
ما  كييثييرا  واإجييييييراءان  مييفييهييومييان  والييثييقييافيية  ال�سيا�سة 
الريبة  يثران  مثلما   دائما،  ال�ساخنة  اال�سئلة  يثران 
ملفاتهما  مييع  للتعاطي  حميياوليية  اييية  عند  وااللييتييبييا�ييس 
ال�سرية والظاهرة، الن هذين املفهومني ارتبطا بانتاج 
ظواهر �سراعية معقدة وعنيفة، مثلما انتجا ا�سكاالت 
االن�سان  ازمة  �سناعة  ظواهر  على  انعك�ست  مفهومية 
ظواهر  انعك�ست  مثلما  والقوة  والهيمنة  ال�سلطة  امام 
هذه االزمة على مفاهيم الهوية واحلرية والتعدد. اذ ان 
تاريخ ال�سيا�سة العربية هو تاريخ ال�سلطة، وان تاريخ 
ال�سلطة هو تاريخ املهيمنات، وهذا التاريخ ظل منتجا 
العنف  ثقافة  توليد  يف  ا�سهمت  و�ييسييراعييات  الزميييات 
ورمزيته، ف�سال عن دوغما ئيتها الدائمة يف ان�سنة هذا 
بالدفاع  ال�سلطوي هو عنف يقرتن  العنف  العنف، الن 
مركز  التابو،  مركز  ال�سلطة،  مركز  موهوم،  مركز  عن 
مالمح  ت�سكيل  يف  ا�سهم  احلال  بطبيعة  وهذا  املقد�س، 
يف  وجييدت  التي  ال�سخ�سية  تلك  العنفية،  ال�سخ�سية 
البيئة ال�سراعية العربية جماال وا�سعا لت�سكلها، مثلما 
وجدت يف البيئة الثقافية ال�سراعية ف�ساء ل�سرورتها 
كيياأديييولييوجيييييا كييثييرا ميييا تييقييرتن بيينيي�ييسييو�ييس وافييكييار 

وتاأويالت، ولعل طابع العنف الذي ات�سمت بها الكثر 
واجتاهات  معينة  بفرق  اقرتنت  التي  ال�سخ�سيات  من 
)االإ�سالم  بي  االإعالمية  االأدبيات  يف  �سمي  مبا  ارتبطت 
ال�سيا�سي( دليل على اأن البيئة العربية،اأي بيئة ال�سلطة 
وازماتها و�سراعاتها مع الثقافات ال�سرية تعّد من اكرث 
احلوا�سن ا�ستعدادا وتهييجا ل�سناعة العنف، واأح�سب 
واتهامها  العراقية  ال�سخ�سية  عن  املتواتر  احلديث  ان 
واملازوخية  والق�سوة  واملزاجية  واالنفعالية  بالعنف 
قراءة  �سوء  من  بالكثر  بتقديري  يرتبط  اخر،  احيانا 
بني  وامل�سترت  الظاهر  ال�سراعي  الييرتاكييم  اإ�ييسييكيياالت 
و�ساللية  فكرية  ايديولوجيا  من  متثله  ومييا  ال�سلطة 
ون�سو�سية ازاء  ثقافات عميقة يف البنية االجتماعية 
والدينية وال�سيا�سية العراقية، اذ حتولت هذه العالقة 
ال�سراعية اىل عالقة طاردة متار�سها ال�سلطة لكل متون 
هذه  ت�سعيد  اىل  و�سوال  االخييرى  الثقافات  وهوام�س 
العالقة اىل نوع من املحو واملوت لكل املريدين الذين 

ينتمون اىل اال�سكال الثقافوية لهذه االجتاهات.
اإن العودة اإىل قراءة تاريخ العالقة اال�سكالية املاأزومة 
العالقة  باأن هذه  ت�سورا  يعطينا  واملثقف  ال�سلطة  بني 
ومعروفة  حميييددة  واأدوارًا  �سياقات  لها  ت�سطنع  مل 
على  تقوم  افرتا�سية  هيمنة  عالقة  فهي  وحمكومة، 
واالأخالقية  االجييتييميياعييييية  الييتييعييقيييييدات  ميين  جمييمييوعيية 
والرعوية،  احلاكمية  اأ�سكال  تربر  التي  واالقت�سادية 
تلك التي ترتبط بق�سدية نظام احلماية، ونظام القوة، 
اأ�سكال  من  �سكال  باملقابل  لها  �سنعت  الثنائية  وهييذه 
)الييراأ�ييسييمييال( االخييالقييي واملييعيينييوي الييذي تييراكييم بفعل 

النظام  حتكم  التي  و�سروطه  الييدائييم  ال�سراع  طبيعة 
االجتماعي يف البيئة العربية، والتي جعلت كل االأ�سكال 
الديني/ وال�سكل  الثقايف  ال�سكل  فيها  مبا  االجتماعية 
لنظام  تابعا  االقت�سادي/التجاري  وال�سكل  الطقو�سي 
واحلريات  بالتعددية  اليييوؤميين  الييذي  املييركييزي  احلكم 

