
 حرب المغات:              المحاضرة الخامسة

 حرب تتقاتل فييا األلفاظ وتتصارع فييا فيي ، حرب المغات تمك الحرب التى ال تستخدم السالح 
منة مستقرة بغية قتميا ومحوىا آالتراكيب والمفردات المغوية تقتحم حصون تراكيب ومفردات لغوية 

 الغزو والثاني ،غزو لغوى بالقوة الجبرية : ثالثة أوجوحرب المغاتخذ مكانيا واحتالل مواقعيا ولأو
 عبر الوسائل يواألخير الغزو المغو، ي والنفوذ الدينيالمغوى الناجم عن الثقل الحضار

 :التكنولوجية
 

 : بالقوة الجبريةيالغزوالمغو:أوال
 يستعمرىا يالت،وىو غزو يفرض فيو المستعمر لغتو بالقوة الجبرية عمى السكان األصميين لمبالد 

 لغتيم القومية سواء كان ىذا الطمس عمى مستوى يوذلك بيدف طمس السمات المغوية ف
و عمى مستوى التركيبات المغوية والبناءات النحوية وىذا المستوى األخير ىو األخطر أالمفردات 

 والسموك ي،ق التفكير العقلائق بناء العبارة المغوية بطرائسوء عمى اإلطالق الرتباط طرألوا
 :الل عمى ثالث مراحلت ويتم اإلح، يميز ثقافة وحضارة كل شعب عمى حدةياالجتماعي الذ

 ثم استسالم المفظة األصمية ،ظيور المفظة الدخيمة والصراع بين الفظة الدخيمة والمفظة األصمية
 .يمن جسميا المغو وانسحابيا

 ، صور محاربة االستعمار الفرنسي واالنجميزي لمغة العربية بإغالق المدارس العربيةتتمثلو 
لقاء معمم  . السجون والترويج لمغة المستعمر كنموذج لمتحضر والوجاىة والثقافةي العربية فيوا 

 تغزو المغات اآلمنة المستقرة ي حرب المغات دافعا بمغاتو لكينجمو فرنسألشعل االستعمار األقد 
فريقيا واستراليايف رثو إ وي وجبروتو العسكري والعالم الجديد معتمدا عمى نفوذه السياس، قارة أسيا وا 

مام ىذا الغزو المغات أوقاومت المغات الوطنية دفاعا غن بقائيا وسرعان ما انيارت ، يالثقاف
 .اليشة والغير مكتوبة

 وتجّذر ي والدينيوذ الثقاففوكانت المغة العربية أكثر المغات صمودا العتبارات كثيرة أىميا الن
 ....ي  والتركي مواجية الغزو الفارسيىذه المغة كما صمدت من قبل ف

 :ي والنفوذ الديني الغزو الناتج عن الثقل الحضر:ثانيا
وربا أ غرب ي غزو المغة اليونانية القديمة لمغات العالم القديم في يتجمى في الذيفالنموذج اليونان



ن تسود كل المغات أ مّكنيا من ، رفيعي وكيان حضاريرث ثقافإ من هوخاصة الالتينية لما تحمل
السكندر األكبر ليوحد أوربا تحت لواء المغة ا غرب أوربا ثم جاء فيالقديمة المعاصرة ليا 

 ثم تقّدم لفتح شرق العالم بداية من مصر و بنى مدينة اإلسكندرية عمى النموذج ،اليونانية
 وغزت ،جمعأ العالم يصبحت منارة العمم والثقافة فأ حتى ، تخطيطا وفكرا وثقافة ولغةياليونان

 .المغة اليونانية المغة المصرية القديمة واندفعت شرقا لتغزو المغة العبرية
 ي فيو النموذج العربي والنفوذ الديني الناجم عن الثقل الحضاري لمغزو المغويّما النموذج الثانأ

يا والمغة االسبانية قفريإسيا وشمال وشرق وغرب آ غزو المغة العربية لمغات غرب يوالمتمثل ف
 المغة العربية ثقال حضاريا ونفوذا روحيا االسالميكسب الدين أ ولقد ، جنوب غرب أوربايف

 كذلك قضت المغة العربية عمى المغة ،لى الصينإسيا حتى وصمت آ فيساعدىا عمى االنتشار 
 .سبانياإلى شرق وغرب إفريقيا وإ وامتدت ي،اليونانية والمصرية المكتوبة بالخط القبط

  عبر الوسائل التكنولوجيةي الغزو المغو:ثالثا
 وىو نوع من الغزو تخسر فيو المغات المخترقة ،حرب المغاتلوىو الوجو الثالث واألخير  

فالغازي ال يمجأ لمعنف أو القوة  ،أساليبيا وصيغيا وتراكيبيا ومفرداتيا لصالح المغة الغازية
كاالنترنت والسينما، وتمثل المغة  لثقافتولمترويج  ، بل يستخدم وسائل اإلعالم المتطّورةالجبرية

 لتحقيق الييمنة عن طريق عولمة ،االنجميزية األمريكية ىذا النوع من الغزو لمغات العالم أجمع
 .أو أمركة العالم

ن أ فقد كانت الواليات المتحدة مدركة منذ البداية ، منتصف القرن العشرينفيلقد بدء ىذا الغزو 
 بل أيضا بتغيير نظميا ، المقادير االقتصادية لمشعوب فحسبيأمركة العالم لن تتم بالتحكم ف

 لقد رصدت أمريكا أمواال طائمة ، الحياةي فيمريكألالثقافية وتجييز عقميتيا لتقبل النموذج ا
نجميزية إل كثير من المفردات والصيغ والمصطمحات ات وقد بات،لى ىذا اليدفإلموصول 

 ، وراحت تتغمغل داخل أنسجتيا وتستقر لتبدأ مرحمة التجّذر،األمريكية تغزو لغات العالم
 مضاد ي لغوى فرنسيلى تأسيس المنظمة الفرانكفونية لخمق تكتل ثقافتمجأ إفرنسا جعل مّما 

والحفاظ عمى   كذلك الصين وضعت خطة طموحة لنشري، المتناميمريكألنجميزي اإللمتكتل ا
 .الصينية المغة

 



 :يمريكأل ايلكترونية لمغزو المغوإلالمقاومة ا
 قد ي تواجيو لغات العالم وأدركت المثالب التيتنبيت األمم المتحدة ليذا المصير التعس الذ

 تؤدى لفقدان نعمة ي وضياع الخصوصيات الحضارية الت،تترتب عمى اندثار الثقافات المحمية
 ولقد دعت منظمة اليونسكو لحرب الكترونية لغوية مضادة لكسر ، والتعددية المغويةيالتنوع الثقاف

  وتبنت مشروعا لمغة حاسوبية جديدة بشفرة عالميةيمريكأل اياالحتكار المغو
 .ويعد ىذا المشروع نوعا من الحرب المغوية االلكترونية المضادة


