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 شكر و تقدير
 
 

 " 7سبحانو وتعالى: "لئن شكرتم ألزيدنكم" سورة إبراىيم "آية رقم يقول اهلل 
 الحمد هلل أواًل الذي أنعم عمينا بنعمة العقل فجعمنا من طمبة العمم ومريديو.

أشكر اهلل العمي القدير أن كفانا مؤونة ىذا البحث، ويسَّر لنا الجيد والوقت إلنجازه، إنو عمى 
 كلِّ شيء قدير.

 المن كانو  اوامتنان ناقدم شكر نبأشّد الكممات الطيبة النابعة من قمب وفّي، بأصدق المشاعر و 
عمى  ابأشّد الظروف ومن حفزون نا، من وقفوا معنافي استمرار واستكمال مسيرة حيات اً سبب

فاض  قدم لكم أجمل عبارات الشكر واالمتنان من قمبٍ نالمثابرة واالستمرار وعدم اليأس، 
 :لكم باالحترام والتقدير

ننا لنخص بالشكر واالمتنان المعممة/  لما بذلتو من جيٍد ورعاية وسداد رأي  مريم المصريوا 
كل التقدير واالحترام  منا  حيث كان ليا األثر الكبير في إخراج ىذه الدراسة إلى الواقع، فميا

 وجزاىا اهلل خير الجزاء
رة المدرسة لما قدمتو لنا من .. مدي يسرى عدوانكما ونتقدم بالشكر من مديرتنا الغالية/ 

رشادات فنحن عمى نيجيا نسير.  توجييات وا 
وفي الختام نشكر كل الذين أسدوا لنا النصح والمعونة واإلرشاد، وجزى اهلل الجميع خير 

 الجزاء..
 ىذا واهلل ولي التوفيق وىو حسبنا ونعم الوكيل..
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 مقدمة
من ييده  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،ونستعينو ونستغفرهنحمده  إن الحمد هلل

وأشيد أن ال إلو إال اهلل  وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا  ،اهلل فال مضل لو، ومن يضمل فال ىادي لو
 .عبده ورسولو 

 ، وتفضل عمينا بأن أكمل ىذا الدين، وأتمَّ رحمة لمعالمين فقد بعث اهلل سبحانو وتعالى محمداً 
 ينا نعمتو ورضي لنا اإلسالم دينًا.عم

 أما بعد :
 ىذا المعرفة، أدوات إحدى النياية في تشكل التي واإلشارات الرموز من نسقٍ  عن عبارة ىي المغة

 في األفراد بين الحياة ميادين شّتى في والتواصل والتفاىم االحتكاك وسائل أىمّ  إحدى المغة وتعتبر
 إنّ  ،حيث وثيقاً  ارتباطاً  بالتفكير العالم في لغة أيّ  لألفراد. ترتبط المعرفي النشاط يتعّذر وبدونيا المجتمع،
، والباطني الداخمي التفكير حالة في حتى لغويّ  قالبٍ  طريق عن دوماً  صياغتيا يمكن البشرّية األفكار
 .سالميةاإل اليوية في وجوىري ساسيأ مقوم وىي العالم في المغات ىمأ من واحدة ىي العربية فالمغة

 بقيت زمنةواأل العصور مر عمى حيا وببقائو سالملإل مالزمة وبقيت .اً وحضاريًا ديني تتطور صبحتأو 
 المستمر والعطاء الحيوية عوامل الخالدة روحو من والمقاومة. وتستمد الصمود صفة منو تستمد كذلك

 اذ الدين عمى الحرص جية من المغة عمى الحرص لمفصل )يأتي قابل غير تالزما متالزمينآ نش نيماأل
 العربية المغة سيمتأ لقد .(معا بقيمتيما الإ معا فييما منفعة وال والبناء كاألساس قائم شيء منيما يزال ال
 قرائح بو جادت الذي دبيواأل والعممي الديني لتراثيا احتضانيا خالل من مةاأل ىوية وصياغة تشكيل في
 وعمى القدم في كبيراً  تطوراً  العربية المغة شيدت ولقد سالماإل ظل في نبغوا والذين جناساأل كل من بنائياأ

 العظيمة المغة ىذه وجو فية عالق وقفت التي والمشاكل التحديات من العديد ظيرت فمقد ذلك من الرغم
المغة العربية ىي المغة و حسب المتفق عميو فان : والعولمة التغريب ظاىرة العظيمة التحديات ىذه ومن

الحضارة  والسنة، ثم انطمقت في افاق االبداع لتبني لتي احتضنت الوحي الرباني بقسميو: الكتابالوحيدة ا
الحضارات  ثارطييا آل و تصنع التاريخ حتى بمغت أوج ازدىارىا و تطورىا باستيعابيا لعموم عصرىا و

و المعرفة في  نسياحيا في أماكن شاسعة من العالم وتربعيا عمى قمة ىرم العمماالقديمة بين دفتييا و 
لق و القوة فسكنت في أوصاليا الوىن بعد عصور التأ دبَّ قد لحقيا الضعف و ، و جيات األرض األربع

ىميا طوال عصور أصابيا الخمول الذي لحق بأ، و بصرىاورتيا التي مألت الدنيا و ثحركتيا و ىدأت 
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من ميادين دخموا نفق التقميد والجمود وصل إليو أسالفيم من انجازات، و  االنحطاط بعد أن استناموا لما
عمى منوالو و يتشبيوا وا ممون صنيع أصحابو لينسحبيجترون ماضييم و يتأ وايا المظممةالحياة إلى الز 

كمما تقدم الزمن ضعفت فعاليتيا وخمدت حيويتيا وتسمل إلييا ، و مضت قرون عمى ىذه الوتيرةبأعالمو، و 
، و المحسنات المغوية العميقة الخالية من كل والركاكة ورتيا الجميمة و ركبتيا الصنعةتشوىت صالفتور و 

 مسحة جمال.

عمى الواقع العربي اإلسالمي فقمب الموازين و نشر البمبمة و صنع ر خطي بعد ذلك طرأ طارئٌ 
كبيرة نتيجة  ويواجو تحدياتٍ  ،غربة ثقافيةيعيش  سالميالعالم العربي واإلفيا ىو .  جديداً  مة واقعاً لأل

ولعل الغزو الفكري  ،واجتماعي ،واقتصادي ،والتي ترتب عمييا غزو فكري ،لموجة اليجمات االستعمارية
فقد كانت األمة العربية حتى منتصف القرن  ،من وجوه التحديات الثقافية والذي يمثل وجياً  ،ىو األخطر

ن كانت ميزومة عسكريًا  ،العشرين عزيزة في ىويتيا اإلسالمية معتزة بحضارتيا العربية السامقة حتى وا 
إذ كثف المستعمر القديم حمالتو الثقافية  ،ر من القرن العشرينلكن الحال تغير في الثمث األخي  ومدنيًا.

في حين تظل القموب تغذي  ،ذلك أن " األبدان تنحني أمام المدافع ،الختراق األمة في حضارتيا وفكرىا
 يم إبان الحممة الفرنسية لممغرب.حسب تعبير ىاردي مدير التعم  .(1)نار الحقد والرغبة في االنتقام 

ففي حين لم  ،الحمالت الثقافية بتأدية ميمتيا بصورة فاقت جيود العسكر والمدافعولقد قامت 
سمعنا  ،أو من يفت في عضد المقاومين ،يسمع إبان االحتالل العسكري من يؤيد المستعمر في ىجمتو

ومن  ،ومن يستنكف عن رموزىا الثقافية ومعطياتيا الفكرية ،بان الغزو الثقافي من يمقت الحضارة العربيةإ
سيالحظ أن العربية الفصحى  ،ثم ينظر إلى مسيرتيا عبر تاريخيا الطويل ،يتأمل واقع المغة العربية اليوم

سالمية سيادة مطمقة دون أن يرمييا أحد بأي تيمة سادت خالل عصور متوالية في مختمف البيئات اإل
بل كان التنويو  ،عجز فيياو قصور أو أأحد من عيب  ن اشتكىولم يثبت أ ،تقمل من شأنيا بين المغات

من المغات بالنظر إلى مكوناتيا وقابميتيا  وخصائصيا المميزة ليا عن غيرىا ،إلمكاناتيا المتعددة كبيراً 
يقاعيا إفضال عن جمالية  ،وقدرتيا عمي استيعاب مختمف المعارف ،وتعدد مجاالت إغنائيا ،لالشتقاق

 وموسيقيتيا المتميزة .