والطقو�س خارج حميطه النف�سي وتو�سيفه البيئي.. 
الذي اقرتن  العربية  ال�سلطة  تاريخ  ان   ومن هنا جند 
انتج  واالقت�سادي،  الثقايف  االجتماعي  النظام  بهذا 
نظاما اآخر للعنف، ارتبط به تاريخ املثقف مبرجعياته 
ك�سعلوك وباطني ونقدي وع�سوي، اذ ان  هذا التاريخ 
معه  اليحمل  واملوت  واالق�ساء  املطرودية  من  الطويل 
ل�سخ�سية  االخييالقييي  التاأ�سي�س  ا�سكال  ميين  �سكل  اأي 
املثقف، الن هذا املثقف كان غر وا�سح املالمح، الميلك 
من  �سكل  عيين  احلييديييث  وحييتييى  عميقا،  ثقافيا  تراكما 
ازمات  حول  جتوهرت  التي  الباطنية  الثقافات  ا�سكال 
مل  اال�سالمي،  العربي  تاريخنا  داخييل  معينة  �سراعية 
الرتاكم،  لهذا  عمقا  توؤ�س�س  ان  االأخيييرى  هي  ت�ستطع 
بال�سيا�سة وااليديولوجيا ورمبا  ارتبطت  ازمات  النها 
بفكرة ال�سلطة وادوارها. ان هذه االزمات وال�سراعات 
ازمات  انييتيياج  يف  �سنة  األييفييي  ميين  اكييرث  وميينييذ  ا�سهمت 
متوالية للمثقف،وهنا نق�سد ال�ساعر واحلكيم واملف�ّسر 
تو�سيفية  ازمات  ت�سكيل  يف  ا�سهمت  مثلما  والييراوي، 
عن  امل�سوؤولة  هي  ال�سلطة  هييذه  ان  اذ  ذاتها،  لل�سلطة 
واملنفى  وال�سجن  واالقيي�ييسيياء  القمع  ظييواهيير  �سناعة 
ال�سيا�سي وامتالك راأ�س املال وراأ�س احلاكمية، وفر�س 
وال�سيا�سي  واالقييتيي�ييسييادي  االجتماعي  النظام  �سكل 
للدولة وعالقات االفراد داخل هذه الدولة، واملثقف ظل 
ال�سري والتدوين  للخطاب  االثر  ال�سانع  باملقابل هو 

ال�سري، حامل ال�سفرات والتاأويل والغمو�س ..
اإن حتديد مالمح حقيقية الزمة ال�سلطة واملثقف برزت 
بتقديري يف الع�سور التي ن�ساأت بها الدول املعا�سرة، 
اذ ان هذه ال�سلطة تو�سعت وا�سبح لها نظام معقد يف 
االإدارة واحلكم وااليديولوجيا وال�سيطرة واالقت�ساد 
واالمن وتراكم اخلربات، مثلما تفككت فيها عقد النظام 
)�سناعات(  لها  وا�سبحت  والتابو  واملقد�س  ال�ساليل 
اكرث �سرا�سة وقمعا الدارة ال�سلطة ذاتها.كما ان تو�سيف 
املثقف حمل هو االآخر داللة اكرث ح�سورا واكرث تعبرا 
ا�ستقاللية  بدت  مثلما  التو�سيف،  هذا  خ�سو�سية  عن 

واالخالقي  االجتماعي  النظام  خارج)�س�ستم(  املثقف 
املثقف  هييذا  ان  اذ  وا�سحة،  والييقييرابييي  واالقييتيي�ييسييادي 
ال�سلطة  متثلها  كانت  التي  املركزية  على  ومترد  تاأدلج 
وا�سبحت  ومييواقييفييه  وعيه  يف  وت�سخ�سن  الييقييدمييية، 
خطرا  ت�سكل  بييداأت  ايديولوجية  ومرجعيات  اطر  لها 
ال�سلطة، واأح�سب ان هذه املعطيات  حقيقيا على نظام 
ال�سلطة اىل  التي دفعت  يف �سناعة ظاهرة املثقف هي 
زيادة جرعات العنف �سد املناوئني ل�سرطها الوجودي 
ومنهم )املثقف( اإيهاما بالدفاع عن نوعها ومركزها من 

خطورة هذه القوى اجلديدة والغام�سة..
ال�سانع  هييو  �سيظل  ال�سلطة(  ال�سيا�سي)نتاج  فهل 
الفحويل  الرمز  دائما، وانه  لل�سيطرة والقوة  الوحيد  
�سانع  هو  املثقف  وهل  ال�سلطة؟  لهذه  الوحيد  االبوي 
االوهام واالحالم والعاطل عن ال�سلطة، اأو هو منوذج 
هو  رمبا  او  للرعوية؟  حا�سنة  اية  من  القدمي  املطرود 
اليينييار اال�ييسييطييورييية واملييالحييق ميين قبل �سلطة  �ييسييارق 

