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  ملخص البحث

تفيد هذه الدراسة من معطيات املنهج التارخيي يف دراسة اللغات من أجل الوصول إىل رصد               
غات وارتقائها ومن مث موا، ومن الواضح لدينا أن اللغة عندما تنشأ أو ترتقي فإا               موثق ملبدأ نشوء الل   

كما أن موا ال يتم بصورة فجائية، بل إن موا يتدرج بصورة   . تتبع خطى أصحاا الذين يتكلمون ا     
ملرحليـة  ال تكاد تكون ملموسة، فهي قبل أن متوت متر يف نفق أطلقنا عليه يف دراستنا هذه مصطلح ا                 

اللغوية، وهو مصطلح يعىن مبا يقارب مصطلح الربزخية، وهو مصطلح نراه أكثر دقة يف التعبري مـن                 
، )Internal Language(املصطلح اآلخر املعرب به عن هذه الظاهرة وهو مصطلح اللغة املرحلية

الثـة أقـسام،    ويف سبيل هذه الغاية قسمت البحث إىل متهيد عرضت فيه مفهوم املرحلية اللغوية، وث             
جعلت األول حديثاً عن حالة املرحلية اليت دخلت فيها اللغة الكنعانية عندما بدأت اآلرامية تتغلغل يف                
مناطق سيطرا، والقسم الثاين عن حالة املرحلية اللغوية اليت دخلت فيها اللغة اآلرامية عندما تغلبـت                

قسم الثالث، فقد خصصناه للحديث عن املرحلية       عليها اللغة العربية قبيل ظهور اإلسالم بقليل، وأما ال        
  .اليت متر ا اللغة العربية يف مواجهة العوملة ومؤسساا املسيطرة
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  :مدخل نظري : التمهيد
تتعرض اللغات عرب عمرها لكثري مـن العوامـل الـيت تـساهم يف تطـور اللغـة                  

لتطـور اإلجيـايب أو     وتغريها، وال يشترط أن حنكم على هذا التغير بأنـه تغـري يـسهم يف ا               

السليب هلذه اللغة، ولكنه حترك لغوي تارخيي قد يساهم يف انتـشار اللغـة وتوسـعها، وقـد                  

يؤول ا إىل االندثار، ذلك بأنَّ اللغة كائن حي، فهي حتيـا علـى ألـسنة النـاطقني ـا،                    

  .وتنمو عليها، فإذا مات الناطقون ا فإا متوت مبوم أيضاً

املصوغ بلغة أدبية ينـسحب علـى مجيـع اللغـات اإلنـسانية يف              إنَّ هذا احلكم    

أثناء منوها وارتقائها وتعرضها لالندثار، فعندما يضعف أبنـاء األمـة، فـإن لغتـهم تـصبح                 

عرضة لالندثار والتحلل، وال ميكن أن يظل مكاا فراغـاً، إذ ال بـد مـن وجـود وسـيلة               

شرية الـيت تتفاعـل علـى تلـك الرقعـة الـيت             من وسائل التواصل بني أفراد اموعة الب      

كانوا يتفاعلون عليها، وال ريب يف أنَّ تلك الوسيلة وسـيلة لغويـة، فهـم حباجـة إليهـا                   

للتواصل وللتعبري عن حاجام مهما صغرت، وهذا األمـر يفـضي إىل القـول إن انـدثار                 

ـ               سه لـيس مباغتـاً أو      اللغات بعد أن يفىن أصحاا ال يكون مباغتاً وسريعاً؛  ألن مـوم نف

سريعاً إال يف حاالت حمدودة سببها اعتداء خارجي علـى أهـل لغـة معينـة ذات مـساحة                   

حمدودة كما حدث مع اللغة األوغاريتيـة الـيت تعرضـت هلجـوم مـن البحـر يف عـام                    

م تقريباً مما أدى إىل إحراقها بصورة كاملـة، مثَّ حـم عليهـا القـضاء ائيـاً يف      . ق ١٢٦٠

م بالزلزال الذي نعرفه، مما أهلك هذه اللغـة الـيت ملكـت أدبـاً راقيـاً،                 . ق ١٢٠٠عام  

لعله األرقى يف اآلداب السامية، إذا مـا أضـيف إىل اآلداب األكاديـة يف بـالد مـا بـني                     

  .النهرين

وحنن يف هـذه الدراسـة ال ـتم بـاملوت املباغـت للغـات كالـذي حـدث                   

للغـات، فعنـدما تـشيخ اللغـة وتبـدأ بـاملوت            لألوغاريتية، ولكننا تم باملوت التدرجيي      

الذي رمبا متَّ ببطء، فإنَّ لغـة أخـرى تبـدأ بـالربوز والتغلغـل يف أمـاكن نفـوذ اللغـة                      
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األصلية، وتبدأ تفرض سلطاا عليها بصورة قـد تكـون تلقائيـة عفويـة، وقـد تكـون                  

ل إىل هـذا    ، وعندما يكـون األمـر قـد آ        )يف حالة اإلحالل العدواين   (واعية قصدية مقننة    

املآل، فإنَّ أبناء اللغة األصلية الذين يعيشون متامخني للغة اجلديـدة الفتيـة يبـدءون بالتـأثر                 

ا، مما يؤدي إىل تشكُّل مستوى لغوي جديد يأخذ مـن اللغـة األصـلية بعـض املالمـح                   

ويطعمها بكثري من مظاهر اللغة اجلديدة، أي أنَّ مالمح اللغـتني تكـون واضـحة يف هـذا                  

املستوى احلادث، وقد ميكن احلكم على حجم التـأثري يف املـستوى اللغـوي اجلديـد مـن            

الـذي يعـد مـن      ) التـركييب (خالل املعجم اللغوي له أو من خالل املـستوى النحـوي            

أخطر املستويات اللغوية على اإلطالق؛ ألنه مـىت أصـيب باخللـل، فـإنَّ هـذا يعـين أنَّ                   

 قد يفضي إىل ميالد لغة جديدة، وهـو أمـر قـد ال يكـون                اللغة نفسها مرشحة لتغري حاد    

مهماً يف اللغات اليت ال حتتفل بتراثها أو بنـصوص مقدسـة فيهـا، ولكنـه أمـر شـديد                    

  .اخلطورة يف حالة وجود اإلرث احلضاري أو النصوص الدينية

وميكن االستنتاج أنَّ اللغـة اجلديـدة املـسيطرة سـتكون ذات نفـوذ تـدرجيي،           

لغالب يف املناطق ذات الصلة ا قوياً، ثُـم يبـدأ بالتوغـل التـدرجيي يف املنـاطق                  يبدأ يف ا  

  .القريبة، وقد حيدث أن يزيد إىل درجة قد تبدو معها اللغة األصلية باهتة املالمح

اجلديـدة هـي    ) اللغـة (وهذه املرحلة اليت ختتلط فيها اللغتان وتتشكل نتيجة هلـا           

 اللغوية؛ ألنَّ اللغـة تكـون قـد وصـلت إىل مرحليـة ال               ما أطلقنا عليه مصطلح املرحلية    

ميكن معها احلكم على انتمائها بصورة واضحة، إذْ تكون أخـذت مـن هـذه اللغـة شـيئاً          

ميكِّن الدارسني عاطفياً من تأصيلها يف لغتهم، وميكِّـن الطـرف اآلخـر مـن تأصـيلها يف                  

  .فصيلة أخرى أو يف جمموعة لغوية أخرى

التارخيي الذي ميكننا من رصـد مثـل هـذه الظـاهرة بـصورة             ومن خالل املنهج    

واضحة، ميكن اإلشارة إىل عدد ليس هيناً من هذا امللمح، فمـن ذلـك مـا حـدث بـني                    

األكادية واللغات السومرية اليت كانت سائدة يف بالد ما بـني النـهرين عنـدما سـيطرت                 
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رية، وتلـك املراحـل     األكادية على االستعمال اللغوي الذي كان مقتـصراً علـى الـسوم           

اليت مرت ا الكنعانية بعد احنسار نفوذها لصاحل اللغة اآلراميـة يف سـورية، ثُـم املرحلـة                  

اليت متثِّل احنسار اللغة اآلرامية عن منطقة نفوذها لصاحل اللغة العربيـة الفتيـة آنـذاك، ممـا                  

، ونعـين بـذلك     ولد لغة حتمل من مالمح اآلرامية شيئاً ومن مالمح العربيـة شـيئاً آخـر              

  .النبطية) اللغة(

وأما اليوم فإنَّ احلقيقة اليت يبـدو أنّ العربيـة متُـر ـا هـي املرحليـة اللغويـة                    

اخلطرية إن جاز التعبري، فقد بدأت تتشكَّل مـستويات لغويـةٌ جديـدةٌ، ولكنهـا ليـست                 

بـل إـا خلـيط      ) الـسامية : الفصيلة املـسماة  (خليطاً من لغاٍت تنتمي إىل الفصيلة نفسها        

من العربية اليت خنشى أنَّ جنمها آخـذ يف األفـول، واللغـات األوروبيـة، وعلـى رأِسـها                 

