ، أي من 
ً لحاجتهم يتداولونها ويؤصلونها لتصبح ج وهو ما . زءا من تكونهم دون أفراد يصنعونها تبعا

" ( اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم : " ارتكز عليه ابن جني في تعريفه اللغة بقوله 
إن الخصوصية التى تميزت بها العربية تدفعنا إلى القول بالتقارب الشديد بين شخصية )  21

دٍّ ما عن الوحدة العرقية ، وأن اللغة المشتركة مسؤولة إلى ح" العربية وأبنائها ، ألنه إذا كانت 
)  Du Saussure ( 22كما يقرر دي سوسير" الوحدة العرقية تكفي دائما لتفسير اللغة المشتركة 

األلفاظ العربية كالعرب أنفسهم ، تتجمع في قبائل وأسر : " ، فإن بعض الباحثين يرى أن 
وهذا من )  23" ( ا وميسم نسبها معروفة األنساب ، وتحمل هذه األلفاظ دوما دليل معناها وأصله

شأنه أن يجعل قوة الوجود والقدرة على التعبير عن التواصل واالتصال واإلبداع والخلق وإيجاد 
التفاهم ورسالة البناء ، هي نفسها قّوة المجتمع وقدرته على التواصل والتطور والبقاء والوجود 

  .الفاعل 

وجود كل . األمة ، ضدية  –اللغة : ن ثنائية في ضوء هذه المنطلقات من الصعب أن تكو    
منهما مرتبط باآلخر، وإذا كانت األمم تصنع لغاتها ، فإن على هذه اللغات أن تحفظ صانعيها ، أن 

في : تكون حاضرة في مجمل حياتهم ، تقدم لهم من مخزونها ما هم بحاجة إليه في كل زمن 
تضع قوانينها القادرة على حمايتها ، فإنها تضع وبما أن األمم . حاالت النهوض وحاالت التقهقر 

للغة قوانينها التي تحميها من الخطر ، هكذا كانت شخصية العربي منذ القديم تؤمن بالتنظيم 
لذلك وضعت للغة ما يحفظ شخصيتها وما يبقيها سالمة من عاديات الزمن ، فلقد ؛ والتقعيد 

أهم مزية للعربية حفظت لها شخصيتها ، كما "  امتازت العربية بالتسوير الذي يكتنفها ، وكانت
يقول الشيخ الدكتور صبحي الصالح ، بين أخواتها الساميات ، إنما هي عزلتها عن الشعوب 
األعجمية واكتفاؤها بمقدرتها الذاتية على التعبير ، وعلى التمثل والتوليد وعلى التخير واالنتقاء ، 

قيقاتها اللهجات الفصحى التي تبادلت معها التأثير والتأثر في موطنها عينه وبيئتها نفسها ، وبين ش
بينما كانت الساميات يتفّرقن عن موطن السامية األم ، ويبتعدن في الوقت نفسه عن األصالة . 

إن اللغة العربية هي لغة القرآن ، اللغة المقدسة التي دخلت في شغاف القلوب )  24" ( والصفاء
والنفوس ، فشكلت بُناها الرئيسة ورسمت كل خطوة يخطوها والوجدان والعقول والضمائر 

علم اإلنسان ما { : اإلنسان ، نقول اإلنسان ألن اإلسالم ليس للعرب وحدهم ، بل لإلنسانية قاطبة 
۔ وال )27(} علم آدم األسماء كلها { و ) 26(} خلق اإلنسان ، علمه البيان { و ) 25(} لم يعلم 

وله "ويجا لما سبقه ، هو العلم الذي قدمه سبحانه وتعالى للعالمين ، ريب في أن اإلسالم جاء تت
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، هو الذي خلق السموات واألرض وما عليها ، وقدر لها هذه المسيرة الطويلة " في خلقه شؤون 
القرآن ، خلقها وقدر تدرجها وتجاربها وصراعها : فيما قبله واختصرها في هذا الكتاب العظيم 

فكانت " كن فيكون : " ، وقال للموجودات كلها " وقل اعملوا : " مع نفسها ومع الحياة 
التراكمات واإليحاءات واألفكار والصنائع والنجاة والهالك ، وكانت اللغة العربية اللسان المبين 