االلوهة الذكورية؟
البحث عن  امام �سرورة  مات�سعنا  اال�سئلة كثرا  هذه 
فنطازيا  من  املثقف  اإنتاج  اإعييادة  يف  جديدة  معادالت 
يف  حماولة  هي  مثلما   ، وخوفه  وايهاماته  و�سفيته 
ووحدته  ازمته  تفاقم  ازاء  ال�سلطوي  تعريف  اعييادة 
االزمة  ثنائية  بقاء  ان  نييدرك  الننا  املفرطة،  الفحولية 
تلك يعني انتاج املزيد من امل�سائب واملحن واحلروب 
ونفيا  واحليي�ييسييارة،  املييدنييييية  لقيم  والتخريب  للنا�س 
االزمييات  تيياريييخ  ان  اذ  وال�سلطوي،  للثقايف  متبادال 
العراقية  الدولة  الدموية يف  واالنقالبات  وال�سراعات 
ومزاجها  الييعييراقييييية  ال�سخ�سية  بطبيعة  اليييرتييبييط 
قد  كما  ازدواجيتها االجتماعية واالخالقية  او  العنيف 
يرتبط  ما  بقدر  االنرثبولوجيني،  من  البع�س  ي�سفها 
والديكتاتوريات  الثيوقراطي  احلكم  بتاريخ  ا�سا�سا 
متنا  خلقت  الييتييي  تلك  وال�سيا�سية،  االيييديييولييوجييييية 
قابلة  اجتماعية/�سيا�سية  وعييالقييات  ه�سا،  اجتماعيا 
كان  ال�سيا�سي  احلكم  تاريخ  الن  ب�سهولة،  لالنزياح 
غام�سة  باأديولوجيات  ارتييبييط  طييياردا  قامعا  تاريخا 
وعنفها  روطها  وفر�ست  املقد�س،  تاأويل  اىل  ا�ستندت 
ال�سعبية  املييعييار�ييسييات  وان  املييقييد�ييس،  هيييذا  خيييالل  ميين 
عن  واخليييروج  والتكفر  بيياملييروق  اتهمت  والعقائدية 
امللة، النها تبنت اجتاهات مناق�سة للمقد�س ال�سلطوي، 

وهذا الرتاكم �سنع له �سكال من ا�سكال املخيال ال�سعبي 
املواقف  الكثر من  الذي ظل يحكم  النف�سي  واالنفعال 
والتوجهات واملمار�سات االجتماعية مبا فيها ا�ستخدام 

و�سائل العنف ايهاما بالدفاع عن)املقد�س( ال�سعبي، 
ال�سلطة  املييتييعييددة الزميييات  اليييقيييراءات  مييا مينح  وهيييذا 
البحث  يفرت�س  طابعا  واملثقف  وال�سلطوي  والثقافة، 
عن مرجعيات هذه االزمة، والبحث عن �سياغات ت�سهم 
يف اعادة قراءة هذه االزمة يف �سوء معطيات الواقع 
حلظة  امييام  ال�سيا�سية  القوى  فيه  تقف  الييذي  اجلديد 
)�سناعة الدولة( باعتبار ان الدولة هي الف�ساء االداري 
العالقات  انييتيياج  يعيد  الييذي  والتنظيمي  وال�سيا�سي 
واعادة  �سناعتها،  يف  الداخلة  القوى  بني  االجتماعية 
قراءة تاريخ االزمة التي ترتبط ا�سال بثنائيات احلاكم 
مفهوم  باأ�سا�س  ولي�س  والرعية،  والييراعييي  واملتبوع 

املواطنة، الذي يكفل احلقوق والواجبات والعالقات.
هذه  جيينييون  ميين  واالنيييقييياذ  التطهر  �ييسييروط  اأول  اإن 
االزمات وال�سراعات، هو التخل�س من الديكتاتوريات 
ا�س�س  على  احلياة  بتنظيم  نوؤمن  وان  �سيء،  كل  يف 
جديدة عادلة وعاقلة، يكون فيها ال�سيا�سي هو امل�سوؤول 
واخلا�سع  والييعييادل  واملو�سوعي  واملهني  واالداري 
مثلما  املواطنة.  مفهوم  ل�سروط  تنفيذًا  القانون  اىل 
املعريف  االبييداع  �سانع  هنا  واأق�سد  املثقف  فيها  يكون 
واجلمايل والفكري والعلمي جزءا حيا من دورة الدولة 
املعلم  دور  ميار�س  وبراجمها،  وتنظيمها  و�سناعتها 
هذه  ان  واعتقد  واملييراقييب،  واملييبييدع  واملنتج  واملييربييي 
االدوار هي �سلب بناء م�سروع بناء الدولة التي ت�سبط 
على  عملها  و�سياقات  وعالقاتها  و�سجونها  امييورهييا 
و�سيادة  واملوؤ�س�سات  القوانني  و  الت�سريعات  ا�سا�س 
العدل واحلق والواجب واالنتماء واالختالف  مفاهيم 

ح�سب ما اتفق على اإقراره يف الد�ستور والقوانني..
وال�سك يف ان ال�سعود اىل هذه الدولة وو�سع املثقف 
بناء  اطيير  �سمن  فاعلة  عمل  �سياقات  يف  وال�سيا�سي 
الدولة وبراجمها ال�سرتاتيجية واملهنية، لي�ست عملية 
�سهلة وقابلة للتنفيذ ال�سريع، اذ اننا ندرك وكما ا�سلفنا 
ازمات  تاريخ  كان  العراق  الدولة يف  انتاج  تاريخ  بان 
هذا  كييان  مثلما  طييويييليية،  وم�سائب  وحييييروب   وعيينييف 
التاريخ خا�سعا لتجاذبات و�سراعات عاملية واقليمية، 
ال�سيا�سي واملثقف كانت هي االخرى  العالقة بني  وان 