  .اإلجنليزية، لغة عصر العوملة وثورة املعلومات

وستعرض الدراسة أمناطاً مـن التغيـر اللغـوي واالخـتالط االسـتعمايل الـذي               

رحلية اللغويـة، مـن أجـل إثبـات         حدث بني هذه اللغات؛ لبيان ما أطلقنا عليه مصطلح امل         

أن هذه اللغات يف تلك املراحل قد ال حتتمل مصطلح لغة أصـلية بقـدر مـا حتمـل معـىن                     

ولعلَّ هذا املصطلح األخـري يوضـح معـىن املرحليـة           " Intralanguage) "لغة مرحلية (

توضيحاً قد يكون أقرب إىل املراد، وإن كان حيمل نوعاً مـن العموميـة حاولـت الدراسـة                  

  .ن تتجنبه عن طريق استعارة هذا املصطلح من مصطلحات علم اللغة التارخييأ

وفيما يلي نظرات على بعض مظاهر االختالط اليت شـكَّلت بعـض مـا أطلقنـا                

  :عليه الربزخية

  :واللغة اآلرامية حلة الواقعة بني اللغة الكنعانيةاملرحلية اللغوية يف املر -١

سـورية وفلـسطني يف حـدود القـرن         نزحت بعض القبائل اآلراميـة إىل بـالد         

اخلامس عشر قبل امليالد، واستقروا يف مناطق جمـاورة ملنـاطق نفـوذ الكنعـانيني الـذين                 

، وتبعـاً هلـذا التمـاس الـذي         )١(سبقوهم يف اهلجرة إىل هذا القسم بنحو عـشرة قـرون          
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حدث بينهم، فقد اشتبكت لغتهم مـع اللغـات األخـرى للـسكان األصـليني، وآلـت                 

 إليها وفقـاً لقـوانني الـصراع اللغـوي، وإن كـانوا انتفعـوا حبـضارة جرياـم                األمور

  .)٣(، وهو ما حدث هلذه اللغة مع اللغة األكادية أيضاً)٢(الكنعانيني انتفاعاً كبرياً

وقد خلَّف الصراع بني اآلرامية والكنعانيـة كـثرياً مـن األمنـاط اللغويـة الـيت                 

خية اللغوية الـيت نتحـدث عنـها، وإن كانـت النقـوش            تشي يلبمرحلية اللغوية، أو بالربز    

اليت عثر عليها حىت اآلن من مرحلة الصراع بني اللغتني غري كافيـة لرسـم مالمـح اللغـة                   

املرحلية اليت تشكَّلت بفعل الصراع بني هاتني اللغتني، ولكـن النقـوش املوجـودة تـشري                

ويـة ممـا أدى إىل عـدم وضـوح          صراحة إىل وجود تداخل ليس هيناً بني بعض املالمح اللغ         

القواعد اللغوية فيهما، فصارت الكنعانية حتمل كثرياً مـن املالمـح الـصوتية الـيت متيـز                  

اآلرامية، بعد أن أطلقت على القبائل اآلرامية اليت كانت مهجيـة بعـض الـشيء يف بدايـة                  

ذلـك كمـا     و b<rrmأي أهـل البعـر      ) البعـريني (احتكاكها بالكنعانيني املتمدنني اسم     

 الذي بدا كاتبه معتزاً بإجنازات مل يقـو علـى اإلتيـان ـا آبـاؤه          )٤(يف نقش كالمو بر حيا    

  .وأجداده، ولكن اللغة بدت موشاة بلغة هؤالء البعريني

  :ومن املظاهر اليت بدت ممثلة ملا حنن بصدد احلديث عنه

ـ            سامية أنَّ كـلَّ جمموعـٍة      من املسلَّم به يف دراساتنا التارخييِة للغاِت اليت تـسمى ال

لغويٍة قد نحت منحى معيناً يف التغير الـصويتِّ، فقـد حتولـت الـذال إىل دال يف اموعـة                

، كمـا   )٥(اآلرامية، وفُِقد الصوت األصلي من املكونات الصوتية األصـليِة هلـذِه اموعـةِ            

لتحـرك الـصويتِّ، وأمـا اموعـة        سجلَت العربية بعض األمثلة على هذا النـوع مـن ا          

الكنعانية، فقد اتجهت اتجاهاً آخر يف هذا التحول، وهـو حتويـل الـذاِل إىل زاي، كمـا                  

، واللـهجات احلـضرية احلديثـة يف بعـِض املـدِن            )٦(نحت إىل هذا املسار، اللغة احلبشية     

  .قاهرة، وغريهاالعربيِة، كمدِن فلسطني احملتلة وبعض املدن يف سورية، وال
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 وهذا احلكم الذي سلَّمنا به ميثِّل االجتاه العـام الـذي اتجهـت إليـه اللغـات                 

السامية، ولكن هذا ال مينع من وجود حتوالت تند عنه، يعـود قـسم كـبري منـها إىل مـا                     

أطلقنا عليه مصطلح املرحلية اللغوية الـيت نتحـدث عنـها هنـا، فمـن ذلـك مـثالً أن                    

 لت صوت الذال إىل دال خالفـاً للـسمت العـام هلـا، مثـل                الكنعانية حوndr   مبعـىن 

 وهـو   hndr، ومثلـه    )٧(، وقد جاء هذا االسـتعمال يف نقـوش كنعانيـة خمتلفـة            )نذر(

  .)٨(املنذور

واملعروف أنَّ اللغة الكنعانية يف توجِهها العـام قـد حولـت صـوت الـذال إىل                 

 الكنعانيـة كالعربيـة واملؤابيـة، ومـن األمثلـة           زاي، وكذلك سائر اللهجات احملمولة على     

  :الكنعانية على هذا التحول املطلق

   _zbh      مبعىن ذبـح، و mzbht    حاتومـن ذلـك أيـضاً       )٩( مبعـىن مـذَب ،

، وقد تعرضت هـذه الكلمـة إىل التغيـر إىل الـزاي             )١٠ ()ذكا( مبعىن   <zk:   االستعمال

 العربية ظـلَّ يف حـدود التغيـر املقيـد، يف حـني              يف العربية أيضاً، ولكن نوع اإلبدال يف      

  .وصل إىل مداه املطلق يف اموعة الكنعانية

  .)١٢(تذكري: ، أيzkrn، و   )١١ ()ذاكرة( مبعىن zkrومن ذلك أيضاً   

  .)١٣( مبعىن ذقنzkn ومن ذلك أيضاً 

أي أن الذال يف هـذه األمثلـة، وغريهـا كـثري، قـد حتولـت إىل زاي، وهـو                    

ق العام الذي سـارت فيـه الكنعانيـةُ وهلجاـا، وأمـا حتـول الـذاِل إىل داٍل يف                    الطري

الكنعانية يف النمِط السابق، فَيحملُ على أنه تغير تارخيي مقيـد ميكـن إعادتـه إىل مرحلـة                  

 التماس احلاد الذي حدث بني الكنعانية واآلرامية، وقد أسفر هـذا التمـاس عـن انـدحار                

اللغة األوىل اليت شاخت بشيخوخة أصحاا، لـصاحل اللغـِة الفتيـِة اجلديـدِة، وإن كـان                 

هذا ال يعين وجود أثر متبادل حدث بينهما يف هذا املظهر بالـذات، ويـشهد علـى هـذا                   

ما جاء يف نقش بر ركب اآلرامي من اسـتعماالت حتـولَ فيهـا صـوت الـذال إىل زاي،                    
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 وهـو اسـم     znh،    )١٥ ()أخـذت ( مبعـىن    hzt<، و     )١٤ ()ذهب( مبعىن   zhb:    وهي

حتولت الذال إىل زاي تأثراً بالكنعانيـة، يف حـني كـان املتوقَّـع أن تتحـول إىل                  ) ١٦(إشارة

   .)١٧(الدال، كما هو حال اموعة اآلرامية

ومن املظاهر اليت تـشري إىل املرحليـة اللغويـة يف قـضايا التحـول الـصويت أنَّ                  

ة حواِد، كما يف االستعماالت اللغوية اآلتيةالكنعانيالظاِء إىل صوِت الص صوت لَت:  

-     hsr   ١٨ ()حظـرية (، مبعىن(   و ،y<s    مبعـىن ،) وحتولـت فيـه     )١٩ ()وعـظ 

، )٢١()عظـم (، مبعـىن    sm>، و       )٢٠ ()نظـر (، مبعـىن    nsrالواو إىل اليـاء أيـضاً، و            

وعة اآلراميـة، فهـذا مـن غـري املـألوف،           وغريها، وأما أن تتحول الظاء إىل صاد يف ام        

، ومـع هـذا، فقـد جـاء يف أحـد            )٢٢(بل املألوف فيها أن تتحول إىل الطاء حتوال مطلقـاً         

مـا يـشي بـالتحول      ) بر ركـب  (النقوش اليت متثّل مرحلة التماس مع الكنعانية وهو نقش          

  .)٢٣ ()قيظ ( مبعىن<kysحنو الصاد اتساًء بالكنعانيِة، فقد ورد فيه االستعمال  

وبعيداً عن التغير الصويتّ التارخيي الذي عرضنا بعض أمثلتـه املعبـرة عمـا حنـن                

بصدد احلديث عنه، فإنه مـن املعـروف أن الكنعانيـة مل تتخـذ النهايـة الـيت اتخـذا                    

اموعة اآلرامية للداللة على االمسية، وهي األلف الـيت كانـت دالَّـةً يف األصـِل علـى                  