كنتم : " الذي رسم األقدار ووجه الخلق ، وخاطب العرب وخصهم باختياره من دون العالمين 
إنا أنزلناه قرآنا { و " رون بالمعروف وتنهون عن الفحشاء المنكر خير أمة أخرجت للناس تأم

إنها دالئل عميقة على سر قوة العربية ، ألنها لم تعد حروف وكلمات فحسب ، بل ) 28(} عربياً 
أصبحت بشراً يسلكون ويتحركون بقدر من هللا ، أصبحت شخصية وذاتية في بنية اإلنسان 

ال يحق للفرد العبث بهذه الشخصية ، ألنه يعبث بالدين واللغة و الذهنية والنفسية والمادية ، و
يتعبد بها اإلنسان أثناء . بتاريخ طويل من إنجازات البشرية كلها ، وأصبح التزامها أمراً مقدساً 

تالوته القرآن ، وينبغي أن يتعلمها ويتقن قواعدها ويعمل بأصولها ، وال تمييز في ذلك بين إنسان 
بمجيء " . ال فرق العربي على أعجمي إال بالتقوى " و   واسية كأسنان المشطوآخر ، الكل س

اإلسالم حسمت نقاشات طويلة تداولتها اإلنسانية في دربها الطويل ، وكانت اإلشارة الرئيسة 
اقرأ : " التي تعني اللغة في صميمها ، كما تعني البناء بأوسع دالالته " اقرأ " تتركز في لفظة 

هذا القلم ال يخط على البياض كالماً هدراً " . الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم  وربك األكرم
نون ، والقلم وما يسطرون : " ، إنما هو المحراث الذي يشق األرض وينبت حياة لذلك ميزه هللا 

في ولذلك غدت اللغة .. لغة تخطط وتنفذ .. ، ميزه ألنه ليس مجرد قطعة خشب إنما ألنه لسان " 
اإلسالم الذي غذاها بدفق كبير من المعارف واأللفاظ الوسيلة البنائية التي يتسلح بها اإلنسان ، ال 

أنفطن بعد ذلك لماذا هي لغة مقدسة ؟ .. ليحفظ أمثوالتها ويغيبها يجعلها غائبة ، بل للعمل والتنفيذ 
بها الناس في مختلف أتعلم ِلَم هي حية على الرغم من عاديات الزمن ؟ أندرك لماذا يتمسك 

ونعلم أيضا أنها قادرة على تجديد حياتنا وإعادة بنائها ، ونعلم أيضا أن .. عهودهم ؟ أظننا نعلم 
اإلسالم بهذه اللغة التي تتضمن تعاليمه استطاعت أن تبني مجتمعا كبيرا وتحدث النقلة الكبرى 

هذه اللغة تمتاز " و اعتقاد راسخ بأن والذي ما بعده ه.. من عالم ما قبل اإلسالم إلى عالم ما بعده 
، وهما على وجه ) القرآن والحديث ( عن كافة اللغات بارتباطها باألصلين العظيمين الخالدين 

واحد ، أول الدهر وأخر الدهر ، وإليهما مناط العقائد في العالم اإلسالمي كله ، فقد جعال هذه 
وهذا . أنّه ال سبيل لدين على دينها من حيث هو اللغة ، وال سبيل للغٍة غيرها من حيث هي ، كما 

مما يهون الخطب فيها ، إن ضعفت أو تعدت عليها بعض عوادي االجتماع ، فإن قوة الحياة 
وما دام كل انقالب . المستكنّة في أصولها ال تلبث أن تشد منها تذهب بأمراضها عند أيسر العالج 

وإذا كان الحي اليبني إال من . يأتي على تلك اللغة  اجتماعي فينا ال يأتي على هذا األصل فهو لن
وهذا دليل كبير على تأثير اللغة في المجتمع ، ومثال )  29( داخله فهو ال يهدم إال من داخله 

واضح على التغيير العميق الذي نلمسه ، ليس في حياة المسلمين األوائل ، بل في حياتنا نحن على 
ً كثيرة تمثل استقطابها في ذلك اإلمتزاج الكبير والعربية هي التي ا. غير صعيد  ستقطبت شعوبا

إن الدخول في . للثقافات في أوج ازدهار للحضارة العربية واإلسالمية في األعصر العباسية 
تفصيل هذه المالحظة قد يخرج عن النطاق المرسوم للبحث ، لكن ال بد من اإلشارة إلى تمكن 