خا�سعة لنظام معقد من الرعوية ونظام الطاعة، حيث 
ال�سيا�سي هو احلاكم واملثقف هو املحكوم، وال�سيا�سي 
هذا  ان  عيين  ف�سال  املييدنيي�ييس،  هييو  واملثقف  املقد�س  هييو 
ال�سيا�سي يحمل معه اجندة عائلية و�ساللية ي�سعها يف 
االنوثة   �سانع  هو  املثقف  وان  الدائمة،  الفحولة  خانة 
اأي  وان  ال�ساللة،  لهذه  االنتماء  له  اليحق  والتهريج، 
�سغب يثره يعني انه �سد املقد�س وبالتايل فانه يدخل 

يف خانة التزندق واملروق واخلروج عن امللة ..
اإن هذا التاريخ املرعب يحتاج اليوم اىل قراءة واعية، 
قراءة م�سوؤولة، ت�سع هذا التاريخ املاأزوم يف املتحف 
لكي تتعرف عليه االجيال اجلديدة وتعرف انه امل�سوؤول 
عن كل م�سائبنا وحروبنا ودمائنا وحقوقنا املهدورة، 
جديدة  قيم  تكري�س  اىل  اجلديدة  الدولة  ت�سعى  وان 
التاريخ  هذا  اأمرا�س  من  الوقاية  �سروط  متلك  للحياة 
املرعب، تبداأ من �سروط التعليم وبناء العقل املجتمعي 
على  القانون  تطبيق  عند  تنتهي  وال  الوطني  والعقل 
القابلة  والييربامييج  ال�سيغ  ايييجيياد  عيين  ف�سال  اجلميع، 
تعمد  التي  اال�سا�سي  التعليم  برامج  من  بدءا  للتنفيذ  
وبناء  واجلييمييال  واحلييرييية  ال�سالم  معارف  تعميم  اىل 
توحي�س  دومنا  او  خوف  دومنا  االن�سانية  ال�سخ�سية 
وانتهاء  ان�ساين،  هو  مبا  وربطها  التاريخ  منيياذج  من 
احلقوق  تكفل  التي  الد�ستورية  الت�سريعات  باإيجاد 
واالآراء  والثقافات  احلييريييات  حقوق  فيها  مبا  العامة 
واحلق  واليي�ييسييالم  احلييرييية  حييب  على  النا�س  وتييدريييب 
على   والييتيياأكيييييد  عنها،  والييدفيياع  وتكر�سيها  واجلييمييال 
الوعي االجتماعي   تنمية  الدائمة على  الف�ساءات  خلق 
باحل�سارة  يوؤمن  الييذي  كافة  املييجيياالت  يف  والثقايف  
بظواهر  لال�سف  حافل  تاريخنا  الن  واالآخيير،  واملدنية 
كثرة للعنف والديكتاتورية، ف�سال عن ت�سبعها بالكثر 
من الربامج املقطوعة التي تركت لنا طبعا وعيا منقطعا 

عن كل �سروط احل�سارة واملدنية ..
اإن حاجتنا �سرورية والزمة الإنتاج اجلمايل يف حياتنا 
ونتاج احلكومي الذي يوؤمن بخدمة النا�س واعتبارها 
انييتيياج احلكومات  �ييسييييياق  عييين   بييعيييييدا  الييواجييبييات  ام 
اال�ستبدادية التي التوؤمن ب�سراكة اأحد وال برقابة اأحد، 
ال�سيا�سي هو �ساحب احلاكمية دائما   التي جعلت  تلك 
وان املثقف)ال�ساعر واملعريف واملدون وكاتب ال�سرة( 

هو  املهرج واملغني وواعظ ال�سالطني. 

بني  التفاعل  هذ  املتابع  يلحظ  ذلييك  خييالل  وميين 
الأن  ذلييك  �سحيح  والعك�س  والرتجمة  العوملة 
الرتجمة  ت�سهم اىل حد كبر يف تطّور االقت�ساد 
اخلدمات  جييودة  تطوير  يف  وت�ساعد  العاملي 
التي تقدم يف خمتلف قطاعات الن�ساط التجاري 
واالت�ساالت وتقنية املعلومات.وب�سبب الطبيعة 
من  البد  املهنة  لهذه  واالجتماعية  االأقت�سادية 
النظر اليها على اأنها ن�ساط جتاري واجتماعي 
باالأ�سافة اىل طبيعتها الثقافية واللغوية اأ�ساًل.
بداأت ظاهرة العوملة التي ات�سمت بالتو�سع على 
اجلن�سيات  املتعددة  لل�سركات  العاملي  امل�ستوى 
التي تقيد  القوانني  الق�ساء على  وانت�سار مبداأ 
الييبييلييدان  يف  املييال يف العديد ميين  حركة راأ�يييس 
�سقوط  بعد   ، املا�سي  القرن  ثمانينيات  اأواخيير 
مكفيل،  الييبيياردة)  احلييرب  وانتهاء  برلني  جييدار 
يقول  ال�سدد  وبهذا   .)2000 دانينج،   ،2000
توما�س فريدمان، الكاتب وال�سحفي االأمريكي 
بكلمة  الييبيياردة  احلييرب  نظام  متيز   " امل�سهور، 
واحدة اأال وهي اجلدار، فيما متيز نظام العوملة 
هو االآخر بكلمة واحدة وهي " ال�سبكة" ويق�سد 
جريجوري،  يف  مقتب�س  ااِلنرتنت.)  �سبكة  بها 
2002،�س 210(.لقد اأدت ثورة تقنية املعلومات 
فائق  �سريع  بخط  ت�سميته  ميكن  ما  اإقامة  اىل 
اأحييدث ثورة يف  بييدوره  املعلومات وهذا  لتنقل 