تعريِف، مثَّ فَقَدت فيمـا بعـد هـذه الداللـة، وأصـبحت الـصورة األصـلية العاديـة                   ال

، ومع هذه احلقيقة املؤكَّدة، فإنَّ الكنعانية قد اسـتعملت هـذه النهايـة، ولكـن                )٢٤(لالسم

دون داللة، وميكن محل هذا االستعمال على املرحلية اللغوية، الـيت نتحـدث عنـها، فقـد                 

ـ sm>ورد يف اجلذر   مبعـىن عظـم،    <sm>سابق الـذكر االسـتعمال الكنعـاين      ال

  .وصورة اهلمزة اليت نراها يف آخر هذه الكلمة ما هي إال هذه العالمة

، من النقـاء والطهـارة، وصـورة اهلمـزة     )٢٥(<zk ومثل هذا أيضاً االستعمال 

  .فيها واضحة، وإن مل تكن دالَّةً على امسيٍة أو تعريٍف
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، )٢٦( بــاهلمزة يف آخــره<smnلبــوينُّ احلــديث  ومنــه أيــضاً االســتعمال ا

  .وغريها من األمثلة

إن املرحلة اليت فصلت بني سيادة اللغـة اآلراميـة يف منـاطق سـورية، وانـدحار       

ما عدا اللهجة الكنعانية الـيت اسـتعارها اليهـود مـن املوجـودات              (اللغة الكنعانية وموا    

 حتتـاج إىل مزيـد مـن االستقـصاء الـذي            )الكنعانية األخرى، واليت مسيت اللغة العربيـة      

حيتاج إىل دراسات كان اهلدف منها لفت االنتباه إىل هذه الظـاهرة الـيت ميكـن أن تكـون                   

  .موضوعاً مهماً يف دراسة تاريخ اللغات وظواهرها

  :املرحلية اللغوية الواقعة يف املرحلة الفاصلة بني اللغة اآلرامية واللغة العربية -٢

ت االستشراقية أنَّ األنبـاط ليـسوا آرامـيني متامـاً؛ ألنهـم             ترى أغلب الدراسا  

انتشروا يف مناطق نفوٍذ عربيٍة، كما أنَّ لغتهم تشتملُ على عدٍد لـيس هينـاً مـن األلفـاِظ                   

، كمـا أنَّ أمسـاَء األعـالِم        )٢٧(العربية، وكثٍير من األلفاِظ الدينيِة املستعملِة عنـد العـربِ         

عربيةً، زيادةً على بعض السماِت اليت تتبـدى لنـا مـستعملةً يف اللغـِة               عندهم تكاد تكونُ    

النبطيِة، وأما الواقع الكتايب الذي بتنا نعرفُه معرفةً تامـةً، فإنـه ال يفيـدنا يف الـربِط بـني                    

               ـِة، فعـددِة يف الفـصيلِة اآلراميبطيأصالةَ الن ـرِة    اللغتني إال مبقدار ما يؤكِّداحلـروِف املعب

عن الواقِع الصويتِّ املنطوِق اثناِن وعـشرونَ حرفـاً، وهـو نفـس العـدِد الـذي ميثِّـلُ                   

اآلراميات عامةً، وأما النظام الصويتُّ العريب، فهو حيتـوي علـى مثانيـٍة وعـشرين صـوتاً                 

ِة األصـواِت   صحيحاً، عدا عن األصوات األخرى اليت أخرجها النحاةُ العـرب مـن دائـر             

  .)٢٨(الفصيحِة أو أصوات من ترتضى عربيته، وفقاً لتعبري سيبويه

أما أوجه التشابِه مع اللغِة العربيِة، فهي ناجتةٌ فيمـا أرى عـن أنَّ تلـك املرحلـة                  

كانت مرحلة بسطت فيها العربيةُ نفوذَها علـى اآلراميـة، إىل أنْ متكنـت مـن استئـصال                  

، عنـدما غـدت كُـلُّ       )٢٩( ذلك متّ بصورة ائية بعد الفـتح اإلسـالمي         شأفتها، ويبدو أنَّ  

  .الشعوِب الساميِة اليت سبقت العرب يف االستقرار يف بالد الشام أثراً بعد عٍني
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وفيما يلي بعض هذه املظاهر االستعمالية اليت جتعل من اللغـِة النبطيـِة لغـةً متثـل                 

  .ما أمسيناه املرحلية اللغوية

   :األعالمأمساء  -١

محلت النبطية عددا كبرياً من أمساء األعالم اليت ميكن متييـز عروبتـها، مـن مثـل                 

>b >wsw : ــو أوس ــصغري )٣٠(أب ــس ) أوس(، وت  )٣١(wysw, >ysw<أي أوي

 أي  bgr<علماً بأنَّ التصغري والكىن من خصائص اللغـة العربيـة، ومنـها أيـضاً اسـم                 

، )٣٣(م عريب، زيادة علـى أنـه مـصغر أيـضاً           أي أذينة، وهو اسم عل     dynt<، و   )٣٢(أجبر

 أي أبــو b snwn<، و )٣٤( أي خــادم وعبــد، وقــد ســمي بــهtym, tymwو 

 أي خلـف    hlf>lhy، و   )٣٦ ()زينـب ( وهو اسـم علـم مؤنـث         zynb، و   )٣٥(سنان

، وغريها كثري، وميكن أن يفَسر هذا التأثر مبا خيـدم توجـه دعـاة العروبيـة الـذين            )٣٧(اهللا

م أن تكون اللهجةُ النبطيةُ من اآلرومة العربيـة، كمـا ميكـن أن خيـدم الفكـرة                  يطيب هل 

  . اليت حتذِّر منها هذه الدراسة، وهي فكرةُ املرحلية اللغوية

  الم التعريف -٢

                 ةَ األمة، إىل االعتقـاد بـأنَّ اللغـةَ الـسامياة الـساميمييل دارسو اللغاِت املـسم

 رمزاً أو أداةً للتعريِف، وهـم يف هـذا إنمـا يـستندونَ إىل خلـو                 ،مل تكن متلك  )املفترضة(

اآلشوريِة واإلثيوبيِة من هذه العالمة، وأمـا أدوات التعريـِف يف اللغـاِت األخـرى، فهـي                 

، ومهـا يف هـاتني      )ha(، ويف العربية ولغات اموعة الكنعانيـة األخـرى          )ألـ(يف العربية   

وهي الحقة، وقد اسـتعملت الـسريانيةُ هـذه الالحقـةَ           ) a(يف اآلراميِة   اللغتني سابقتان، و  

، )n(أيضاً، ولكنها فقدت القدرةَ على أداء داللة التعريـف فيهـا، ويف العربيـة اجلنوبيـة                 

  .)٣٨(وهي الحقة أيضاً
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وأما اللغةُ النبطيةُ، فقـد تابعـت العربيـةَ يف اسـتعماِل هـذه األداة، وذلـك يف                  

 أمثلتها، مما دفع إىل االعتقاد بعروبتها عند دعاِة هذه العروبـة، ومـن األمثلـة علـى                  بعض

  :هذا االستعمال

- >l>tr ــر( مبعــىن ــىن lkbrw<، و )األث ــرب( مبع :  أيlhgrw<، و )الق

، )املـرقَّش (األبـرش   :  أي l>brsw<، و   )العـزى ( أي   <l<z<اسم مكـان، و     (احلجر  

ــىن lkyny<و  lkynw<األخــرس، و :  أيl>hrsw<و  ــني( مبع ــد) الق ،  أو العب

الربـةُ العربيـةُ يف     ) الـالت (، أي   lt<تبـارك وتعـاىل، و      ) اهللا( لفظ اجلاللـة     <lh<و  

، اإلله املُتميـز باحترامـه عنـد الـشعوب الـسامية            )٣٩(، وهو البعل  lb<ly<اجلاهلية، و   

  .)٤٠(من جتلياته عند العرب) هبل(القدمية، ولعلَّ 

إنَّ النبطيةَ انطالقاً من متثيلها مرحلة انتقالية بـني اآلراميـة الـيت أخـذ               ومع هذا، ف  

جنمها باألفول، والعربية اليت بدأت تفـرض سـطوا علـى الواقـع االسـتعمايل الفعلـي،                

  :، وذلك مثل)a(استعملت أيضاً املعيار اآلرامي يف استعمال الحقة 

- ywm> ٤١ ()يوم( مبعىن(     وهي يف السريانية ،      yawma)٤٢(.  