 ،وتتعرض لحممة معادية منظمة وشرسة ،يوم تواجو العديد من التحدياتولكن المغة العربية ال
ن كانت قد تخمصت ،خالل ما يسمي بمرحمة االستقالل خصوصاً  من الغزو  ألن األمة وا 

في  ،أخرى من الييمنة ألنواع تتعرض ولكنيا ،العسكري)االحتالل العسكري( في كثير من البمدان العربية

                                                           
 . 181ص ،مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،المسألة الثقافٌة  ،ري محمد عاٌد الجاب(1)
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التي  ،الذي آل اليوم بعد انكشاف أساليبو إلى ما يعرف بالعولمة ،أو الغزو الفكريمقدمتيا الييمنة الفكرية 
 وتذويب الخصوصيات في إطار ما يعرف بالنظام العالمي الجديد .  ،تسعى إلى إلغاء اليويات

من ينادي باستخدام العامية والميجات الدارجة  ،ومن أبرز ىذه التحديات التي تدعو إلى ىدم المغة
ومن ذلك نصائح المستشرقين )المخمصة( ألصدقائيم العرب بأن إصالح الحرف  ،من الفصحىبدال 

مم العرب في وىناك من يدعو بأن يتع ،والكتابة بالحروف الالتينية بدال منو و جانباً تبتنحي إال العربي ال يتم
سير الكتابة . عمى أن أخطر الدعوات التي وجيت إلى العربية تحت ستار )تيجامعاتيم بغير لغتيم

م فقد قدّ  ،العربية( دعوة عبد العزيز فيمي أحد األعضاء البارزين في مجمع المغة العربية في القاىرة
 .(1)ينطوي عمى كتابة العربية بالحروف الالتينية م مشروعاً 1944لممجمع سنة 

ال إلى  ،ومما يثير الغرابة والعجب أن ىذه الحمالت ودعوات التغريب توجو إلى المغة في ذاتيا
نما ىو كامن في أبنائيا ،إلييا بو ليس راجعاً  رمىالذي تُ  مع أن القصور ،أصحابيا وأىميا وىذا يدل  ،وا 

 عمى أن أصحاب ىذه الدعوات ليسوا بمنصفين . داللة قاطعة

وعمى الرغم من ذلك فإن اإلجماع حاصل عند عمماء الغرب أنفسيم عمى أن العربية من أكمل 
جم الند لموقوف عمى ىذه أو مع ،الع عمى مجموعة من معاجميم كمعجم الروسويكفي االط ،المغات

وأخذوا يختمقون األسباب تمو األسباب لمتشكيك في  ،. غير أن المغرضين تجاىموا تمك الحقائقالشيادات
لطي إنجازات  ،وحاولوا فصل المسممين عن ماضييم ،وسعوا إلى إبعادىا عن مصادر القرار ،مكاناتياإ

وفي ىذا الجو  ،وتشجيع الميجات بكل الوسائل الممكنة ،مع تمميع المغات األجنبية ،ف بيذه المغةاألسال
 ظل لدعاة التغريب مجال لبث أفكارىم وترويج دعواتيم .

" وىو من كبار رجال القانون الفرنسي المنصفين : " اسمحوا لي أن أنصح يقول " شارل ميرمر
اطرحوا ىذه األنظمة وامعنوا  ،في تقميد األنظمة األوروبية والمسيحية ال تطمبوا مستقبمكم ،جميع المسممين

وىو  ،وأكثر مساواة ،النظر في مشيد مانحن فيو من فوضى خداعة واطمبوا دينكم الذي ىو أسمح دين
 .(2)وال تستعيروا منا إال االكتشافات العممية التي تساعد عمى إنماء سعادتكم ،مفتاح مستقبمكم

 

                                                           
 ،محاضر جلسات المجمع  ،اقتراح اتخاذ الحروف الالتٌنٌة لرسم الكتابة العربٌة  ،انظر : عبد العزٌز فهمً (1)

 . 221و  242، ص1144للمؤتمر،  8و  5/جـ 11د 
 282ص  ،م 2112 – 3ط معة القدس المفتوحة،جا، منشورات سالمٌةمجموعة من الباحثٌن، الثقافة اإل(2)
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 مشكمة البحث: 

 ما مدى  انتشار ظاىرة التغريب في لغة الفتات المحال التجارية في محافظات غزة ؟  السؤال الرئيسي:

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 ؟المنتشرة في الفتات المحال التجارية في قطاع غزةما أىم مظاىر ظاىرة التغريب  .1
 اليوية المغوية ؟ما أثر ىذه الظاىرة عمى  .2
 ما أىم الحمول ليذه الظاىرة ؟ .3

 :ىذه الدراسة دافأى

 الوقوف عمى أىم مظاىر ىذه الظاىرة في الالفتات . .1
 الكشف عن أثر ىذه الظاىرة عمى اليوية المغوية . .2
 إيجاد حمول ليذه الظاىرة .  .3

  أىمية ىذه الدراسة

 -التالي:في تكمن أىمية ىذه الدراسة 

ومطالبة الجيات  والحد منيا في المحال التجارية مظاىر التغريب في الالفتاتوقوف عمى أىم ال .1
 المسئولة بوضع قوانين تحد من انتشار ىذه الظاىرة. 

  العربية. الحفاظ عمى لغة القرآن الكريم وثقافتو وىويتوو ييمو  العربية نشاء جيل يخاف عمى لغتوإ  .8

 منيج الدراسة :

" الذي يدرس ظاىرة لغوية معينة من جوانبيا المختمفة في  الوصفياعتمدت الدراسة عمى "المنيج 
 مون كأحد أنماط المنيج الوصفي . تحميل المض، لمستعينا بالمنيج التحميمي ،فترة زمنية معينة

 عممية عمى مبحثين : ال توواقتضت طبيعة الدراسة أن تتوزع ماد

 .المبحث النظري : ظاىرة التغريب 

وعالقتو بالعولمة . كما يتناول وقفة مع ظاىرة التغريب في الفتات المحال  ،التغريبويتناول مفيوم 
 التجارية في الشارع العربي . 

 .تات المحال التجارية في قطاع غزةالمبحث الثاني : التغريب في لغة الف



8 
 

بجمعيا وتوفيرىا  الباحثات التي قامت طالباتنا ويدرس أنواع التغريب المغوي الذي ورد في نماذج العينة
 وجاءت الخاتمة متضمنة أىم نتائج البحث وتوصياتو . .من خالل عمل جولة وتصوير الفتات المحالت

 المبحث األول

 ظاىرة التغريب

 أوال : مفيوم التغريب وعالقتو بالعولمة:

 عجابواإل واالنبيار التعميق حاالت عمىًا غالب المعاصر والفكري الثقافي االصطالح يطمق )التغريب( في
 وأ الفرد يصبح بحيث فييا السائدة الحياة وأساليب ونظميا بقيميا خذواأل الغربية لمثقافة والمحاكاة والتقميد

 حياتو وأساليب وعاداتو وعواطفو ميولو في غريباً  االتجاه او الموقف ىذا لو الذي المجتمع وأ الجماعة
 ونظريات ونظم قيم من عميو تشتمل وما الغربية الثقافة لىإ ينظر الحياة، في وتوجيياتو العام وذوقو

 إلسالمية.ا متياأو  جماعتيا لتقدم المثمى الطريقة بيا خذاأل في ، ويرىكبارا  و  عجابإ نظرة حياة وأساليب
 التي واالجتماعية والسياسة والثقافية الزمانية األطر باختالف وتغيرىا التغريب داللة اختالف من وبالرغم
 واجتماعية سياسية بعادأ ذا فكري تيار نو:أ عمى يتفقون الموضوع ىذا في الباحثين غمبأ نإف فييا، يطمق
 لغاءإ بيدف وذلك الغربي؛ باألسموب بخاصة والمسممين بعامة األمم حياة صبغ الى يرمي وفنية، وثقافية

 . يةالغرب لمحضارة التبعية سرىأ ، وجعميمالمتفردة وخصائيم المستقمة شخصيتيم

م، وانقضاء عصر الحرب 1989وقد أصبحت العولمة حقيقة واقعية منذ انييار حائط برلين عام   
البااااردة، وانيياااار الااانظم الشااايوعية فاااي أوروباااا الشااارقيَّة، وتفكاااك االتحااااد الساااوفيتي، واتجااااه العاااالم كماااو نحاااو 

ميااة والتكنولوجيااا اليائمااة التااي االقتصاااد الحاار واالناادماج فااي األسااواق الكبياارة واالسااتفادة ماان المنجاازات العم
" بأنَّياا : تعمايم نماط مان األنمااط  Globalizationولدىا النظام العالمي الجديد .ويمكن تعريف العولمة " 