اقت�سادات العامل وجمتمعاته وثقافاتة.
وينظر اىل العوملة على اأنها ظاهرة ت�سعى اىل 
اأن  واىل  فاعلني  العبني  كافة  البلدان  جعل   "
الفقر  م�سيدة  يف  وقعت  التي  ال�سعوب  تتطلع 
وحت�سني  الرفاهية  من  اأف�سل  م�ستويات  اىل 
م�ستويات معي�ستها") منظمة التعاون والتنمية 
االأقت�سادية- 1997( يف حني يراها روبرت�سون 
اأو جمموعة من  بالعوملة  " عملية واعية   باأنها 
التي مت ت�سميمها الإحداث تفاعالت  ال�سيا�سات 
امل�ستوى  على  ولي�س  العاملي  امل�ستوى  على 
كما  حرفيًا   عوملة  كلمة  ح�سب".تعني  الييدويل 
االألكرتونية  وكيبيديا  مو�سوعة  يف  وردت 
الظواهراملحلية  اأو  االأ�سياء  حتييول  عملية   "
اأن  وميكن  عاملية."  ظييواهيير  اىل  االإقليمية  اأو 
دمج  فيها  يتم  عملية  لو�سف  الكلمة  ت�ستخدم 
�سعوب العامل وتنظيمها يف جمتمع واحد يعمل  
ال�سيا�سية  للقوى  دمج  عملية  ذلك  ويعني  معًا. 
-ثقافية. واالجييتييميياع  والتقنية  واالقت�سادية 
االقت�سادي  العوملة يف جانبها  ما ت�سر  وغالبًا 
االقت�ساد  يف  الوطنية  االقت�سادات  " دمج  اىل 
الدويل وذلك من خالل التجارة واال�ستثمارات 
والهجرة  املال  راأ�س  وتدفق  املبا�سرة  االأجنبية 
التكنولوجيا وانت�سارها" يف حني ينظر  ونقل 
" اإلغاء  اأنها  كاتوعلى  معهد  من  باملر  جي  اليها 
على  الييدول  تفر�سها  التي  للقيود  اإ�سعاف  اأو 
عمليات التبادل عرب احلدود ومن خالل النظام 
ويكيبيديا  لالنتاج")  واملعقد  املتطور  العاملي 
كما  الظاهرة  هذة  تتفاعل  لذلك  االألكرتونية(.  
االإن�ساين  الن�ساط  م�ستويات  مع  القول  �سبق 
املوجة  اأعقاب  ففي  الرتجمة.  ذلك  يف  مبا  كافة 
املرتجمني  من  جديد  جيل  برز  للعوملة  العارمة 
ممن يوؤدون ما ميكن و�سفة بوظيفة " م�سّهلي 
التبادل" على حد قول كرونني) 2003، �س 48( 
ت�سكيل  يف  العوملة  اأ�سهمت  الييوقييت  ذات  ويف 
�سناعة مزدهرة يف �سوق الرتجمة اإذ جتاوزت 

اإيييرادات الرتجمة يف عام 1997  اإجمايل  قيمة 
 ،1999 لوكوود،  دوالر)  ملياري  اأكرثمن  مثاًل 