-  ymyn> وهـي يف الـسريانية    )ميـني (مبعىن ،yammina  ويف النبطيـة ،

حرفيـاً، وهـو    ) كـافر ( أي   <kfr، و   )كـوز : (<kwzكـاهن، و    :  أي <khnأيضاً  

، ومنـها  karka، وهـي يف الـسريانية   )حظرية أو ـو املـدفن  ( مبعىن   <krkاملدفن، و   

ــضاً  ــبس، و : ، أي<lbsأي ــك( أي <mlkل ــسج<msgd، و )مل   ، دـ، أي م

، وهي مالمـح مـن اآلراميـة ال شـك           )٤٣(، أي ثور  <twr، و   )ضريح(، مبعىن   <sryhو

  .يف ذلك عندنا

   :تاء التأنيث -٣

نقصد ا تاء التأنيث اليت تلحق األمسـاء، وهـي ظـاهرة موجـودة يف جمموعـة                 

لمـة األصـلية اـردة،      اللغات السامية اليت تفْرق ما بني املذكِر واملؤنِث يف العـادة، بالك           
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كما تفرق بينهما عن طريِق الحقـٍة تتـصلُ بنهايـِة االسـِم املؤنـِث، ويف كـلّ اللغـات                    

             هـذه اللغـات قـد بـدأت تـتخلَّص ثَةٌ بال عالمِة تأنيٍث، ولكنكثريةٌّ مؤن ِة كلماتالسامي

                نـا جنـد أن     من هذه العالمة تدرجيياً، وإن حافظـت عليهـا يف بعـض املواضـع، غـري أن

والعربيـة الـشمالية  احتفظـت ـذه         ) اجلعزية أو احلبشية الكالسكية   (اآلشورية واحلبشية   

  ).٤٤(العالمة بشكل الفت

وقد كانت أكثر اللغات السامية مـيالً إىل الـتخلّص مـن تـاء التأنيـث تلـك                  

ها الحقـةً كالعربيـة،     اللغات اليت تنتمي إىل األرومة اآلرامية، غري أن النبطية قـد اسـتعملت            

ويف أمساء تكاد حتمل السمت العريب نفْـسه، وربمـا كـان هـذا االسـتعمال ناجتـاً عـن               

ضعف الصلة باللغة األصلية، ومتأثراً باللغة العربيِة الـيت بـدأت تفـرض أنظمتـها علـى                 

  .اللغة النبطية

  :ومن األمثلة على استعماهلا عندهم

- wsykt ٤٥ ()وشـــيكة( مبعـــىن(و wrttورطـــة:  أي)و )٤٦ ،wtykt 

، )٤٨(بالـذال ) ذبيلـة ( وهو اسم علم يقابله من العربيـة اسـم           dbylt، و     )٤٧(مبعىن وثيقة 

  .)٤٩( أي سكينةskyntو 

ولكن هذا ال مينع من أن تكونَ النبطية قد أظهـرت كـثرياً مـن األمثلـة الـيت                   

  :بدت السمة اآلراميةُ واضحةً فيها، فمن ذلك مثالً

- <lg>   ـ       ) علجة( أي ، )٥٠(ا علـج  ـحرفياً، وهي املـرأة األعجميـة، ومذكره

) ترعـة ( أي   <>tr، و )٥١ ()غالمـة حرفيـاً   ( وهي اجلارية أو اخلادمـة الفتيـة         <lm>و  

  .)٥٢(وهي الشق يف األرض

كما بدت فيها الواو الدالة على اإلمالِة الواويـِة الـيت مـن املمكـن القـول                  -

 بـالواو املديـة    kbw>العالمة السابقِة، كمـا يف كلمـة   فيها إا ناجتة عن تطور يف نطق 

  .)٥٣ ()عقبة(املمالِة يف آخرها، ويقابلها يف العربية اسم 
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ونذكر يف هذا املقام صيغةً شـبيهةً ـذه الـصيغة يف العربيـة، ولكـن العلمـاَء                  

 الكتابيـة،   العرب القدامى وأغلب احملدثني، مل يفطنوا إليها، وهي صـيغة اتخـذت الـصبغةَ             

، فقـد قـرر العـرب أنَّ        )عمـرو (ألنَّ العرب عاملوها على هذا األساس، ونعين ا اسـم           

، واحلـق أنهـم لـو أرادوا      )عمـر (و) عمـرو (الواو يف آخر هذا االسم جاءت للتفرقة بني         

عالمـات  أن يفرقوا بني األمساء املتشاة يف األصوِل الصامتيِة، الحتـاجوا إىل كـثري مـن ال               

الفارقة الشبيهة ذا األمـر، ولكـن عـدم وجـود املعرفـة الكافيـة باللغـات الـساميِة                   

وأنظمتها الكتابة والصوتية، ومنها النبطية جعلهم يلتفتونَ هذه االلتفاتـةَ غـري املوفّقـة مـن                

، وهـو   )عمـري (الناحية العلمية، وقد جاء هذا االسم يف بعض النقـوش القدميـة باليـاء               

أم حو اآليتنقشه على الناجلمال الثاين الذي جاء نص :  

  اهللا غفرا أللية

  بن عبيدة كاتب

  العبيد أعلى بين

  عمري تنبه عليه من

  .)٥٤(يقرؤه

يف السطر الرابع من النقش، جمـروراً باليـاء؛ ممـا يـشي             ) عمري(فقد جاء اسم    

أنـه يفتقـر إىل     بوجود أمٍر بعيٍد عن التفرقة الكتابيـة يف التعليـل الـسابق الـذي نـرى                 

  .التماسك

والظواهر املشتركةُ مع العربية كثريةٌ تثبت أنَّ اللغـةَ النبطيـةَ برمتـها لغـة متثِّـلُ                 

املرحليةَ اللغوية اليت تتحدثُ هذه الدراسة عنها، فقد رأينا أنها محلـت مـن مسـات اللغـة                  

رضـت عليهـا كـثرياً مـن        كثرياً من السمات، غـري أن العربيـة قـد ف          ) اآلرامية(األم  

  .السمات اليت بدت معها كما لو أنها بداية لعروبتها
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   :العربية واملرحلية اللغوية يف العصر احلديث -٤

إنَّ هذا الذي ذكرناه عـن املرحليـة يف حلقـات اللغـات الـسامية املختلفـة،                 

ور ينطبق على اللغة العربية يف العصر احلديث، فقد مرت تلك اللغـات بفعـل تآكـل الـد                 

احلضاري الذي مثّله أصحاا، فقد انتهى دور الكنعانيني الفاعـل مـن احليـاة احلـضارية،                

ومل يعودوا أصحاب مشروع لقيادة اإلنـسانية، فاضـمحلت لغتـهم بعـد أن دخلـت يف                 

املرحلية اللغوية اليت تتحدث عنها هذه الدراسة، وحدث هـذا مـع اللغـة اآلراميـة، ويف                 

، وهم أصـحاب جتربـة حـضارية ميكـن تكرارهـا يف قيـادة               العصر احلديث، بدا العرب   

البشرية كما لو أنهم ختلوا عن هذا الـدور، وبـدأت هجمـات املؤسـسات االسـتعمارية                 

بتفتيت األوعية احلضارية لألمة العربية، وأمهّها الدين واللغة، مما دفـع حتـت وطـأة هـذه                 

ميه املرحليـة اللغويـة، بعـد أن        اهلجمات إىل ما ميكن أن يكون دخول اللغة العربية ما نـس           

  . تفرض سطوا على العربية) من خارج املنظومة هذه املرة(بدأت لغة 

إنَّ احلديث عن هذه النقطة ال ميكن أنْ يكـون بالدقّـة نفـسها فيمـا لـو أننـا                    

رصدنا التحوالت، وإن كان هذا يقتضي االنتظار والتريث ريثمـا يـتم حـصر مـا ميكننـا         

العربية تسري يف نفق الربزخيـة الـيت وصـلت إليهـا العربيـة حتـت وطـأة                  من القول إنَّ    

اهلجمة القوية اليت تعرضت هلا من مؤسسات العوملـة املختلفـة، ولكننـا نـذكر أنَّ هـذا                  

البحث القصري قد جاء يف أعقاب دراسة موسعة أخرى سينـشر يف جملـة جامعـة دمـشق                  

 طـرأت علـى اللغـة العربيـة يف          لآلداب واإلنسانيات، رصدنا فيهـا التحـوالت الـيت        

العقدين األخريين من املرحلة اليت سبقت إعالن املؤسسة عن نفـسها، ولكننـا مـع ذلـك                 

: سنبحث بعض القضايا اليت تعين وجود العربيـة علـى خارطـة اللغـات احليـة، ومنـها                 

موقع العربية على شبكة املعلومات، ومظاهر ضـعف اللغـة العربيـة يف مواجهـة اللغـات                 

ى وال سيما اللغة اإلجنليزية، واللغـة العربيـة ووعـي أبنائهـا باهلجمـة املفروضـة                 األخر
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عليها، وبعض مالمح احنسار الدفاع عن العربية، وما ميكن أن يـسمى تـساؤالً عـن احلـل                  

  .طرحته الباحثة على صفحات الدراسة
 وأما ما نقصده بالربزخية اليت دخلت فيها العربية، فهـو أنَّ العربيـة بـسبب مـن                

ضعف الناطقني ا اآلن قد دخلت يف ما يشبه نفق ااملرحلية اللغويـة الـذي تتحـدث عنـه                   

الدراسة، وذلك يف الصراع املفروض عليها مـن اللغـات الـيت تـسيطر علـى املـشهد                  

احلضاري الذي يكتنف البشرية، وال سيما يف تأثرها باللغـة اإلجنليزيـة الـيت تعـد اللغـة                  