الفكريَّاااة والسياسااايَّة واالقتصااااديَّة عماااى نطااااق العاااالم كماااو، وألنَّ الااادعوة إلاااى العولماااة  ولااادت فاااي الوالياااات 
أنيا تعناي الادعوة إلاى تبناي النماوذج األمريكاي فاي االقتصااد والسياساة وفاي  المتحدة، فمن المفترض نظرياً 

 .(1)طريقة الحياة بشكل عام، ومن ضمنيا المُّغة والثَّقافة والفكر واإلعالم

                                                           

 العدد السادس والتسعون ،المصرية، مجمة مجمع المغة العربية د. كمال بشر،المغة العربية بين العوربة والعولم(1)
 . 42ص م( 2002مايو  -ىاا  1423)صفر      
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إنَّ العولمة نفسايا بآلياتياا وتقنيتياا ونظمياا الثَّقافيَّاة قاد تاؤدي إلاى ضاياع أو إضاعاف مئاات المغاات        
وتاادفع التطااور العااالمي فااي اتجاااه المغااة الواحاادة والثقافااة الواحاادة والمسااان الواحااد. وربمااا تااؤدي العولمااة إلااى 

ًا المغااات التااي تمثاال بااالطبع الوعاااء األول طمااس اليويااات والثقافااات الخاصااة والمحميااة، وعمااى رأساايا جميعاا
لمثقافااة والمخاازون التاااريخي لمتقاليااد واألعااراف واإلبااداعات والعناصاار الممياازة ليااا . وتقااول األرقااام الدوليااة 

% مااان 85% مااان العناصااار التااي تتحااارك فاااي شاابكة اإلنترنااات ىاااي باإلنجميزيااة وحااادىا، و90الرساامية إنَّ 
ن أكثاااار ماااان االتصاااااالت الدوليااااة عباااار الياااااتف تاااا % ماااان األفااااالم التمفزيونيااااة 70تم باإلنجميزيااااة أيضااااًا، وا 

 % من برامج اإلذاعات في كل العالم باإلنجميزية .65والسينمائية باإلنجميزية، و
في ظل فجوة كبيرة تفصال باين شاعوب متقدماة غنياة و ة العولمة في عالم غير متكافئ، و إن ظاىر         

د، بين شعوب أخري نامية فقيرة، تح مل في طاياتيا تيديدًا بخطر ذوبان الثقافة تحت مظمة نمط ثقافي موحَّ
يضاام منظومااة ماان القاايم، يااتم فرضاايا عمااي بماادان العااالم، وىااو فااي الغالااب الاانمط الثقااافي الغربااي، وبصاافة 
خاصة األمريكي، وىناا تصابح الثقافاات الوطنياة محال اختباار حقيقاي، إماا أن تحاافظ عماى تميزىاا وتفردىاا 

ذا الذوبان الثقافي المتوقع، أو تتعامل مع ىذا النمط، وتتوحد معو فتفقد تميزىا وتفردىا، ومع مرور وسط ى
الوقاات تااذوب اليويااات الحقيقيااة، وتطمااس المالمااح الذاتيااة، وذلااك ىااو التحاادي الحقيقااي الااذي يواجااو العااالم 

لعاالم ىاو كيفياة الموائماة باين بَأسره، وبصفة خاصة دول العالم النامي. ويكاون الساؤال الجاوىري أماام ىاذا ا
متطمباااات العولماااة وضااارورة الحااارص فاااي ذات الوقااات نفساااو عماااي التمساااك بخصاااائص اليوياااات الوطنياااة 

 .(1)وثقافاتيا
ماااا يطفااح عماااى عباااارات المتحااادثين وكتاباااات المثقفاااين مااان اساااتخدام لااابعض  "التغريـــب"وماان مظااااىر      

لاى ألفااظ عربياة، ولكان التبااىي بالثقافاة الغربيَّاة والشاعور األلفاظ األجنبية في الوقت الاذي يمكانيم تجنبياا إ
بالفوقيَّة يدفع ىؤالء إلى  تطعيم مقوالتيم المكتوبة أو المنطوقة بمصاطمحات أجنبياة متظااىرين بأنَّياا أسابق 
إلااى ألساانتيم أو فيمياام ماان مماثميااا العربااي، وىااو شااعور لعمااري يفصااح عاان االنياازام الااداخمي لمشخصااية 

عمقيا بالقشور، وانصرافيا عن الجوىر، حتي إنَّ صحافتنا العربيَّة أصبحت ال تتحرج في عرض العربية، وت
مثاال ىااذه األطروحااات، وربمااا حرصاات عمااى اسااتكتاب  أولئااك الااذين يظياارون خبااراتيم األجنبيااة فااي انتقاااء 

حافة أو المصااطمحات األجنبيااة حتااى مااع عماام القااارئ العااادي بالمماثاال العربااي، ولاام يقااف األماار عنااد الصاا
اإلذاعاة، فيناااك التمفاااز الاذي تعااج برامجااو بمثاال ىاذه الممارسااات، حتااى إنَّ العربياة الفصااحى أضااحت  فااي  

تجااوز اإلعجااب بالمغاات الغربياة المثقفاين "التغريـب" وسائل إعالمنا غريبة في ديارىا. وانسياقيا وراء تيار 
دون تركيب جممة أجنبية واحدة، أو نطق بعض كمماتيا، تراىم يقمدون يحتى أولئك الذين ال يج إلى العامة،

                                                           
 . 43المرجع السابق، ص(1)
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ما يسمعون من ألفاظ وتعبيرات في السياسية والتجارة واألخاالق، ال فارق إن َعاٌدوىا مان التنادر تاارة أو مان 
 قبيل التظاىر باتساع الثَّقافة والمعرفة تارة أخرى .

ميو " تغريبااًا " مااا يعااج بااو الشااارع العااام ماان وأصاابح ماان مظاااىر العولمااة الحديثااة وىااو ىنااا مااا نساا 
ن ىاام عجاازوا عاان الحاارف األجنبااي  الفتااات بأسااماء المحااالت التجاريااة والخدميااة بكتابااات أجنبيااة بااارزة، وا 
ترجماااوه باااالحرف العرباااي، وكااال ماااا ييميااام أن يحمااال المكاااان الطاااابع الغرباااي ساااواء كتاااب اسااامو باااالحروف 

 .(1)أنو مميور بالصبغة األجنبيَّة، وغالبًا ما تكون "غربيَّة" األجنبية أو كتب بالحرف العربي، الميم

 تعريف اإلعالن :

 تعريف لإلعالن يوجد ال بينما والنشر، بمعنى: اإلظيار العربية المغة في اإلعالن تعريف يتم
 المعنى بيذا يعرِّفو عربي وأول العربية، المغوية القواميس في يذكر ولم االصطالحي بالمفيوم مانع جامع
المغة  في اإلعالن أن معارفو دائرة في يقول إذ1819عام  لبنان في المولود البستاني بطرس المعمم ىو

 والنشر. :اإلظيار

 بأنو لإلعالن األمريكية التسويق جمعية تعريف منيا الغرب في مختمفة تعريفات لإلعالن ويوجد
 المكتوبة أو المسموعة أو المرئية اإلعالنية الرسائل إذاعة أو نشر إلى تؤدي التي النشاط نواحي مختمف
 أو ألفكار الطيب التقبل إلى استمالتو أجل ومن وخدماتٍ  سمعٍ  شراء عمى حثو بغرض الجميور عمى

 عنيا. معمن منشآت أو أشخاص

 لتعريف المستخدمة الوسائل مجموع أنو عمى اإلعالن الكبرى الفرنسية المعارف دائرة وتعرف
 إلييا. بحاجتو ما بطريقة إليو واإليعاز منتجاتيا بامتياز صناعية أو تجارية بمنشأة الجميور

 العامة االتصال وسائل خالل من شخصي غير اتصال عممية بأنو اإلعالن السُّممي عمي وُيعرف
 عن المعمن يفصح حيث المستيمكين، من فئات إلى معينة معمومات التوصيل ثمن يدفعون معمنين بواسطة

 شخصيتو.

 المدفوعة الشخصية غير واإلعالمية االتصالية الجيود كافة بأنو اإلعالن حسين سمير ويعرف
 أو تعرض أو تنشر والتي واألفراد الربح إلى اليادفة غير والمنظمات األعمال مؤسسات بيا تقوم والتي
 جميور تعريف بيدف وذلك المعمن شخصية خالليا من وتظير اإلعالنية، الوسائل كافة باستخدام تذاع
 معين. بسموك القيام عمى وحثو معينة بمعمومات معين

                                                           
 85،86د. عوض بن حمد القوزي، التعريب والتغريب، مجمة مجمع المغة العربية المصري، ص(1)
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 ثانيا : وقفة مع ظاىرة التغريب في الفتات المحال التجارية في الشارع العربي.