�س 20-19(.
بالرتجمة  وعالقتها  العوملة   من  االآخر  اجلانب 
بها  تطورت  التي  واحلركة  التقني  االطييار  هو 
مالحظة  وميكن  الدولية  احلييدود  عرب  ب�سرعة 
ذليييك ميين خيييالل تييوزيييع اأعيييميييال الييرتجييميية على 
افرتا�سيني.  و�ييسييطيياء  عييرب  االأنيييرتنيييت  �سبكة 
االأنرتنت،  خييدميية  اىل  الييو�ييسييول  �سهولة  ومييع 
االألكرتوين  الربيد  االآن  املرتجمون  ي�ستخدم 
و�سطاء  ويلجاأ  االأعمال  معظم  وت�سليم   لت�سّلم 
جلمع  هائلة  �سبكة  اىل  االفرتا�سيون  الرتجمة 
املعلومات عن الطلب على الرتجمة لعمالئهم يف 
اأنحاء العامل كافة. وبف�سل التقدم التقني �سار 
املدجمة  االأقييرا�ييس  ا�ستعمال  املييرتجييم  باأمكان 
والقوامي�س واملو�سوعات االألكرتونية ومكائن 
البحث االخرى للعثور على امل�سطلحات الفنية 
واملعلومات اخلا�سة بالتقنيات احلديثة بداًل من 
العامة واخلا�سة كما كان  املكتبات  الذهاب اىل 
الوقت  التقدم  هذا  يوفر  وال  املا�سي.  يف  يفعل 
واجلهد ح�سب بل مينح املرتجم فر�سة للرتكيز 
املعلومات  اأحيييدث  اىل  والييو�ييسييول  عمله  على 
خيييالل ثيييوان بيييدال ميين االنييتييظييار ليي�ييسيينييوات من 
وحمّدثة  جييديييدة  طبعات  على  احل�سول  اجييل 
االأنرتنت  يغر  املتخ�س�سة.ومل  القوامي�س  من 
اأعمال  بها  وتعالج  وت�سلم  تنجز  التي  الطريقة 
الرتجمة  طبيعة  من  غرت  بل  ح�سب  الرتجمة 
كان  العوملة  لع�سر  ال�سابقة  احلقبة  نف�سها.ففي 
اأو  كامل  بيييدوام  موظفني  يعملون  املرتجمون 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  جزئي 
واملنظمات الدولية ولكن وبعد �سيوع االأنرتنت 
بيييداأ الييكييثيير ميين املييرتجييمييني املييحييرتفييني العمل 
منازلهم.وبف�سل  داخيييل  ميين  اأنف�سهم  ل�سالح 
االأنرتنت  �سبكة  على  لالأعمال  ال�سريع  التو�سع 
اأ�ييسييبييح املييرتجييمييون اأكيييرث تييطييورًا واأقييييدر على 
االأت�سال  عييرب  اأو�ييسييع  اأ�ييسييواق  اىل  الييو�ييسييول 
االألكرتوين وهو اأمر مل يكن متخياًل قبل حقبة 
االأنرتنت وازدادت مدخوالتهم مقارنة مبا كانوا 
اأكرث  اأ�سحوا  ولكنهم   ( املا�سي  يف  يك�سبون 
تعر�سًا ل�سغوط مما كانوا عليه من قبل(.ورغم 
مهنة  لتطور  دفع  قوة  اأعطى  التقني  التقدم  اأن 
الرتجمة اال اأنه خلق بع�س اال�سكاالت منها كما 
يو�سح روبرت �سافر بقوله" لي�س �سحيحا ً اأن 
فب�سبب  خا�سرين"  دون  رابحني  تنتج  العوملة 
املناف�سة ال�سديدة ي�سطر املرتجم اىل تخفي�س 
اىل  اأدى  ما  االأدنيييى  احلييد  اىل  الرتجمة  ر�سوم 
االأ�سعار"  اإغيييراق   " بظاهرة  يييعييرف  مييا  بيييروز 
الييدول  يف  املييرتجييمييني  اأم  ذلييك  الييقييول  �سح  اذا 
النامية حيث تنخف�س تكلفة العمل مييلون اىل 
ب�سبب  االأنرتنت  �سبكة  على  املناق�سات  ك�سب 
يفر�سه  مبا  مقارنة  الرتجمة  اأجييور  تخفي�سهم 

زمالوؤهم يف الدول املتقدمة.
يقول الباحث �سبايبي " تعترب التعامالت املالية 
املتكاملة القت�ساد عاملي الهوية �سمة من �سمات 
ال�ساعة  مييدار  على  تربم  التي  املالية  ال�سفقات 
العمالت  واأ�ييسييواق  والبور�سات  االأ�ييسييواق  يف 
وال�سلع يف اأرجاء العامل بف�سل ا�ستعمال �سبكة 
احلا�سوب االآيل يف نظام االت�ساالت العاملي" ) 
1996، �س102( ولكي تتمكن من التناف�س يف 

املتعددة  ال�سركات  على  يجب  العاملية  ال�سوق 
اجلن�سيات اأن تقدم منتجاتها للم�ستهلكني حيثما 
كانوا وباأ�سرع ما ميكن ذلك اأن االإطالق الفوري 
العوامل  اأ�سواق م�ستهدفة يعد من  ملنتج ما يف 
امل�ستوى  عييلييى  اليي�ييسييركيية  جنييياح  يف  احليييرجييية 
الت�سويق  يف  امل�ستغرق  الزمن  العاملي.ويعد 
ال�سركات  ا�ييسييرتاتيييييجيييييات  يف  حيييييويييًا  عيياميياًل 
يف  ال�سريع  للتطور  ونتيجة  ولذلك،  العاملية. 
اىل  كييافيية  ال�سركات  ت�سعى  االأنييرتنييت،  �سبكة 
الف�ساء  يف  ح�سورًا  ي�سجل  من  اأول  تكون  اأن 
رقعة  وتو�سيع  ملنتجاتها  للرتويج  االألكرتوين 
اأعمالها.ولكن املفارقة هنا تكمن يف بطء عملية 
من  يجعل  مييا  االن�سان  ينفذها  التي  الرتجمة 
الوقت  ذات  اإطالق حملة ترويجية يف  ال�سعب 
يف كل اأنحاء العامل. ف�ساًل عن ذلك فاإن هذا البطء 
يجعل من غر الواقعي ترجمة حمتويات موقع 

بالتزامن  األكرتوين 
ميييييع اليييتيييحيييدييييثيييات 
مل�سدر  امليي�ييسييتييمييرة 
يخلق  ما  املعلومات 
املواقع  لتلك  م�ساكل 
تتخ�س�س  الييييتييييي 
على  بييياليييتييي�يييسيييوييييق 
االأنيييرتنيييت.وعيييليييييييه 
اأ�ييييسييييبييييحييييت هييييذة 
�سوكة   " امليي�ييسييكييليية 
كل  خييييا�ييييسييييرة  يف 
كيييميييا  م�سروع" 
ييي�ييسييفييهييا تيييوبييينيييج) 
.)21 �يييس   ،1999

وميكن تو�سيح هذة 
بالرجوع  االإ�سكالية 
االحييي�يييسييياءات  اىل 
العلمية والتي توؤكد 
�سرعة   متو�سط  اأن 
للمرتجم  ميييكيين  ميييا 
اإجنيييييييييازه ييييييرتاوح 
اىل   2500 بيييني  ميييا 
3000 كلمة يف يوم 
�ساعات   7 ميين  عمل 
والييييييييذي مييييكييين ان 
ينزل  اأو  يت�ساغف 
تبعًا  اليينيي�ييسييف  اىل 
الن�س  ليي�ييسييعييوبيية 
علية  ي�ستغل  اليييذي 
امليييييرتجيييييم.وليييييكييييين 