 مـا يـسمى لغـة املعلوماتيـة أو عـصر اإلنفوميـديا وثـورة                األوىل اليت تسيطر علـى    

  .املعلومات

وقد أفادت الدراسة من بعض ما نِشر علـى شـبكة االنترنـت مـن دراسـات                 

حول العوملة واللغة، وال سيما ما كتبة حيىي عبابنة، ونشر علـى صـفحات موقـع جريـدة                  

  .)٥٥(للغة العربيةالوطن القطرية، فيما خيص استهداف منظومة مؤسسات العوملة ا

   :موقع اللغة العربية على شبكة املعلومات
وأما عن موقِع العربيِة على شبكة اإلنترنت، وهو موقـع ينبغـي أال يغيـب عـن                 

اهتماِم أويل األمِر خلطورته، ال سيما أننا أمام ثورٍة معلوماتيٍة بكلِّ مـا تعنيـه هـذه الكلمـة                   

 مبواقع اللغة العربية علـى هـذه الـشبكة وهـو شـاكر              من معىن، فقد وصفه أحد املهتمني     

لعييب بأنه يشري إىل احنسار اللغة العربيِة وموِتها البطيء؛ ألنّ املـشرفني علـى هـذه املواقـع                  

تتملَّكهم احلريةُ، ويتخبطون وهم يواجهـون مـشكلةَ تعريـِب املـصطلحاِت واملفـرداِت              

تفـون بكتابـِة املـصطلحاِت املـستعملِة يف         حىت مع افتراض معرفتهم ملعانيهـا، وهـم يك        

اجلافـا سـكربت، موبايـل إجيبـت، ووتـشات رووم           : اإلجنليزية حبروٍف عربيٍة، كمـا يف     

أغاين وسكربتات للتشات، وقد دعت هذه العبـارات والكلمـات كاتـب املقـال إىل أن                

   )٥٦(ألغةٌ هذِه أم حنن أمام لغة أخرى ال نعرفها؟: يتساءل
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سيد شاكر لعييب أمام الضعف اللغـوي املطبـق الـذي تعـاين منـه               كما توقف ال  

        ـة (تلك املواقع، وعدم السيطرة على اللغة األمالبـسيطَ ال يقـع           )العربي بـل إنَّ املـتعلِّم ،

يف مثل أخطاء القائمني عليها، زيادة علـى اسـتعماهلم للعاميـات احملليـة، وعـدم اإلملـام                  

 أمثلةً على هذه األخطاء تـشري إىل املهزلـة اللغويـة الـيت              بأيسر قواعِد اإلمالِء، وقد ذكر    

تقوم عليها مواقع أشار إليها بأمسائها على هذه الـشبكة، حمـيالً الـسبب يف هـذا، إىل مـا                    

غيبوبة وعي املوظف بتاريخ اللغة العربية وسـياقات الترمجـة، وعـدم اطالعـه              (أطلق عليه   

أورد أمثلـة علـى التـدهور اخلطـري للغـة        ، وقـد    )على أي كتاب يتعلق بالثقافة العامـة      

العربية عندهم ودورهم التدمريي، منطلقاً منها إىل الربط بـني حمـاوالم البائـسة وتلـك                

األفكار اليت دعا إليها لويس عـوض وسـعيد عقـل، وهـو يقـصد بـذلك الـدعوة إىل                    

 اشـتهرت عـن     التخلُِّص من العربية الفصحى، واستعمال اللهجات احملليـة العاميـِة الـيت           

  .)٥٧(هذين الشخصني
   :مظاهر ضعف اللغة العربية يف مواجهة اللغات األخرى

حنن هنا ال نتحدث عن التطور الطبيعي للغـات، فهـذا التطـور خيـضع لقـوانني                 
معروفة، بل ميكن التنبؤ بآثاره يف أغلب األحيان، ولكن موضـوعنا هـو أنَّ اللغـةَ العربيـة                  

اللغِة اإلجنليزيِة وغريها من اللغـات الـيت يعتـد ـا يف بـروز مـا                 قد باتت عرضةً آلثاِر     
يسمى ثورة املعلومات، أو املعلوماتية، ولعلَّ أخطرهـا علـى اللغـة العربيـة هـي اللغـة                  

 عنـدهم مـن     اإلجنليزية؛ ملا يتمتع به أصحاا من مظاهر القوة املاديـة، وملـا هـو مـربمج               
هجمات قوية لتحطيم اللغات األخـرى، واالنتقـال ـا مـن لغـاٍت للعلـم واملعرفـة                  
واملعلوماتية، إىل لغاٍت حملية حمدودِة االستعماِل، ويكتفـى باسـتعماهلا يف اـالس الـيت ال                
يعىن ا غري العجـائز، ويف أحـسن األحـوال، قـد تكـون مـادةً مـسبوكةً وعبـاراٍت           

 تسـةً                 مسكوكةً تة الـيت أصـبحت لغـةً ثانويريانيلُ يف املعابِد، كما هو احلال يف اللغِة السمع
عند أصحاا يف مناطق متفرقٍة من سورية والعـراق، كمـا أـا أصـبحت عبـارة عـن                   

  .تباع للسواح مسجٍل عليها قُداس ديين ال غري) كاسيتات(
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تكن جديدةً بأي حـال، فقـد بـدأت يف زمـن            واحلقيقة أن هذه اهلجمةَ املربجمةَ مل       

االستعمار األورويب التقليدي، والنظام العاملي القدمي الـذي اهتـرأ أمـام النظـام العـاملي                

اجلديد الذي تقوده الدول األكثر قسوة يف تاريخ البشرية، وهـذا األمـر الـذي نـذكره،                 

 احلـال يف ظهـوِر العوملـِة        مل يكن وليد يوم وليلة، بل كان أثره تدرجيياً بطيئـاً، كمـا هـو              

نفِسها، وميكن أن نتلمس طريقنا يف حتديد آثاره عرب املستوى التـركييب للغـة ولـيس عـرب                  

املستويات األخرى، وهو املستوى الذي فطـن إليـه علمـاء العربيـة القـدامى، فراحـوا                 

  ".حلن العامة"يؤلفون فيه كتباً وِسم أكثرها باسم 

قد كانـت احملـاوالت الـيت بـِذلَت للحفـاظ علـى              وأما يف العصر احلديث ف    

املستوى النحوي للغة العربية ال تتسم بالرمسية إال بـصورة حمـدودة، بـل كانـت الـسمةُ                  

الفردية غالبةً عليها، ولذا فلم نفطن إال وقد تشكَّلَ مستوى لغـوي بـديلٌ عـن املـستوى                  

ـ        لُ يف أنـه حيتـوي علـى قواعـد جديـدة            الفصيح، واخلطورة يف نشوء هذا املستوى تتمثَّ

للغة، وأنه يتوسع وينتشر بسرعة، بفعل سطوة عصر املعلومـات واإلنترنـت، وهـي أمـور                

جديدة على املتعلمني العرب، زيادة على عدم وجود برامج قوميـة مقننـة للحفـاظ علـى                 

لـضارية  هذا املستوى، واختيار القائمني على برامج املقاومة اليت تواجـه هـذه اهلجمـات ا              

  .من غري املعنيني باهلموم الثقافية أو احملترفني يف املمارسة اللغوية

  اللغة ووعي املثقفني العرب باهلجمة عليها

ليس من شك يف أنَّ املثقفني العرب قـد انقـسموا علـى أنفـسهم بعـد عـام                   

، فقد وقع قسم كبري منهم حتت وطأة أمـٍل كـبٍري يتعلَّـق مبـا يـسمى الـشرعية                    ١٩٩١

لدولية، إذْ ظن أنَّ هذه الشرعية هي الـيت تفـرض نفـسها وإرادـا يف حـل الرتاعـات                    ا

الدولية ولو بالقوة إن لزم األمر، ولعلَّهم مل يلفتوا إىل أهـداف املؤسـسات األخـرى الـيت                  

تعمل على استالب األوعية احلضارية لألمم األخرى، وأخطرهـا املؤسـسة اللغويـة الـيت               

  .ي للشعوبتعد الوعاء احلضار
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وقد اهتم الفكر العريب بعد هذا برصد تـأثريات النظـام الـدويل اجلديـد علـى                 

العامل العريب مبا خيص السياسيني واألنظمة االقتـصادية حـسب، وأمـا اهتمـامهم بآثـاره                

األخرى، فقد كان اهتماماً شكلياً على األغلب، فبعيـداً عـن الدراسـات الـيت اهتمـت                 

االقتصادية والسياسية، فإنَّ اهتمـام املـثقفني العـرب خبطـر اهلجمـة             باألبعاد العسكرية و  

على اللغة العربيِة، ظلَّ حمدوداً ال يكاد يذكر، فهم وإن أدركـوا أنَّ األمـة قـد وقعـت يف                    

جمموعة من األشراك اليت فرضها عليهم النظـام الـدويلُّ اجلديـد، ولكنـهم اعتقـدوا أنَّ                 

 اخلطـر، وال سـيما أنَّ كـثرياً منـهم مـا زالـت مـشاعر                 اللغة العربية ستظلّ مبنأى عن    

االنتشاء تتملكه بسبب إدخال اللغة العربيـة لغـة عامليـة يف أروقـة األمـم املتحـدة، إذ                   