بل  ،ال تقتصر عمى الشوارع في قطاع غزة ،الواقع أن ظاىرة التغريب في الفتات المحال التجارية
 ،وىناك العديد من الدول حاولت مواجية الظاىرة ،لعربية بشكل عامىي ظاىرة عامة تعاني منيا الدول ا

ولكن ازدياد ىذه الظاىرة جعميا بمثابة  وبعضيا لم يستطع. ،ومنيا من استطاع أن يحقق بعض النجاح
وتخرج لنا الصحافة وبقية وسائل اإلعالم كل حين وآن بفيروس  ،الفيروسات التي تنيش في جسد المغة

وكما تغزو الفيروسات جياز الحاسوب وتدمر  ،فكما تغزو الفيروسات الجسد اآلدمي وتنيك خالياه ،جديد
وتكون النتيجة الدمار  ،وتشل تركيبيا البنيوي ،فيروسات تشوه مفرداتيا –أية لغة  -فان لمغة ،برامجو
 وىذا مما نشاىد ىذه األيام في لغة الفتات المحال التجارية. ،النيائي

ألنيا بشكل أو بآخر  ،في مصر ظاىرة تستحق وقفة التجارية المثال أسماء المحال فعمى سبيل
فمع انقشاع عصر االستعمار  ،والثقافية السائدة في كل حقبة ،والفكرية ،انعكاس لمسمات السياسية

 ،فظيرت محالت بقالة ،والعروبي ،والقومي ،بدأت تظير أسماء المحالت ذات الطابع الوطني ،والممكية
)والحرية  ،)والنصر( ،)والعروبة( ،وغيرىا تحمل أسماء مثل : )الجالء( ،وأدوات منزلية ،ضرواتوخ
ووصل األمر إلى إطالق تواريخ معينة عمى أسماء المحالت  ،)والتحرير( ،)والوحدة( ،)والقومية(،(

 يوليو ( ويوم الجالء . 26( و )1952يوليو( و )ثورة  23التجارية مثل )
وبدأت األسماء األجنبية  ،وىبت رياح االنفتاح االقتصادي ،وبة والوحدة والقوميةومضت أيام العر 

المكتوبة  وقام المئات من أصحاب المحالت بنزع الالفتات ،تغزو أصحاب المحالت الصغيرة منيا والكبيرة
طالق أسماء أجنبية عمى المطاعم ،بالمغة العربية ودفنيا أو حرقيا  ،المالبس ومحالت ،والمقاىي ،وا 

ن فرحوا بيا ،فظيرت أسماء غريبة لم يعتدىا المصريون ،ودكاكين البقالة ،والحالقة واعتبرىا كثيرون  ،وا 
فمثال ظيرت محالت صغيرة تحمل أسماء مثل: )دوالر(  -من الناحية االقتصادية -)فاتحة خير(

حالت الفراشة التي تتوالي حتى م ،و)فاشون( و)تريدينغ( و)رد شو( و)أميغو( و)دريمز( وغيرىا الكثير
كرام الموتى .  إقامة سرادقات العزاء أصبح ليا أسماء أجنبية لجذب األحياء وا 

ولم تتوقف عند حدود  ،ويبدو أن " الفوضى الخالقة" عرفت طريقيا إلى عالم أسماء المحالت
رسي مطروح الساحمية فيناك مثال مقيى في منطقة م ،السابقة )كونداليزا رايس( وزيرة الخارجية األمريكية
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فتحفل بكم مذىل من  مثالخره(. أما مدينة نصر في القاىرة اسمو )آخر عنطزة( وآخر يحمل اسم )الميل وآ
 .(1))عسولة( وغيرىا و)روشنة( وومنيا )طقاطيقو(  (أسماء المقاىي الغريبة )كوفي شوب

)الييود والييودية مؤلف موسوعة  –رحمو اهلل  –وكان المفكر البارز عبد الوىاب المسيري 
والصييونية( أقام قبل وفاتو دعوة قضائية ضد الدولة يطالبيا بتطبيق مادة دستورية تنص عمى أن المغة 

التي قال :  ،العربية ىي المغة الرسمية لمدولة .وقال حينيا إن ما دفعو إلى ذلك غيرتو عمى المغة العربية
وىو ما يخالف رأيو نص الدستور المصري وقوانين )اليوس التغريبي (  من إنيا تتعرض في مصر لموجة
 ،فوتوغرافية لعدد من واجيات المحال التجارية والالفتات واستعرض صوراً  ،تنص عمى حماية المغة العربية

التي كتبت بمغات أجنبية وكأنيا أصبحت خارج نطاق  ،والقرى السياحية ،حياء السكنيةواأل ،والشركات
إعالنات في صحف مصرية تخمو من أي كممة بالمغة العربية . ووصف ذلك  إضافة إلى ،الدولة المصرية

 .  (2)بأنو استيانة بالمغة العربية وتعبير عن " عقدة نفسية" واستالب إلى الغرب 

فوضى  ،فالتغريب والفوضى ،وال تختمف الصورة في المممكة العربية السعودية عنيا في مصر
سواق الراقية في سماء األفعمى سبيل المثال : قبل سنوات كانت  أ ،الالفتات أصبح سمة في مدن المممكة

 ،العميا مولو  ،خريص بالزاو  ،أما اآلن : حياة مول ،صحاريو  ،مكةو  ،األندلسو  ،ةيالرياض : العقار 
 . (3)الرياض جاليري ... ألن المتسوق يشعر أنيا أكثر فخامة وعصرية وأناقة و 

يقول الدكتور عبد العزيز  ،عن البالد العربية األخرى يضاً لصورة أأما في اليمن فال تختمف ا 
المقالح في مقال لو عن فوضى الالفتات في اليمن : " ليست القرود وحدىا التي يستيوييا التقميد 

فيم ال يكفون عن تقميد  ،بعض البشر يشاركون القرود في تمثيل ىذه النزعة )القرودية( ،والمحاكاة
نما في التقاليد والشكميات السطحية ،ي األمور العاليةليس ف ،ومحاكاة اآلخرين تبرز ىذه  الحالة أكثر  ،وا 
وبعض البقاالت  ،في تمك الالفتات واألسماء التي تتصدر واجيات بعض الدكاكين ما تكون وضوحاً 
بما تحممو من مئات األسماء األجنبية المكتوبة بحروف عريضة متعددة األلوان وأغمبيا  ،الكبيرة والصغيرة

وال  ،لذلك فيم ال يقبمون عمى األماكن التي ترفعيا ،بالحروف األجنبية التي يصعب عمى المواطن قراءتيا

                                                           
 شبكة الفصيح لعموم المغة العربية . ،الفتات المحال التجارية خطر عمى المغة العربية  ،د.سميمان خاطر  (1)
 9/3/2009Alsharq.com، جريدة يومية سياسية جامعة، قع الرسمي لجريدة الشرق القطريةالمو حسام سميمان، (2)
 فصيح لعموم المغة العربية .شبكة ال ،الفتات المحال التجارية خطر عمى المغة العربية  ،د. سميمان خاطر   (3)
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ىا تزيد في عددىا بل نرا ،والمالحظ أن الظاىرة ال تتراجع أو تقف عند حد ،يدرون ما يباع فييا أو يشترى
 . (1)وال أحد ييتم أو يتدخل أو يموم أو يزجر " ،وتستشري

من  ويستدرك قائال: " أتذكر أنني كنت ذات مرة أتجول في أحد األسواق العربية برفقة صديق
ولفت انتباىو بعض األسماء المكتوبة بالحروف الالتينية إلى جانب العربية في عدد  ،األدباء العرب الكبار

أسواق المدن اليمنية ىي أن وقال وىو ينظر إلى تمك الكتابات باستنكار واشمئزاز : أعتقد  ،لدكاكينمن ا
وما  ،فقد ظل اليمن في منأى عن المؤثرات المغوية األجنبية ،التي ستظل مبرأة من ىذا التقميد السخيف
ني حالة من القمق وخيبة وحين أتذكر ىذا الحديث القديم  تعتري ،تجمبو معو من "موضات " سطحية تافية

فيجد أن آالف  ،األمل . وأخشى أن يأتي ذلك الصديق يوما ما في زيارة لصنعاء عاصمة العروبة األولى
ولم يعد بعضيا يتخفى حتى  ،قد غزت ىذه العاصمة ،األسماء األجنبية المكتوبة بالحروف الالتينية

وىو ما يجعمك  ،بل صارت تسميات أجنبية وبحروف أجنبية أيضا ،واألجنبية بالجمع بين الحروف العربية
 .لحديثة وكأنك في مدينة غير عربيةتشعر وأنت تمر ببعض األسواق ا