في ذلك الزمن ، بها كتب الكاتبون و إليها لجأ العلماء وإليها  العربية من أن تكون اللغة األساس
ترجم المترجمون ، حتى استطاعت أن تثبت قدرتها على المطاوعة واإليفاء باألغراض المطلوبة 

ذلك كله يُفضي إلى القول بإن اللغة العربية .. والتعبير عن لحظة تاريخية مهمة في حياة اإلنسانية 
فة واألدب والتاريخ والجغرافيا ، وبالتالي هي لغة البناء وهي التي تحمل في هي لغة العلم والفلس

أن العرب في مجال البحث العلمي والتعبير " رحمها القدرة على التطوير، وهو األمر الذي يثبت 
العلمي ، وفي مقدمته ما يتعلق بالطب ، أصالء ال دخالء ، وتاريخهم مع الطب والعلوم ضارب 

نجحت العربية في امتحانها العلمي واالجتماعي والسياسي ، وتكومت ) 30" (راقة في القدم والع
فيها المصطلحات ، وانبرت للعلوم والفلسفات والتعبير المزهر حتى غدت لغة أقوام آخرين لم 

  .يحتفوا بها من قبل ، ووصلت آثارها إلى بواطن الحضارات اإلنسانية في الشرق والغرب 
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  ؟   المجتمع العربيإذن ما أسباب تخلف  

هناك طائفة من الدراسات يجمع بينها أنها تنطلق في تحليل الواقع العربي وأسباب تخلفه من  
منطلق تحليل الشخصية العربية محاولة أن ترى في قسمات هذه الشخصية ما يفسر الكثير من 

من تلك و. التخلف الذي نجده أو ما هو عامل مهم ينضاف إلى عوامل أخرى في هذا الشأن 
، وهو أن النفس ) حول مستقبل العرب ( االتجاهات مثال ما ذهب إليه حسين مؤنس في كتابه 

العربية مجردة من اإلحساس بالمستقبل ، وال تفكر إال في يومها ؛ فاإلحساس بالمستقبل على حد 
، إنما  ولفظ الغد ال يعني في حسابها شيئا" قوله غير موجود في النفس العربية والشرقية عامة 

و )  31" ( الشرقي رجل يعيش في يوم بيوم يشغله أبسط حاجات يومه عن أكثر حاجات غده 
أن اإلحساس بالمستقبل ملكة خاصة توجد مركبة في نفوس بعض أجناس البشر وال توجد " عنده 

ولكننا ال نجدها عند العرب ... عند غيرها ، وهي ملكة نالحظها عند الغربيين فرادى وجماعات 
ومن تلك االتجاهات ما ذهب إليه حافظ الجّمالي في كتابه حول )  32(   "عند الشرقيين و

وفيه يرى أن قراءته الخاصة للتاريخ بحثا عن العوامل النفسية التي )  33( المستقبل العربي 
جعلت العرب يتخلفون أو أسهمت في جعلهم يتخلفون هدته إلى الكشف عن عامل كثيراً ما أغفل 

والتعليل التاريخي ، وهو عنده في نهاية األمر ما تشكو منه الشخصية العربية من  تاريخخالل ال
وهو يرى أن تلك النزعة الفردية سمة من سمات الطبع )  34( إفراط في التركيز على الذات 

العربي برزت أشد البروز في عصور التخلف ، كما أنها ظاهرة نالحظها في المؤسسات 
إذ ليس المهم أن : " اليوم ، ومن هنا فطريق التقدم عنده واضح جدا فيما يقول  االجتماعية القائمة

يتنازل العربي عن فرديته فلهذه الفردية مظاهر إيجابية أيضا ، ولكن المهم أن يعيها ويتسامی بها 
فاإلخالص للمستقبل ينبغي أن ينعكس في ثورة نفسية " ولهذا )  35( ليضعها في خدمة اآلخرين 

ة األولى ، يصبح معها االنغالق انفتاحا ، واإلنغراق في الفردية متوازنة مع الشعور بالدرج
   ) 36( الجمعي ، والتركيز على الذات قادراً بمرونة على قبول التركز مع األخرين 

فالحياة تتجدد بتجدد ؛ يكون تحديد الخطاب المعرفي أحد ركائز تقدم المجتمع في الحياة 
لقاعدة المعرفية الجديدة التي تستفيد من ابتكارات العصر في جميع لغة الخطاب ، وخلق ا