يف اجتماعـات األمـم املتحـدة،       ) القوميـة (يستطيع مندوبو الدول العربية اعتماد لغتـهم        

لفرنـسية، وقـد نـسيت ذاكرتنـا        معتقدين بذلك أنها أصبحت متساوية مع اإلجنليزيـة وا        

   .أنه ما من أحد يسمع العرب حىت لو تكلموا اإلجنليزيةَ نفْسها

  من مالمح احنسار الدفاع عن العربية
لقد توقف علماء اللغة العربية عن الدفاع عـن لغتـهم وأصـالتها، وأركنـوا إىل                

ـ             وين مـشروع متكامـل     تطبيق النظريات الغربية على اللغة العربية دون أن يفطنـوا إىل تك

لدراسة لغتهم، وهم ذا يتوزعون على فئـات، بعـضها يـربط العربيـة وحفظهـا مـن                  

إنـا نحـن نزلْنـا      : "التحلل واالندثار مبؤثرات غيبية، انطالقاً من قوِل احلق تبـارك وتعـاىل           

، واهللا وعـدنا    ، فلما كان الـذِّكْر قـد نـزل بالعربيـة          ]٩احلجر" [الذِّكْر وإنا له حلافظون   

ذا الوعد اإلهلي ٌةَ حمفوظةِبِحفِْظِه، فإنَّ اللغةَ العربي.  

وبعض العلمـاء يـرون أنّ العربيـة قـد شـاركت اللغـةَ الكونيـةَ الكـربى                  

يف أنها لغة للكومبيوتر واإلنترنت وعـصر ثـورة اإلنفوميـديا سـواء بـسواء،               ) اإلجنليزية(

حـث اجلـوهر، مل يفطنـوا إىل أنَّ اللغـة العربيـة قـد               وهم ذا الفهم الضحل الذي ال يب      

أخذت الدور الذي أخذه الناطقون بالعربية أنفسهم، وهـو دور العجـز واالنطـواء، فمـا                
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استعمالُها يف هذه ااالت إال مظهر مـن املظـاهِر االسـتهالكية، فهـي تـشبه أي مـادة                   

 مـادةٌ عربيـة؛ ألنـه قـد كتـب           استهالكية يستعملها العرب يف حيام اليومية فهل هـي        

  على أغلفتها امسها حبروف عربية؟

                  ومنهم من يرى أنَّ علماء اللغة العرب غري قادرين علـى الوقـوف يف وجـه مـد

اللغات األخرى، وال سيما اللغة اإلجنليزية واللغـات املـسيطرة علـى املعلوماتيـة، وهـم                

لعاصفة، واحلقيقة أن موقـف هـذه اللغـة مـا           يرون أنّ ينحنوا مع اللغة العربية ريثما متر ا        

هو إال انتظار للموت فقط، فالعاصفة اليت متر، ليست زوبعة عـابرة، وإمنـا هـي سلـسلة                  

من األعاصري املدمرة اليت ال نعتقد أنها ستنتهي إذا احننينـا، فهـدفها هـو اقـتالع جـذور                   

 هوادة، ومـن أمههـا اللغـة العربيـة          األمة، وهلذا فهي اجم مرجعياا وأوعيتها الثقافية بال       

والدين اإلسالمي، وهذه الفئة من املثقفني العرب ال تـربط بـني اهلجمـات العاتيـة الـيت                  

  . اللغة والدين: تتعرض هلا األمة عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذين املظهرين

ولقد أغفلوا تبعاً لـذلك، وبـسبب عـدم دعـم احلكومـات العربيـة لوجـود                 

واكتفـوا بـبعض اجلهـود الفرديـة        ) املعلوماتيـة (روع قومي متكامل، ثورةَ املعلومات      مش

اليت ال ميكن أن تقدم شيئاً يذكر يف جمال الصراع القـائم بـني العربيـة والنظـام املهـاجم                    

األمر الذي جعل أفكارنا ومفاهيمنا عن األشياء تتأثر إىل حـد بعيـد باألحـداث اجلاريـة                 "

  .)٥٨("حقة على امتداد هذا العاملوالتطورات املتال

ومن املفارقات الـيت نتجـت عـن انتـهاء احلـرب البـاردة سـقوط العامـل                  

اإليديولوجي الذي كان حيمي اللغةَ العربيـةَ، كمـا  كـان حيمـي كـثرياً مـن اللغـات                    

األخرى اليت ال تتِسم بالعاملية، يف مقابل بـروز احملـدد الثقـايف، فقـد بـرزت النــزعةُ                   

وميةُ العربيةُ بفعل تأثرياٍت جانبيٍة ال جمال للحديث عنـها هنـا، ولكـن سـقوط النظـام                  الق

املاركسي اللينيين من واجهة القوى الكونيِة الفاعلِة، وسقوِط النمـوذِج الـذي يبـشر بـه،                 

 أدى إىل احنساِر عدٍد من اإلديولوجيات، ومنها النــزعةُ القوميـةُ العربيـةُ الـيت عانـت                
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، ١٩٩١من عدة لطمات بفعل تآمر النظام العاملي اجلديـد بعـد ضـرب العـراق يف عـام         

وتال ذلك تصدع الصف العريب، واياره أخرياً أمام قوة القطـب الواحـد الـيت ال تتـسم                  

  .)٥٩(بأي إيديولوجية، إال فرض القوة

ـ               ، العوملـة "لقد عرض زاجيموند باومن يف الفصل الرابع مـن كتابـه املوسـوم بـ

رصــداً  للعواقــب الثقافيــة للتحــوالت الــسياسية واالقتــصادية يف " اآلثــار البــشرية

اتمعات، مفترضاً أنّ التأثري العام هو التـشعب واالسـتقطاب يف التجربـة البـشرية مـع                 

رموزها الثقافية املشتركة اليت ختدم تفسريين متمايزين متاماً، ورصـد يف أثنـاء ذلـك حالـة                 

 يف عـصر العوملـة، مـشرياً إىل         -ومن ثّم حياة الـشعوب    –نف حياة املرء      التنقّل اليت تكت  

أن التنقُّل ال يعين بالضرورة التنقل داخل املكان حبـدوده الفيزيائيـِة املعروفـِة، بـل مـن                  

املمكن أن يتنقّل اإلنسانُ على شبكة املعلومات من موقـع إىل آخـر دون أن يتحـرك مـن                   

يعيش يف دائرة غريبة مركزها كلّ مكـان وحميطهـا خـارج املكـان،              مكاِنِه، فاإلنسانُ اآلن    

وأما فكرةُ السكوِن، فَتفْهم فقط يف عاٍمل يبقى ثابتاً حمـدد العالمـات، وهلـذا فقـد أطلـق                   

  . )٦٠ ()السواح املشردون(املؤلف على هذا الفصل اسم 

ظاهريـاً تـدور يف مكاـا،       وبناء على حتليل هذا الرأي، فإنّ اللغةَ العربيةَ ظلَّـت           

ومل يكن مبقدورها أن جتد هلا مكاناً بني هـذه اللغـات الـيت سـادت وتنقلـت سـائحة يف          

عصر املعلوماتية، دون اعتبار لطبيعة املكان مبعطياتـه الفيزيائيـة، وعلـى الـرغم مـن أنَّ                 

ر، فـإنَّ   مفهوم التنقُِّل هذا ينسجم مع املظاهر االقتصادية أكثـر مـن غريهـا مـن املظـاه                

تعميمه على احلالة اللغوية أمر حمبذ لدينا، فقد حتولت اللغة العربيـة يف مكاـا أيـضاً أمـام                   

اللغة اإلجنليزية بالذات إىل ما يشبه املشردين، يف حني جنـد أن اللغـة اإلجنليزيـة صـارت                  

ـ               ت إىل  سائحة جتذب املكان إليها، واحنسرت العربية وكثري مـن اللغـات األخـرى، وحتول

مشرد، وحرمت عليها مكانة الـسائح، أو البقـاء يف مكاـا، فالـضوء األخـضر الـذي                  

يسمح باملسري يف حالة األمان، صار للغـة الـسائحة، وأمـا العربيـة، فهـي واقفـةٌ وراَء                   
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، مما حـول اللغـة إىل مـستهلك فقـط،           )٦١(إشارٍة محراَء معطَّلٍة ال يبدو مأمل يف إصالحها       

  .لفرص املتاحة لسياحتها أصبحت ال تكاد تفي حباجتها إىل البقاء مشردةوذلك ألنَّ ا

 وأما مظهر اخلط، فقد القى عنتاً وهجوماً ال يقل ضـراوة عـن ذلـك الـذي                  -

القته املظاهر األخرى، وقد وجد النظام العاملي اجلديد مرياثـا مـن النظـام العـاملي القـدمي          

 هذا املظهر احلـضاري الكـبري، مبـا ميثّلـه مـن             الذي كان سائداً يف القرن املنصرم يعادي      

  :أمهية يف حفظ التراث اإلسالمي اهلائل، وقد ارتكز يف هذا اهلجوم إىل حمورين

حماولة إثارة النعرات اإلقليمية الستعداء القوميـات غـري العربيـة الـيت              -١