والتي تحمل أسماء أجنبية لم تعد وقفا عمى بعض  ،واألسوأ أن تمك الالفتات المكتوبة بالحروف الالتينية
ما يسمى بالمؤسسات والشركات التي تزىو بمثل ىذه  بل امتدت إلى ،والبقاالت ،والدكاكين ،الفنادق

ولفت االنتباه إلى  ،والتي ال مبرر ليا عمى اإلطالق سوى محاكاة القرود ،التقميدات الباعثة عمى السخرية
كم عدد  –التطور السطحي الذي يشغل بعض األذىان . وكثير ىم الذين يتساءلون إزاء ىذه الحاالت 

 من أجميم وحدىم تتم ىذه "الشخبطات" ؟ األجانب في بالدنا الذين

أو شركة تحمل اسما أجنبيا ؟ ثم ما الجية الرسمية التي  ،أو بقالة ،وما الذي قد يغرييم لمتوقف عند دكان
وأين تقف البمدية من  ،يقولون إنو األصل ،منحت ىؤالء حق رفع مثل ىذه الالفتات األجنبية في بمد عربي

 ىل تعمم أن ىذا من صميم اختصاصيا وعمى رأس مسئولياتيا ؟  أو بعبارة أخرى ،ىذه الفوضى

عمييا اسم  يقول : وال أخفي أنني منذ أيام سألت صاحب أحد الدكاكين التي تحمل الفتة عريضة مكتوبا
فقمت لو : فمماذا  ،فأجاب ال أحد ،منتجع أمريكي وبالمغة اإلنجميزية : كم أجنبيا يمر عميو في ىذا الدكان

من ىذا المكان  وفي المغة العربية وفي منطقتكم منتجعات سياحية أجمل ،تة وىذا االسم األجنبيىذه الالف
 (2)مع ما يحدث مع بقية األسواق الجديدة ؟ فقال : فعمت ذلك انسجاماً السياحي األمريكي

                                                           
(1)

 www.althawranew.netصحٌفة الثورة الٌمنٌة.  ،صنعاء وفوضى الالفتات المكتوبة باللغة األجنبٌة ،د. عبد العزٌز المقالح
 www.althawranew.netصحٌفة الثورة الٌمنٌة.  ،صنعاء وفوضى الالفتات المكتوبة باللغة األجنبٌة ،د. عبد العزٌز المقالح(2)
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 المبحث الثاني

 التغريب في لغة الفتات المحال التجارية في محافظات غزة

عمى  ،كغيرىا من شوارع المدن العربية من حالة تغريب واسعة النطاقتعاني شوارع قطاع غزة 
وعمى تراث األمة  ،وحفاظو الدائم عمى لغتو ،الرغم من أن تاريخ قطاع غزة يشيد بالتزامو الديني والقومي

فإن جولة واحدة في شوارع القطاع الرئيسة تكشف لنا عن حالة الفوضى )التغريب(  ،العربية واإلسالمية
 ،طالق أسماء أجنبية عمى المطاعمإتتسم بيا "الفتات المحال التجارية" حيث دأب الكثير عمى  التي

أما مقاىي اإلنترنت  ،اراتوورش إصالح السي ،ودكاكين البقالة ،والحالقة ،ومحالت المالبس ،والمقاىي
لندن أو ال حرج عن أسمائيا. ونحن نتساءل: ىل يمكن أن نرى الفتة واحدة في باريس أو فحدث و 

ألن ىذه الدول  ،لن نجد ،مكتوبة بالمغة العربية؟ بالطبع ال -الفتة واحدة –نيويورك أو أي مدينة أجنبية 
 تحافظ عمى ىويتيا وبالتالي تحافظ عمى لغتيا.

 ،وحفاظو الدائم عمى لغتو ،وقطاع غزة من أكثر المجتمعات المعروفة بالتزامو الديني والقومي 
خفاء اليوية  ،بيدف طمس الحقائق ،تي يقوم بيا أعداء ىذا الشعب)االحتالل(لمواجية المحاوالت ال وا 
ن المغة ىي أحد أشكال اليوية ،الثقافية لمفمسطينيين فال يمكن فصل الثقافة واليوية عن المغة فال ىوية  ،وا 

 ،تاتوليس من الغريب أن ُحولت المدن الفمسطينية المحتمة عمى الالف ،وال وطن دون ىوية ،دون لغة
فأصبحت " القدس"  ،حتى يترسخ االسم العبري في عقولنا ،لتصبح مكتوبة بحروف عربية وتمفظ بالعبرية

 " باإلنجميزية .Yerushalayimتكتب عمى الالفتات "يروشاليم" بحروف عربية و"

في الشوارع يعطي انطباعا بأن المجتمع الذي نسير في شوارعو  ولذلك يجب أن يكون كل ما 
 ،فالفتات المحالت التجارية فييا العجب ،يحدث عمى أرض الواقع ولكن ىذا ال ،سالميإبي مجتمع عر 

وبعضيا يحمل أسماء أجنبية قد ال يعرف الكثير من  ،تعطي أي معنى لما داخميا وكثير من المحال ال
وضرورة أن ُتعطي  ،مرتاديو ما معناه. والمفروض أن تكون أسماء المحالت التجارية معبرة عما داخميا

في شوارع قطاع غزة في  والحق أن مايتسق وينسجم مع قيمنا وعاداتنا.  ىذه األسماء داللة أو معنى
فقد  ،السنوات األخيرة ىو محاكاة وتقميد لما ىو موجود في الفتات المحال التجارية في الشارع العربي

نرى أن  ،ا نسير في شوارع القطاع الرئيسةفعندم ،استشرى المرض "التغريب" في الفتات المحال التجارية
 .ىذه الظاىرة وصمت إلى حد "اليوس التغريبي "
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 :ثالثة أقسامويمكن لنا تقسيم الفتات المحال التجارية التي أصابيا التغريب إلى 

 مكتوبة بحروف عربية فقط. الفتات أجنبية)أحادية المغة( -1
 ومكتوبة بحروف عربية. ،األجنبية الفتات أجنبية)مزدوجة المغة( أي مكتوبة بالمغة -2
 مكتوبة بالمغة األجنبية فقط. الفتات أجنبية )أحادية المغة( -3

 

 أواًل: الفتات أجنبية)أحادية المغة( مكتوبة بحروف عربية فقط

وىي الالفتات التي تكتب بحروف عربية، وتمفظ باإلنجميزية غالبًا، أو غيرىا من المغات أحيانًا، كالعبرية 
نو من سوء  – والفرنسية وىذا النوع من الالفتات يحتل النسبة األكبر في سمم التغريب في لغة الالفتات، وا 

 .استخدام المفردة أن تكتب بحروف عربية، وىي غير عربية

 فعمى سبيل المثال جاء في ىذا النوع من الالفتات .  

 "Originalوالمعنى بالعربية  " المركز العام" وباإلنجميزية  " ال "ين" مركز األورج

 "Week Endوالمعنى بالعربية  " نياية األسبوع " وباإلنجميزية  " " ويك إند "

 "Majestyوباإلنجميزية  " والمعنى بالعربية  "الفخامة" " ماجستي"

 "Coffee Shopوالمعنى بالعربية  " مقيى" وباإلنجميزية  " " كوفي شوب"

 "Sweet Ladyوالمعنى بالعربية  " السيدة الجميمة " وباإلنجميزية  " " سويت ليدي"

 "Elwaha Centerمركز الواحة " وباإلنجميزية  " "  والمعنى بالعربية" الواحة سنتر" 

 " Hi Lifeوالمعنى بالعربية  " الحياة العالية والعصرية " وباإلنجميزية  " " صالون ىاي اليف"

 "Hi Ladyوالمعنى بالعربية  " السيدة العصرية " وباإلنجميزية  " " كوافير ىاي ليدي "

 "Future Homeوالمعنى بالعربية  " بيت المستقبل " وباإلنجميزية  " " فيوتشر ىوم "

 "Micro Houseوالمعنى بالعربية  " البيت الصغير " وباإلنجميزية  " " مايكرو ىاوس"

 "Chic Manالمعنى بالعربية  " الرجل األنيق" وباإلنجميزية  "و  " صالون شيك مان "

 "Love Nightوالمعنى بالعربية  " مساء الحب " وباإلنجميزية  " " لف نايت "
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 "Easy Lifeوالمعنى بالعربية  " الحياة السيمة " وباإلنجميزية  " " إيزي اليف "

 "Dry Cleanوباإلنجميزية  " والمعنى بالعربية  " تنظيف وكوي" " دراي كمين شاىين "

 Sweet Life"والمعنى بالعربية  " الطفل الجميل " وباإلنجميزية  " " سويت بيبي"