االت�سال  تقنيات  يف  الهائل  التطور  وبف�سل 
�سار باالإمكان توزيع م�ساريع الرتجمة الكبرة 
خالل  ميين  املحرتفني  املرتجمني  ميين  عييدد  على 
التغلب  ميكن  الطريقة  وبهذة  االأنرتنت  �سبكة 
لعدد  العمل  تعهيد  خالل  من  العملية  بطء  على 
احتياجات  لتلبية  الييعييامل  يف  املييرتجييمييني  ميين 
اليي�ييسييركييات الييكييربى وخييا�ييسيية تييلييك الييتييي تعمل 
االألكرتونية. التجارة  برجميات   �سناعة  يف 
والتعابر  امل�سطلحات  اختالف  م�سكلة  ان  اال 
هي  ت�سهم  املرتجمون  اليها  يلجاأ  التي  املحلية 
االأخرى يف ابطاء العمل ريثما يتم التوافق على 

ت�سميات م�سرتكة.
توفر  اإذ  واالعالم  االت�سال  هو  الرابع  العن�سر 

احلديثة  االتيي�ييسييال  وتقنيات  االأنييرتنييت  �سبكة 
اأدوات فاعلة جدًا يف نظام االت�ساالت املعا�سرة، 
ونتيجة لتاأثر التطور ال�سريع واملذهل يف هذة 
اىل  لتتحول  االت�سال  بيئة  تغرت  التقنيات 
االأ�سخا�س  ماليني  يجمع  عاملي  اإعالمي  نظام 

ممن تف�سل بينهم حواجز زمانية ومكانية.
النا�س  ميين  كبر  عييدد  يّطلع  املتقدم  الييعييامل  يف 
احلية  التغطية  ميين  الييعييامل  يف  يجري  مييا  على 
خالل   من  لالأحداث 
واملحطات  االذاعيية 
و�سبكة  الف�سائية 
االأنيييرتنيييت.اميييا يف 
اليييييييييدول الييينيييامييييييية 
معدل  يييكييون  رمبيييا 
حييي�يييسيييول اليينييا�ييس 
اخلدمات  هذه  على 
ان  اإال  حتيي�ييسيين  قيييد 
منهم  املاليني  هناك 
البلدان  يف  وحتى 
االأقت�سادات  ذات 
اليييينييييا�ييييسييييئيييية مييثييل 
الييي�يييسيييني واليييهييينيييد 
والربازيل ما زالت 
امكانية  اىل  تفتقر 
�سبكة  اىل  الدخول 
االأنرتنت اأو امتالك 
ا�ستقبال  اجيييهيييزة 
التلفزيوين  الييبييث 
اليييفييي�يييسيييائيييي. ميييرة 
اأخييرى، تعزى هذة 
االإجنيييييييييييييييازات يف 
االأعالمي  الت�سابك 
وتييييوفيييير اخليييدمييية 
اىل  االأخيييييبييييياريييييية 
فيييييئيييييات وا�ييييسييييعيييية 
مييييين امليي�ييسييتييمييعييني 
واملييييي�يييييسييييياهيييييديييييين 
�سبكة  وم�ستخدمي 
املرتجمني  من  كبر  عدد  جهود  اىل  املعلومات 
اجلماهري  االأعيييالميييي  املييجييال  يف  الييعييامييلييني 
خدمات  ملييزودي  الرئي�سية  املنافذ  يف  وخا�سة 

االأنرتنت.
االأت�سايل  التنوع  هييذا  من  االآخيير  اجلانب  اأمييا 
لعدد  تهديدًا  ت�سكل  قييد  العوملة  اأن  يف  فيكمن 
وللتنوع  االأقليات  بها  تنطق  التي  اللغات  من 
�سك  وبييال  انها  اال  املناطق  بع�س  يف  الثقايف 
وفتحت  الثقافية  التبادالت  ت�سهيل  يف  �ساعدت 
على  منطوية  ظلت  الييتييي  املجتمعات  اأبييييواب 
بني  اأو�سع  تالقح  اأمام  الزمن  من  لعقود  نف�سها 
التقنية  ال�سعوبات  ميين  الييرغييم  على  ال�سعوب 
نحو  على  اأ�سهمت  العوملة  اأن  القول  وميكن   .

ايييجييابييي يف تييطييوييير الييتييفيياهييم امليي�ييسييرتك بني 
�سعوب تنتمي اىل لغات وثقافات خمتلفة متامًا 
وذلك من خالل الرتجمة ولي�س من خالل اإلغاء 
اللغات الوطنية لل�سعوب اأو اخرتاع لغة عاملية 
اللغات.  تلك  عن  البديل  مبثابة  لتكون  جديدة 
ومن الوا�سح اأن العوملة الثقافية لي�ست طريقًا 
باجتاه واحد بل حركة باجتاهني على الرغم من 
واالإعالمية  الثقافية  االحتكارية  املوؤ�س�سات  اأن 
مثل  �سي اأن اأن واأم تي يف و�سوين وغرها هي 
االأكرث �سطوة وقوة من التبادل الثقايف الب�سيط  
الكامن  الثقايف  النفوذ  غربية.ولكن،  بلدان  يف 
احلياة  منط  من  وب�سمت  يغر  ال�سطح  حتت 
الغربية، وبهذا املعنى قد ال يكون تاأثر العوملة 
ال�سلبية  من  الدرجة  بتلك  الثقايف  التنوع  على 
وراء  الباحثني.ويقف  بع�س  بها  ي�سفها  التي 
عن  املعلومات  على  احل�سول  يف  الرحلة  هييذه 
الذين  املرتجمني  من  جي�س  االأجنبية  الثقافات 
وثقافية  لغوية  معلومات  مبعاجلة  يقومون 
االألييكييرتوين. الف�ساء  على  وحتميلها  خمتلفة 