لوا تكتب لغاا باخلط العريب، كاألتراك والفرس واهلنـود واملاليـو وغريهـم، وقـد اسـتغ               

ضعف العرب وافتهم على التعامل مع اإلجنليز خاصـة، وإسـاءم إىل هـذه القوميـات،                

فحرضوهم على الثورة على كل ما ميـت إىل العـرب بـصلة، كـاخلطِّ العـريب، فـنجح                   

مصطفى كمال التركي يف زحزحة التأثري الثقايف العريب عـن األتـراك عنـدما ختلَّـص مـن                  

 كتابة اللغة التركية باحلرف الالتيين، علـى الـرغم مـن أنّ شـكل               اخلطِّ العريب، وعمد إىل   

  . )٦٢(احلرف أمر غري لغوي، ولكنه من شؤون الثقافة

كما جنح هذا التوجه يف تغيري صورة احلرف يف كل من ماليزيا وإندونيـسيا، بـسبب                

فية اليت ستؤدي إىل    جهل القائمني على شؤون الثقافة يف هذه البالد بكارثة ضياع األصول الثقا           

نشوء جيل منبت عن الثقافة التراثية هلذه الشعوب، واألمر الالفت لالنتباه، هـو أن العـرب                

ثاروا كثرياً عندما باشر األتراك يف اسـتعمال اخلـط          ) اخلط(املتمسكني ذا املظهر احلضاري     

مر وكأنَّ شيئاً مل يكن، فلـم    الالتيين يف كتابة لغتهم، ولكن أمر استعماله يف ماليزيا وإندونيسيا،           

  .يلِق إليه أحد باالً

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تغلغل العربية يف لغات املاليو واللغـة األورديـة ولغـات                

الشعوب اليت دخلت يف اإلسالم واستعملت اخلط العريب، دليلٌ على حيوية اللغـة العربيـة يف                
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ى اإلعتداء على خصوصيات هذه اللغـات، أو        التعامل مع اللغات األخرى، تعامال ال ينبين عل       

شخصيتها القومية، بل طلت لغات مستعملة، حتترمها العربية، وال حتـاول ابتزازهـا مكانتـها               

القومية، بل سارت األمور يف هذا التعامل سرياً طبيعياً، علماً بأنَّ هذه اللغات مل تكن ذات جتربة                 

نَّ التأثر كان متبادال بني هذه اللغات واللغة العربيـة،          حضارية بالدرجة اليت متثِّلها العربية، بل إ      

كما هو مالحظ يف تأثر األمناط االستعمالية العربية ذه اللغات، مما دفع بكثري من العلمـاء إىل                 

جامع (، والبشبيشي، يف    )املعرب(وضع املصنفات يف هذا التأثري، كما فعل اجلواليقي، يف كتابه           

) املهذب يف ما وقع يف القرآن الكرمي مـن املعـرب          (، والسيوطي يف    )بالتعريب بالطريق القري  

  .وغريهم، وهذا من وجهة نظر الدراسة، يضمن للغة االستمرارية والثراء اللغوي

وأما الفرس واهلنود املسلمون، فلـم تفلـح معهـم حمـاوالت تغريـب اخلـط،                

يـرة القطريـة،    فظلوا حمافظني على خطهم، وقد أجرت كوثر البـشراوي مـن قنـاة اجلز             

، وقـد   )إشـراقات (مقابلة مع السيد حممد إحصائي الفنان التشكيلي اإليـراين يف برنـامج             

أشار إىل أنَّ سبب اهلجمة على اخلط العريب، يعود إىل أنَّ هـذا اخلـطّ، وال سـيما الثلـث                    

ـ                  ري والرقعة مل يعد خطَّاً عادياً، ولكنه اكتسب صفة قدسية، مبعـىن أنَّ الـشعوب املـسلمة غ

الناطقة بالعربية، إذا شاهدوا اخلط العـريب، فـإنهم سـينتقلون يف ذواـم إىل كـالم اهللا،                  

  . )٦٣(وهذا وفقاً لتعبريه، ينطبق على كل من ال يتكلّم العربية

احملور الثاين الذي اهتم به الغرب يف حماربتـهم للخـط العـريب كـان يف                 -٢

يل حتقيق هـذا اهلـدف بعـض املـروجني          عقر دار اللغة العربية نفسها، وقد استغلوا يف سب        

لفكرم يف بعض أمصار العامل العـريب، ولكـن هـذا االجتـاه مل جيـد إال االزدراء لـدى                    

أوساط املثقفني الذين سخروا من الـدعوة إىل إحـالل احلـرف بـصورته الالتينيـة حمـل                  

 الـيت   احلرف العريب، ومن املفارقات أن اخلط الالتيين هو اآلخـر مـن إفـرازات اخلطـوط               

ميكن وصفها بأا خطوط عربية، ونعين بـه اخلـط الكنعـاين الـذي انتقلـت صـورته إىل               

  .)٦٤(الالتينيني عرب اخلط اليوناين، وقد فَصلَ أحد الباحثني الذكر يف هذا التأصيل
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  هل يوجد حلّ؟
هل ميكن مواجهـة العوملـة مـن الناحيـة اللغويـة علـى        : السؤال املطروح اآلن  

  األقل؟ 
   املراهنة على عوملة بديلة؟ هل ميكن

هل ميكن اخلالص مما دعاه بعض البـاحثني البـارعني الـذين حيـاولون مـوقفهم                
   )٦٥(الفكري الرافض للقهر العاملي من الغرب أنفسهم الفخ؟

وهل ميكن الوقوف يف بناء مواجه هلذه العوملة بعوملـة بديلـة قائمـة علـى اخلـري                  
أو العوربـة كمـا دعاهـا حممـد         . )٦٦(لمني؟اإلسالمي حسب دعوة بعض البـاحثني املـس       

   بكلية اآلداب؟ ٢٠٠١املريسي يف حماضرة ألقاها يف جامعة مؤتة يف عام 
إنَّ اإلجابة عن هذا التساؤل ليـست يف متنـاول اليـد حاليـاً ورمبـا ال تكـون                   
كذلك يف املستقبل القريب، ولكنين أدعو مجيع البـاحثني املخلـصني مـن أبنـاء األمـة إىل                  

كنوا إىل رؤى قد ال تقدم شيئاً مفيداً للغة، بل أن يعمل كـلٌّ وفـق قدراتـه حلمايـة                    أال ير 
العربية، فلعله من املفيد لنا أن نفعل هذا حىت نتمكَّن يوماً مـن التعـبري عـن مـسامهتنا يف                    

  .احلضارة اإلنسانية بلغتنا العربية
  واهللا يهدي إىل الصواب
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  اهلوامش والتعليقات

  .٥٦لواحد وايف، فقه اللغة، ص  علي عبد ا-١

  .٥٧   املرجع السابق، ص-٢

  .٢٦  سامي سعيد األمحد، املدخل إىل تاريخ اللغات اجلزرية، ص-٣

٤- Kilamu Ins.14/8-9.    

  .١٥٦  آمنة الزعيب، التغير التارخيي لألصوات يف العربية واللغات السامية، ص -٥

  .١٧٠   املرجع السابق، ص -٦

7- Skiroko Ins., 1/6, Rhodos(I), ½, Dali(II) Ins.: 5/6, Umm-elawamid Ins.: 

1/5.                           

8- Dali (II) Ins., 5/2.              

٩- 9- Yahumalik:11/12, Labithos:10/7.See also: Tomback, A Comparative 

Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, P.94, Harris, A 

Grammar, of the Phoenician Languages, P. 98              

10-  Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, P. 99,  Slouszch, 

Otzar Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 

Inscriptions, P.373, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.76, Tomback, A 

Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, 

P. 94, Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 

Inscriptions, PP. 320-321                                                                                                                     

11-Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, P. 99, Tomback, A 

Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic Languages, 

P. 94, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 77, Hoftijzer & Jongeling, 

Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, PP. 321-326            
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12-Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 

Inscriptions, PP.326-327,  Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of 

the Phoenician & Punic Languages, P.99, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 78.                                    

13- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, P. 59, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 59, Hoftijzer & Jongeling, 

Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, P. 339.                                                                    

14- Bar Rakb Ins., 11/3      

15- Bar Rakb Ins., 11/4 

16- Bar Rakb Ins., 20/4.       

  .٤٩ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص-١٧

18- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, P.112, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.95, Harris, A 

Grammar, of the Phoenician  Language, P. 104. 

19- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, 127, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.110, Hoftijzer & 

Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, P.464 

20-Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, P. 221, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.185, Harris, A Grammar, 

of the Phoenician Language, P. 125 

21- Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, P. 255, Jean & Hoftijzer, (DISO), P.226, Harris, A 

Grammar, of the Phoenician Language, P. 134 

22- Moscati,S.(etal),An Introduction to the Comparative Grammar of the 

Semitic Languages, P. 44.                                 
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23- Bar rakb Ins., 19/4.   

  .١٩٢ رمضان عبد التواب، يف قواعد الساميات، ص- ٢٤

25- Slouszch, Otzar, Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician  

Inscriptions, P.373, Harris, A Grammar, of the Phoenician Language, 

P.99, Jean & Hoftijzer, (DISO), P. 76.   