 " Gentle Manوالمعنى بالعربية  " الرجل األنيق " وباإلنجميزية  " " جنتل مان "

 "Friends Styleوالمعنى بالعربية  " موضة األصدقاء" وباإلنجميزية  " " فرندز ستايل "

 "Classic shoes"والمعنى بالعربية  " األحذية الكالسيكية " وباإلنجميزية  " كالسيك شوز"

 "Nice Dreamوالمعنى بالعربية  " الحمم الجميل " وباإلنجميزية  " " نايس دريم "

 "New Styleوالمعنى بالعربية  " الطراز الجديد " وباإلنجميزية  " " نيو ستايل "

 "Lady Shoesعنى بالعربية  " أحذية السيدات" وباإلنجميزية  "والم " ليدي شوز "

 "Snow Whiteوالمعنى بالعربية  " الثمج األبيض" وباإلنجميزية  " " سنو وايت "

 "City Cars" وباإلنجميزية  "مدينةوالمعنى بالعربية  " سيارا ت ال " سيتي كارز "

 "Dubai phoneوالمعنى بالعربية  " تمفونات دبي" وباإلنجميزية  " " دبي فون "

 ولكنيا كتبت بحروف عربية فمثال جاء في الالفتات:  ،وجاءت بعض الالفتات فرنسية الداللة

 "    GÂTEAUX" والمعنى بالعربية "حمويات ساق اهلل" وبالفرنسية " "جاتوىات ساق اهلل

 " boutiqueوالمعنى بالعربية "محل ريتاج" وبالفرنسية "و "بوتيك ريتاج" 

 "Accessoireوالمعنى بالعربية "وائل ألدوات الزينة" وبالفرنسية " و "وائل لالكسسوارات"

 " lamourوالمعنى بالعربية "الحب" وبالفرنسية " و"المور"

 "Coiffeurوالمعنى بالعربية "تصفيف شعر النساء"وبالفرنسية " و"كوافير ديما"

 فمثاًل: ،لكنيا كتبت بحروف عربية ،ومنيا عبرية الداللة

 "   פלאפוןوالمعنى بالعربية "جواالت فارس"وبالعبرية " مركز فارس لمبيمفونات"" 
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 فقط  بيةر روف عحمكتوبة بأواًل : الفتات أجنبية )أحادية المغة( 

 العنوان مجال العمل عنوان الالفتة )اسم المحل( الرقم

 )الشارع العام( معسكر جباليا لممواد الغذائية سوبر ماركت نصار   .1
 معسكر جباليا )الشارع العام( أدوات صحية شركة يونسكو لألدوات الصحية   .2
 معسكر جباليا )الشارع العام( لممواد الغذائية ميني ماركت المدىون   .3

 شركة انترا حمد  .4
جميع أنواع الكراميكا 
 واألدوات الصحية

 جباليا )الشارع العام(معسكر 

 معسكر جباليا )الشارع العام( محل حواسيب      مركز ساتا  .5
 معسكر جباليا )الشارع العام( لمجواالت مركز األورجينال  .6
 شارع الترنس -معسكر جباليا  مرطبات لم ويك إند  .7
 شارع الترنس -معسكر جباليا  عطور وبخور خميك ستايل   .8
 شارع الترنس -معسكر جباليا  الخمويةلألجيزة  دبي فون   .9

 شارع الترنس -معسكر جباليا  لألجيزة الخموية معرض شادي فون  .10
 شارع الترنس -معسكر جباليا  لألجيزة الخموية مركز فارس لمبيمفونات   .11
 شارع الترنس -معسكر جباليا  لممواد الغذائية سوبر ماركت رابعة   .12
 شارع الترنس -معسكر جباليا  الزينةألدوات  معرض اكسسوارات باريس  .13
 شارع الترنس -معسكر جباليا  حمويات جاتوىات ساق اهلل الشامية  .14
 شارع الترنس -معسكر جباليا  مخبز مخبز اكسترا باجت   .15
 مشروع بيت الىيا محل أحذية أوسكار شوز  .16
 شارع النصر مقيى كوفي شوب   .17
 شارع النصر مالبس بوتيك ريتاج  .18
 شارع النصر لمتجارة محالت ناشيونال   .19

 سويت ليدي  .20
فساتين السيرة وبدل 

 شارع النصر العرائس

 شارع النصر مالبس الواحة سنتر  .21
 شارع النصر أدوات زينة وائل لالكسسوارات   .22
 شارع النصر محل أثاث موبيميات وديكورات سوما   .23
 شارع النصر تحف ديكوراما كالسيك  .24
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 الباشا الكترونك   .25
بيع األقمار الصناعية 

 شارع النصر والجواالت 

 شارع النصر مالبس نسائية سنتر الحمم األبيض  .26
 النصر لممواد الغذائية ميني ماركت بيروت  .27
 النصر لممواد الغذائية ميني ماركت النصر  .28
 النصر لممواد الغذائية ميني ماركت القدس  .29
 النصر لممواد الغذائية ميني ماركت فمسطين   .30
 النصر مركز تجاري ىممو سنتر  .31
 النصر مركز تجاري الباشا سنتر  .32
 النصر محل حالقة صالون ىاي اليف  .33
 النصر تصفيف شعر النساء كوافير ىاي ليدي  .34
 النصر تصفيف شعر النساء كوافير بيوتي بالس  .35
 النصر لممالبس الجاىزة  أزياء ريماس   .36
 النصر مفروشات فيوتشر ىوم  .37
 النصر لمجواالت 2000ديجيتال   .38

 المؤلؤة سنتر  .39
لألدوات المنزلية والتحف 

 واليدايا
 النصر

 النصر الستائر ميرا لمستائر  .40
 النصر أجيزة تحمية المياه سكاي ووتر )ألجيزة تحمية المياه(  .41
 النصر خدمات الكمبيوتر ماجيك أي تي   .42
 النصر المالبس وكوي غسيل دراي كمين  .43
 النصر االتصاالت  ديجيتال فون   .44
 النصر االتصاالت اليازجي فون  .45
 النصر محل أثاث موبيميا أبو دالل  .46
 النصر تصوير ريستوديو وفيديو كنا  .47
 النصر حمويات جاتوىات السقا  .48
 النصر حمويات جاتوىات النخالة  .49
 شارع ممدوح صيدم  حواسيب مايكرو ىاوس لمكمبيوتر  .50
 معسكر الشاطئ جواالت الشاطئ فون  .51
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 أبتكوس أبو العوف  .73
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 فقطمكتوبة بالمغة األجنبية ثالثا : الفتات أجنبية )أحادية المغة( 

 العنوان مجال العمل  عنوان الالفتة )اسم المحل( الرقم
1.  LOVE CENTER الشارع العام –معسكر جباليا  أدوات زينة 
2.  KING  STYLE الشارع العام –معسكر جباليا  مالبس 
3.  CONTINENTAL  شارع الترنس –معسكر جباليا  عطور وبخور 
4.  KIDS FASHION SMILE  شارع النصر طفالأمالبس 
5.  EYA FASHIONS  شارع النصر مالبس 
6.  ALASHI SHOPPING شارع النصر مالبس 
7.  ALSHARAF FASHION شارع النصر مالبس 

8.  PLOFLAG SHOP 
عالم دول أصناعة جميع 
 العالم

 شارع النصر

9.  MODERN SHOES  شارع النصر أحذية 
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10.  TEMO شارع النصر مالبس شبابية 
11.  NEW LOOK  شارع النصر مالبس 
12.  3M شارع النصر تحف وىدايا 

13.  ERSHI MONALISA 
مستحضرات تجميل 

 وتجييز عرائس
 شارع النصر

14.  MISS NADEEN شارع النصر مالبس 
15.  RAWAJ شارع النصر مالبس 
16.  CLASSIC شارع النصر شنط 
17.  CLASSY HOUSE شارع النصر مالبس 
18.  JOLIE  شارع النصر مالبس نسائية 
19.  TOP OPTION شارع النصر محل 
20.  FOX OUTGED شارع النصر محل 
21.  AFRANJI MODEL شارع النصر محل 
22.  CROCODILE KIPS شارع النصر محل 
23.  BLUE SHARK شارع النصر محل 
24.  CASUAL WEAR شارع النصر محل 
25.  PINK CENTER شارع النصر محل 
26.  STAR MAN  خر شارع الجالءآ مالبس 
27.  TWO ONE TWO شارع النصر مالبس شبابية 
28.  COF SHOP MILANO  شارع النصر محل 
29.  DIADORA SPORT شارع النصر محل 
30.  CREMA  شارع النصر محل 
31.  COLLEZIONE شارع النصر مالبس شبابية 
32.  BELLA   شارع عمر المختار مكياج ومالبس 
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33.  POSTERMAN شارع عمر المختار مالبس شبابية 
34.  TO BE STAR شارع عمر المختار مالبس شبابية 
35.  POP TIME الرمال مالبس 
36.  SHOW IN IN  الرمال األحذية 
37.  STAR TECH الرمال االلكترونيات والتكنولوجيا 
38.  SILVER الرمال المجوىرات الفضية 
39.  PAVILION الرمال لمعطور 
40.  COLLECTION الرمال زياء تركية لمصباياأ 
41.  SMART الرمال مالبس شبابية 
42.  CHICKEN HOUSE  الرمال مطعم 
43.  SWEET HOUSE الرمال الحمويات 
44.  GOOD LUCK تل اليوى لمبصريات 
45.  SPECIAL MISS YOU شارع جامعة األقصى مالبس الصبايا 
46.  BELL BRID تل اليوى مالبس نسائية 