العقل العربي ومجتمع المعرفة ، نجد : " بهذا الصدد تلفتنا دراسة الدكتور نبيل علي   المجاالت
ً في  فيها جملة من الركائز التي ينطلق منها ، السيما فيما يعني اللغة التي تصبح عامال رئيسا

كما نجد فيها بعض العناوين التي تشكل الحالة . المعارف والعلوم المختلفة إدارة المعلومات و
، " فرص إسهام العرب في إنتاج المعرفة " الراهنة التي ينبغي أن تكون عليها اللغة لتغتنم 

، ونحوها العام المالئم من اللغات كلها ، وصوال إلى شروط " ولتوجد فضاءها المعرفي الشامل 
رفة العربي ، كإطالق حرية التعبير وضمان الحريات األساسية ، واإلقبال على بناء مجتمع المع

المعلوماتية وتطويع العربية لتعيش في تطورات المبتكرات الجديدة في علم اللسانيات والبيولوجيا 
   واالتصال ، ورياضيات اللغة والثورة المعجمية والثورة النحوية

بية يجب أن يرتكز على ما وصلت إليه اإلنسانية في إن أي بناء ينبغي أن تباشره العر      
الدخول في عالم : أولهما : وفي االعتقاد أنها يجب أن تحمل مهمتين ال انفصال بينهما . مبتكراتها 

المعلوماتية في أعلى درجات تطور دماغها اإللكتروني لدى التفكير ببناء المجتمع العربي الجديد 
يد مع الخصوصية القابلة للحياة والتي تحافظ على أمور ال يتخلى مالءمة هذا الجد: وثانيهما . 

  .عنها العرب وما حصل من تطورات جديدة 

إذاً نحاول أن نبني مجتمعاً ال يقطع صلته بالماضي أوال ، وال يتغاضى عن مواطنته ثانية 
رض مع وهي ثوابت ال تتعا. وهذا يعني صون الوطن والجماعة والحدود الطبيعية والروحية . 

   .الجديد واألخذ بأسباب الحضارة والعلم والتقدم الذي بلغته اإلنسانية 
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أقول ذلك ، وفي اليقين أن األمة العربية يجب أن تحافظ على تميزها بين األمم ، ألنها قادرة    
وهي تملك من الذخر الروحي ما يفتقده بعض العالم اليوم ، إذ يستخدم آخر مبتكرات . على ذلك 

إلنساني في تدمير نفسه وتدمير العالم من دون رادع أخالقي أو روحي ، في ظالل السعي العقل ا
وكما " صراع الحضارات" في كتابه ) هنتغتون ( إلى خلق ديانة عالمية جديدة ، كما يذهب 

   .يدعي فوكوياما بنهاية التاريخ 

تطيعون بها بناء يعتقد الكثيرون أن العرب أغنياء ، وقد حباهم هللا ثروات ضخمة يس    
وما . مجتمعاتهم على أفضل األسس ، لكن المال لم يكن في أغلب األحيان طريقة إلى تقدم الدول 

ال تملك من المواد األولية والغني المادي مثلما يملكه ) كاليابان مثال ( نعرفه أن بعض الدول 
العالم بفضل قرارها  لكنها استطاعت أن تكون في مقدمة الدول الصناعية والغنية في. آخرون 

  .الجريء على البناء 

إن اإلنشاء الذي نريده لدى العرب يبدأ من اإلرادة والقرار واإلجماع وااللتفات إلى الداخل ،     
عند ذلك .. إلى الذات ، من دون التعويل واالعتماد على اآلخرين في إنجاز ما ينوون إنجازه 

بمهامها في التعبير عن اإلنشاء الجديد وحفظه ، والبناء  ينفتح المجتمع ، وتتفتح زهور اللغة لتقوم
   .عليه وتطويره اعتمادا على الموجود لوضع منشود جديد 

ذلك ما تطلبه اللغة لتقوم بدورها ، ما تطلبه هو عدم القفز فوق المشكالت أو تأجيلها ، واستقواء 
واالرتماء في أحضان بعض بعض أبنائها المتخلفين على اآلخرين المطالبين بالتقدم العلمي 

  .الغرب الذي ال يريد البناء ، ال للمجتمع العربي وال للغته
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