26- JA, Series11, vol.7 (1970)465, Tomback, A Comparative Semitic 
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  .٤/٤٣٢ سيبويه، الكتاب بتحقيق عبد السالم هارون، -٢٨

  .٣٣ رمضان عبدالتواب، فصول يف فقه العربية، ص- ٢٩

30-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 

2/55.                        

31- Ibid, 2/58                                                                                           
                  

32-Ibid, 2/55  

33- Ibid, 1/44,47,48, 2/56. 
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36-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 
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37- Ibid, 2/96.     
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  .١٠٣ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص- ٣٨
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41- Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 
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42-Brockelmann, Lexicon Syriacum, P. 299, Costaz, L., Syriac English 

Dictionary, P. 139, Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, 

P. 190.                                                           

  . ٩٤ حيىي عبابنة، اللغة النبطية، ص-٤٣

، ورمضان عبد التواب، املدخل إىل علم       ٩٦-٩٥ كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص      -٤٤
  . ٢٥٧-٢٥٦اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص 

45-Cantineua, J., Le Nabateens,Notions Generales- Ecritures Grammaire, 

2/90.                         
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2/80. 

49-Ibid, 2/150.      

50- Ibid, 2/130.     
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  .١٥٦رمزي البعلبكي، الكتابة العربية والسامية، ص  - ٥٤
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حيىي عبابنة، ملاذا يستهدف الغرب لغة العرب، حبث منشور على شبكة اإلنتر نت، موقـع    - ٥٥
  .صحيفة الوطن

  .مقال منشور على شبكة اإلنترنت: افت اللغة العربية على شبكة اإلنترنت:  شاكر لعييب-٥٦

  .املرجع السابق:  شاكر لعييب-٥٧

النظام الدويل اجلديد، الواقع الراهن واحتماالت املستقبل، عـامل الفكـر،           :  علي الدين هالل   -٥٨
  .١٤-١٣، ص١٩٩٥، ٤-٣، ع٢٣م

  .١٠٦، ص٤-٣، ع٢٣عامل الفكر، م  ناصيف حتي، أي هيكل للنظام الدويل اجلديد؟ -٥٩

، ٢٨ زاجيموند باومن، العوملة، اآلثار البشرية، عرض وتقدمي شفيقة مستكي، عامل الفكـر، م               -٦٠
  .٢٥٨، ص٢٠٠٠، ٣ع

  .٢٥٩ املرجع السابق، ص-٦١

-١٣٤، ص ١٩٩٩،  ٦٩ طالب عبدالرمحن، حنو تقومي جديد للكتابة العربية، كتاب األمة، ع          -٦٢
١٣٦.  

  .، برنامج إشراقات، منشور على موقع اجلزيرة، على شبكة اإلنترنت كوثر البشراوي-٦٣

التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، دراسة تارخييـة مقارنـة بـني العربيـة         حيىي عبابنة،    -٦٤
والكتابات السامية، منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليـا يف جامعـة مؤتـة،              

  .احلركات يف الكتاب املذكورم، ماعدا مقدمة احلديث عن ٢٠٠٠

بيتر مارتني وهارالد شومان، فخ العوملة، االعتداء على الدميوقراطية والرفاهية ترمجـة            -هانس -٦٥
  .١٩٩٨، ٢٣٨عدنان عباس علي، سلسلة عامل املعرفة، ع

الشريازي، نصيب املسلمني من العوملة، حبث من جزأين منشور على شبكة اإلنترنت، وانظـر           -٦٦
حالوة، اآلثار الثقافية للعوملة، خطوط اخلصوصيات الثقافية يف بناء عوملة بديلة، عـامل             كرمي أبو   
، وقد ألقى الدكتور حممد املريسي حماضرة حتمل مثـل          ١٩٩، ص ٢٠٠٢،  ٣، ع ٢٩الفكر، م 

  .٢٠٠١هذه املضامني بدعوة من جامعة مؤتة يف عام 
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  عـــاملراجاملصادر و
  

  املراجع باللغة العربية -١

يب، التغير التارخيي لألصوات يف اللغة العربية واللغات السامية، رسالة دكتـوراه،       آمنة الزع  •
  .٢٠٠١اجلامعة األردنية، عمان، 

  . ١٩٩٩ خزعل املاجدي، اآلهلة الكنعانية، دار أزمنة، عمان،  •

  .١٩٨١ رمزي البعلبكي، الكتابة العربية والسامية، دار العلم للماليني، بريوت،  •

  .١٩٨٣اب، فصول يف فقه العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  رمضان عبد التو •

  .١٩٨٥ رمضان عبد التواب، يف قواعد الساميات، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  •

 رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي، مكتبـة اخلـاجني،                •
  .١٩٨٧القاهرة، 

، ٢٨عرض وتقدمي شفيقة مستكي، عامل الفكر، م        زاجيموند باومن، العوملة، اآلثار البشرية،     •
  .٢٠٠٠، ٣ع

املؤرخني العـرب،     سامي سعيد األمحد، املدخل إىل تاريخ اللغات اجلزرية، منشورات احتاد          •
  .١٩٨١بغداد، 

نسخة مـصورة   ) ت.د( سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعرفة، بريوت،           •
  .امة للكتابعن طبعة دار اهليئة املصرية الع

ة العربية على شبكة اإلنتر نت، مقال منشور علـى شـبكة            ــ شاكر لعييب، افت اللغ    •
  .اإلنتر نت

  .  الشريازي، نصيب املسلمني من العوملة، حبث منشور على شبكة اإلنترنت •

  .١٩٩٩، ٦٩كتاب األمة، ع طالب عبد الرمحن، حنو تقومي جديد للكتابة العربية،  •

عامل الفكر،  لنظام الدويل اجلديد، الواقع الراهن، واحتماالت املستقبل،         علي الدين هالل، ا    •
   .١٩٩٥، ٤-٣، ع٢٣م
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  .١٩٦٧  علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، القاهرة،  •

 كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، جتمه عن األملانية رمضان عبد التواب، منـشورات         •
  .١٩٧٧جامعة الرياض، الرياض، 

وة، اآلثار الثقافية والعوملة، خطوط اخلصوصيات الثقافية يف بناء عوملة بديلة،            كرمي أبو حال   •
  .٢٠٠٢، ٣، ع٢٩عامل الفكر، م

على شبكة  ) حمطة فضائية ( كوثر البشراوي، برنامج إشراقات، منشور على موقع اجلزيرة          •
  .االتنترنت

  .١٩٩٠ لطفي اخلوري، معجم األساطري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  •

  .٤-٣، ع٢٣عامل الفكر، م  ناصيف حيت، أي هيكل للنظام الدويل اجلديد؟  •

 هانس بيتر مارتن وهارالد شومان، فخ العوملة، االعتداء على الدميوقراطية والرفاهية ترمجة             •
  .١٩٩٨، ٢٣٨عدنان عباس علي، سلسلة عامل املعرفة، ع

  .١٩٨٠ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، دار القلم، بريوت،  •

حيىي عبابنة، اللغة النبطية، دراسة صوتية صرفية داللية مقارنـة، دار الـشروق، عمـان،                •
٢٠٠٢.  

 حيىي عبابنة، التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، دراسة تارخيية مقارنة بـني العربيـة               •
  .٢٠٠٠والكتابات السامية، ، منشورات عمادة البحث العلمي يف جامعة مؤتة، األردن، 

 عبابنة، ملاذا يستهدف الغرب لغة العرب، حبث منشور على شبكة اإلنتر نت، موقـع               حيىي •
  .صحيفة الوطن القطرية

  املراجع باللغات غري العربية  -٢
1- Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, Halis Saxonum, 1928. 
2- Cantineua, J., Le Nabateen, Notion, Generales, Ecriture, Grammaire, 

Osnabruck, 1970. 
3- Costaz, L.,  Syriac English Dictionary, Imprimie Catholique, Berouth, 

1980. 
4- Harris, Z., A Grammar, of the Phoenician Language, American 

Oriental Society, New Haven, Connecticut, 1936, Reprinted 1952.  
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5- Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 

Inscriptions, E.J. Brill, Lieden, New York, Koln, 1955. 
6- JA, Series11, VOL.7 (1970)465. 
7- Jean & Hoftijzer, Dictionaire Des Inscriptions De L’ouest,  (DISO) E.J. 

Leiden, 1965. 
8- Moscati, S., An Introduction to the Comparative Grammar of the 

Semitic Languages, Phonology & Morphology, 2nd Edition, Wiesbaden, 
1969. 

9- Moritz, Der Sinaicult in Heidnischer, Zeit, 1970. 
10-  Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary,Clarendon Press, 

Oxford, 1985. 
11-  Slouszch, Otzar Hakkitobot Happiniqiyot, Thesaurus of Phoenician 

Inscriptions, 1955. 
12-  Tomback, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician & Punic 

Languages, USA, 1985. 
  :النقوش القدمية -٣

1- Bar Rakb Inscription. 
2- Dali (II) Inscription. 
3- Kilamu Inscription. 
4- Labithos Inscription. 
5- Rohdos Inscription. 
6- Skiroko Inscription. 
7- Yahumalik Inscription. 
8- Umm el-Awamid Inscription. 
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