47.  IT SOFT 
لمكمبيوتر وتكنولوجيا 

 شارع البحر المعمومات

48.  STEP تل اليوى لمتكنولوجيا واالنترنت 
49.  RED ROSE النصيرات رقى العطور العالميةأ 
50.  ART  النصيرات لألجيزة الكيربائية 
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 وبعد أن أوردنا نماذج لصور التغريب في الفتات المحال التجارية في غزة نتساءل:

 أليست ىذه الالفتات عمى واجية المحالت أمرًا معيبا لنا جميعًا ؟ -
 ن ىذه الالفتات بمغة غير لغتنا؟يف سينشأ أبناؤنا وىم يرون ويقرأو ك -
 أال تمثل ىذه الالفتات في الشوارع ىوية الشارع وثقافة المجتمع؟ -
ننا فقدنا االعتزاز بمغة يقاف ىذا الزحف التغريبي المتزايد كل يوم في أمتنا أم أإأليس من واجبنا  -

 ن؟آالقر 
ووزارة االقتصاد أن  ،ووزارة الثقافة ،والبمديات كيف تقبل الجيات المسؤولة مثل وزارة الحكم المحمي -

 تنتشر ىذه الالفتات في مجتمعنا العربي الفمسطيني؟
 أال يدق سرعة ىذا التحول إلى الثقافات األخرى دون وعي ناقوس الخطر؟ -
 لضبطيا؟ اً سياسي اً اىرة "ظاىرة التغريب" قرار أال تستحق ىذه الظ -
-  

 الدراسات السابقة
 

 حسب ما تضمنتو الدراسات السابقة : 

، و التي "سالميةثره في الثقافة اإلأالتغريب و "  :جريت بعنوانأ، التي دراسة  د. عدلي بن يعقوب
ن االستعمار تعمد التأثير  في  صفوة المجتمع أ، و التي كان موجز نتائجيا اعتمدت المنيج  الوصفي

نيم قاموا باستغالل العولمة لنشر ثقافتيم و محاربة أ، حيث دباءىم العمماء و المفكرين و األاالسالمي و 
دراستو قام ،  وفي . فيسيل استعمارىم من جديدلييم دائماً إثقافة المسممين. و بذلك يكون المسممين بحاجة 

الذين قاوموا التغريب و العولمة، و بثوا في شعوبيم روح الكفاح  دباءاألكرين و المفء و بذكر نماذج لمعمما
ضرورة االبتعاد عن ظاىرة التغريب ىم توصياتو: أوكان من  والحرية واالستقالل، والتمسك بزمام دينيم. 

 . عريقةية سالمإقامة دولة مة وإلبناء األأجل نشر الوعي الفكري السميم بين أو الحد منيا من 

سالمي التغريب في العالم اإل" :جريت بعنوانأالتي  :راسة د. سعود عبد العزيز الدوسريد
 أىدافيا. و التي كان من . اعتمدت دراستو المنيج  الوصفي"ثاره و كيفية مواجيتو دعوياً آو  مخططاتو و 

تتبدل وتتمون حسب الزمان  تيم التيفضح مؤامراعداء، وبيان محاوالتيم الماكرة، و ساليب األأالتنبيو عمى 



33 
 

و القضاء  خماد الحضارة العربيةإبقدر المستطاع  نن الغرب يحاولو أو التي كان من نتائجيا  .و المكان
: ضرورة ىمياأ. و في ىذا البحث قدمت العديد من التوصيات التي كان من عمييا لتتقدم حضاراتيم

ن أيجاد حمول ليا، ينبغي إمة االسالمية و الحد منيا و التعرف عمى المعوقات التي تيدد مستقبل األ
. وكذلك يجب اليقظة لكل ما يحاك هلل _عز وجل _ لممؤمنين الصادقينتتحقق ثقة المسممين في نصر ا

سالم دين سالم عالمي ن اإلأيقافيا . ووجوب بيان حقيقة إجل أضد المسممين من مؤامرات و العمل من 
 . سسياأيجب الحفاظ عمييا و تقوية  ىي لغتو لذلك ن المغة العربيةأو شامل و 

مغة العربية و التحديات ال: ". التي كانت بعنوانمحمد ضياء الدين خميل ابراىيم دراسة د.
ن المغة العربية من الثوابت أو التي كان من نتائجيا  ،تي اتبعت المنيج الوصفي التحميمي. و ال"المعاصرة

. دبيمن معالم النتاج الفكري و األبداعاتيا الفنية و معمم إداة أرمز ىويتيا و  نياأمة العربية و ساسية لألاأل
. خرى التغريب  و العولمةأن المغة العربية في حالة صراع مستديم من جية الميجات العامية ومن جية إ

ى تجاوز عين عم، مما يديات التي تواجييا المغة العربيةثار و التحىمية المشاركة في مواجية اآلأوكذلك 
ىم التوصيات التي تضمنيا أوجو التحديات. ومن أ، و ترسيخ قابمية المغة العربية في الوقوف بىذه المرحمة

 . صدار القوانين لممحافظة عميياإالبحث االىتمام بالمغة العربية و 

. والتي اعتمدت  "المغة العربية و تحديات العولمة"التي كانت بعنوان : دراسة أ. عمر بن طرية
الفرد العربي و استسالمو سباب ضعف شخصية أىدافيا بيان أو التي كان من   ،عمى المنيج الوصفي

. و ضعاف الدولة االسالميةإثار العولمة و التغريب في آم . وبيان االنتقاص من شأن المغة األو  ،لميزيمة
االبتعاد عنيا و المساعدة في تذليل يقاف عمميات التغريب و إتوصياتيا ضرورة  ىم نتائجيا  و أمن 

 . حاجزا في وجو الباحثين و العمماءالصعوبات و الحد من العقبات التي تقف 

و  "،المسان العربي بين التغريب و االنتماء المرجعي"جريت بعنوان أالتي  : الزىرة لحمح دراسة د.
بيان مدى تغريب المسان العربي . و ىدافيا :  أو التي كان من  ،التي اعتمدت المنيج التحميمي الوصفي

 التي انتيت  بالنتائج التالية : 

خرى الميجات أجنبية و من جية يتربص بيا من جية المغات األ مزدوجاً  المغة العربية تعيش حصاراً   -
 العامية.
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ىل الضاد في لغتيم و أبالمغة العربية بجانب االزدواج المغوي ىو تفريط  خطار فتكاً شد األأن إ  -
 . فاقياآم الثقة في فقداني

 .سالمية و العربيةسيام العولمة بشكل كبير في تيميش اليوية اإلإ -
 سالمي لذلك يجب الحفاظ عمييا  ارتباط المغة العربية باالنتماء العربي و اإل -

 :ىم التوصيات منياأانتيت الدراسة بو 

 ن الكريم . آمعان في القر ضرورة التدبر واإل -
 الحفاظ عمى الدين . البعد عن التغريب و  -
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 النتائج والتوصيات

 خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منيا:

 سيرة صحتيا عمى تشيد عممية ومسممة تاريخية وحقيقة عضوي ارتباط باليوية العربية المغة ارتباط نإ -
 بحياة إال تحيا ال فاألمة، الواضحة والدالئل الشواىد ، وتؤيدىاوالحاضر الماضي في والشعوب األمم
 لغتيا.

 في صحابياأ لسان عمى وتطورت ، ازدىرتالتاريخ أعماق في موغمة عريقة لغة العربية المغة نإ -
 لسان لتكون وتعالى سبحانو اهلل اختارىا حينما المقامات أعمى إلى قفزت ثم العربية الجزيرة صحراء
 واستقرت لسنةاأل في وسرت رحالو حط حيثما رحاليا وحطت وترحالو حمو في سالماإل فواكبت وحيو
 بيا قام التي النشيطة العممية الحركة احتضنت واالحترام، ثم القدسية من بيالة محاطة العقول في

 والمعاصرة عمييا السابقة الحضارات أنتجتو الذي الغني التراث واستوعبت العموم مختمف في المسممون
 منذ وغدت الرائعة الفكرية لمنجزاتيا دافئاً  وحضنا الشامخة اإلسالمية العربية لمحضارة وعاءً  فكانت ليا
 النفسي البناء عماقأ في تغمغمت ، حيثاإلسالمية العربية اليوية أركان من أساسياً  ركناً  الحين ذلك

 واالستالب واالحتواء والتدجين الغزو محاوالت كل ضد منيعاً  حصناً  لو وكانت العربي واالجتماعي
 اإلسالمي العالم عمى الكاسح ىجوميا الحديثة االستعمارية الحركة بدأت نأ منذ عميو تتابعت التي
 .ىذا يومنا إلى

 الوعي قمة عن الناتجة الداخمة العوامل بفعل صعباً  وواقعاً  مزرياً  وضعاً  اليوم تعيش العربية المغة أن -
 االستعمار عمييا شنيا التي الشرسة الحرب مخمفات ، وبفعلاليوية عمى الحفاظ في المركزية بمكانتيا
 والتي ضدىا االستقالل غداة المتغربة النخب قادتيا التي النشيطة التغريب حركة ، وبفعلالحديث
 . الخطيرة مضاعفاتيا من تعاني الزالت

 تحدٍ  أكبر اليوم تشكل أصبحت متعددة قطابأ ذات حضارية كظاىرة برز الذي والتغريب العولمة نإ -
سقاط الحدود واختراق الثقافية الحواجز تذويب عمى الميولة لقدرتيا نظراً  العربية لمغة  عوامل وا 

 ال وقت ، فيوتفتيتيا اليويات عماقأ في التغمغل عمييا تسيل رىيبة تقنيات من تمتمك بما المقاومة
    والخذالن. اإلىمال سوى أبنائيا من العربية المغة تجد

ومن  ،من الدخالء عمييا ،لغة الالفتات في شوارع محافظات غزة تتعرض ليجمة تغريبية شرسة  -
لكنيا تتعرض ألنواع أخرى  ،فإذا كانت غزة قد تخمصت من الغزو العسكري ،أبنائيا من غير وعي
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 إلى ما الذي آل اليوم بعد انكشاف أساليبو ،وفي مقدمتيا الييمنة الفكرية أو الغزو الفكري ،من الييمنة
يعرف بالنظام  طار ماإوتذويب الخصوصيات في  ،لغاء اليوياتإالتي تسعى إلى  ،يعرف بالعولمة
 العالمي الجديد.

فالالفتات التي تعتمد  ،اىرةعن حجم ىذه الظ اتيا الباحثتمن خالل العينة التي جمع كشفت الدراسة -
الظاىرة بصورىا المختمفة إحصاًء دقيقًا ذا أردنا إحصاء ىذه إالف بل باآل ،التغريب ُتعد بالمئاتعمى 

وتتعاون معيم  ،وىذا يستدعي أن ينشط القائمون عمى أمر المجمع في غزة ،في كل محافظات غزة
لتنقية المغة العربية من الشوائب وتنشئة الصغار عمى لغة سميمة معافاة من  ،االختصاصجيات 
 التغريب.

الفتات المحال التجارية يمكن تقسيميا إلى ثالثة  أن صور ظاىرة التغريب في لغة أكدت الدراسة -
 أقسام:

 مكتوبة بحروف عربية فقط. الفتات أجنبية)أحادية المغة( .1
 ومكتوبة بحروف عربية. ،الفتات أجنبية)مزدوجة المغة( أي مكتوبة بالمغة األجنبية .2
 مكتوبة بالمغة األجنبية فقط. الفتات أجنبية )أحادية المغة( .3

تشكل أعمى  ،الالفتات األجنبية "أحادية المغة" أي المكتوبة بحروف عربية فقطأن  ظيرت الدراسةأ -
كما أظيرت  ،نسبة في سمم ظاىرة التغريب بالنسبة لالفتات المحال التجارية في محافظات غزة

وفي  ،نجميزية أو المعنى االنجميزي كان ىو المسيطر غالبا في معظم الالفتاتالدراسة أن المغة اإل
 ونادرة العبرية. ،حاالت قميمة الفرنسية

وبعضيا  ،اأمر معيب عمينا فيي ال تعطي أي معنى لما بداخمي أن ظاىرة التغريب ىي بينت الدراسة -
يحمل أسماء أجنبية غالبا ال يعرف الناس ما معناه فاألسماء األجنبية ليست كالعربية، فمثاًل " شيك 

أحيانًا عمى محالت المالبس، وأحيانًا عمى محل الحالقة وعمى مان " و" جنتل مان" رأيناىا تطمق 
 غيرىا. 
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 ثانيا : التوصيات :
بأخذ  كافة الوزارات المختصة والمحافظات ورؤساء البمديات في  محافظات غزة اتوصي الباحثت -

صدار قرار يمزم كافة المحالت التجارية والشركات والمؤسسات باعتماد كتابة االسم بالمغة ا  و  ،دورىم
 ،ومتابعة ذلك بشكل دوري ومستمر مع الحرص عمى ذلك ،ولوحاتيا بشكل واضح الفتاتياالعربية في 

 تمتزم بذلك. وتطبيق أنظمة الغرامات والجزاءات عمى المحالت التي ال
أصحاب المحال التجارية والشركات والمطاعم  بإميال الوزارات المختصةأن تقوم  اتالباحث وصيت -

أو تبديل أسماء  ،كافة لتعريب أسماء المحال التجارية ،المرخصة بأسماء غير عربية مدة معينة
 ،العربيةل الالفتات المكتوبة بالمغات غير أو نزع ك ،محالتيم وشركاتيم إلى المغة العربية الفصحى

والتشدد بمنع ترخيص أي منشأة أو مطعم أو محل تجاري باسم  ،والالفتات المكتوبة بالميجات المحمية
 غير عربي.

مى لغة الضاد االقتداء بفرنسا التي أصدرت ات المعنية والمثقفين والغيورين عالجي اتوصي الباحثت -
نسية في معامالتيا داخل م يمنع فيو استخدام المغات األجنبية غير الفر 1975قانونا في ديسمبر 

ويتساءل الباحث أليس من  ويطبق القانون بفاعمية ىناك. ،ومنيا التجاري ،الدولة في جميع المجاالت
 ن الكريم التي نعتز بيا.آاألجدر أن نطبق ذلك عمى لغة القر 

أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات أنو عند الرغبة في كتابة االسم  اتوصي الباحثت -
بشرط أن يكون  ،أن يكون ذلك تحت االسم بالمغة العربية الصحيحة ،نجميزية أو األجنبيةالمغة اإلب

 كبر حجمًا وأبرز مكانًا من الالفتة.أاالسم بالعربية 
ذاعات )تمكين المغة العربية( عبر اإل بغزة بإطالق حممة بعنوان -مجمع المغة العربية اتوصي الباحثت -

لتغيير تسمية  ،والمعاىد والمدارس ،وحمقات البحث في الجامعات ،والمحاضراتوالمجالت والندوات 
زالة المخالفات الموجودة. ،المحال التجارية من المغات األخرى إلى المغة العربية  وا 

ووزارة  ،ووزارة الثقافة ،الوزارات المختصة وىي: وزارة الحكم المحمي)البمديات( اتوصي الباحثت -
بتأسيس "مكتب لغوي" في ىذه الوزارات يكون من ميامو أن تعرض  ،لتربية والتعميمووزارة ا ،االقتصاد

فيذه الطريقة التي كان معمواًل بيا  ،فيوجو صاحبيا بكتابة المفردات الصحيحة ،عميو الالفتة المطموبة
ة عمى في العراق الشقيق بموجب قانون عراقي يسمى "قانون حماية المغة العربية" لتسييد المغة العربي

 ما عداىا انطالقًا من الشارع.
 .يا، و الحفاظ عميالعربية في النفوس و إعالء شأنيا، و الثقة فيياتعزيز مكانة المغة  -
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 جعل أمن المغة العربية و سالمتيا من مقومات األمن الوطني القومي العربي.  -
 و السعي لتحقيقو. استراتيجياً  اعتماد التعريب الشامل ىدفاً  -
 الوقوف بصالبة أمام سمومو و مفترياتو .و   مخططات التغريب بكل أوجيورة كشف ضرو   -
عالء قيمة المغة العربية بين المواطنين و الحد من إمة و يجب العمل عمى غرس االنتماء الى األ -

 خرى.ىيمنة المغات األ
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