االت�سال  نييظييام  بف�سل  ممكنًا  اأ�سبح  هييذا  كييل 
مهمًا  دورًا  املرتجمون  فيه  يلعب  الييذي  العاملي 
من  ت�سل  الييتييي  واليي�ييسييور  اليير�ييسييائييل  ن�سر  يف 
املعنى  اليييعيييامل. وبييهييذا  اخيييرى يف  جمييتييمييعييات 
تتفاعل الرتجمة مع العوملة بطريقة ايجابية ال 
تق�سي كما يرى البع�س على الهوية الثقافية بل 
املرتجمون  يكون  وبذلك  الثقايف  التنوع  تعزز 
و�سطاء للتبادل الثقايف و مروجني فاعلني لهذة 
وتوجهها  الغرب  جتييارة  تو�سع  مع  العمليات. 
الثقافية  العوملة  تو�سعت  النامية  البلدان  نحو 
املاك( وهي ثقافة عاملية �سعبية   ( ممثلة بثقافة 
يف  تي  اأم  وتلفزيون  البوب  مو�سيقى  ن�سرتها 
اىل  لتمتد  االأمريكية  واالأفيييالم  وامل�سل�سالت 
بلدان تتم�سك فيها املجتمعات املحلية بقيم ثقافية 
ودينية وتراثية خمتلفة متامًا عن ثقافة البوب 
اأ�سرطة  ترجمة  اىل  واملييكييدونييالييد.وبيياالأ�ييسييافيية 
االأغاين واالأفالم على اأ�سرطة الفيديو واأقرا�س 
الدي يف دي، اأدى ) توطني( األعاب الكومبيوتر 
اىل  املحلية  بالثقافات  ترتبط  اأخرى  ومنتجات 
جيل  يت�سكل  اإذ   املرتجمني  وعمل  مهمة  تعقيد 
كل  املراهقني يف  االعالم" بني  " م�ستهلكي  من 
ولغة  مالب�س  جتمعهم  وهيييوؤالء  الييعييامل  اأنييحيياء 
�سائدًا  كان  " م�سرتكة" مقارنة مبا  و�سلوكيات 
ومعلميهم  واأقربائهم  امورهم  اأولياء  ع�سر  يف 
.ويف   )40 �ييس   ،2002  ( مكفيل  يييقييول  كييمييا 
ال�سعبية  الثقافة  منتجات  ترجمة  مع  التعامل 
يف  تتمثل  جديدة  حتديات  املرتجمون  يواجه 
لغة  من  كل  يف  االأقران"  لغة   " اتقان  �سرورة 
برتجمة  البدء  قبل  امل�ستهدفة  واللغة  امل�سدر 
املخ�س�سة  املنتجات  امل�ستخدمة يف  الن�سو�س 
لل�سباب حيث توجد الكثر من املفردات اخلا�سة 

يف اللغة املرتجم منها واليها.

ال�صراعات الأيديولوجية
العمال  ا�ييسييتييغييالل  م�سكلة  عيين  اليينييظيير  بييغيي�ييس 
ال�ستفحال  نتيجة  النامية  الييدول  يف  واالأطفال 
ظاهرة العوملة وهيمنة عدد من ال�سركات العابرة 
وهي  العامل  واقت�سادات  اأ�سواق  على  للقارات 
كبر  عييدد  من  وانتقادًا  معار�سة  تلقى  ظاهرة 
حقوق  ومنظمات  املييدين  املجتمع  منظمات  من 
يف  االأيديولوجية  ال�سراعات  تعك�س  االإن�سان، 
العوملة.فهناك  حلييركيية  ال�سلبي  الييوجييه  الييعييامل 
مقاومة عنيفة ومواقف معادية لتو�سع وهيمنة 
العامل  �سعوب  مييقييدرات  على  الييعييومليية  ظيياهييرة 
الثالث والدول النامية التي حتتفظ باآراء وقيم 
خمتلفة  ودينية  وثقافية  واأجتماعية  �سيا�سية 
عن ثقافة العوملة التي جترف احلدود ال�سيا�سية 
اىل  وحتيلها  واليييدول  للمجتمعات  والثقافية 
ال�سيادة  مفاهيم  فيها  ت�سقط  �ييسييغييرة  قييرييية 
الفكرية  ال�سراعات  .وتن�ساأ  احلماية  وقوانني 
معينة  اديييولييوجيييييات  وتنفيذ  ن�سر  خييالل  ميين 
بلدان  ففي  املحاوالت.  هذة  ومعاداة  ومقاومة 
وبنغالدي�س  وتايلند  اأندوني�سيا  مثل  فقرة 
يتعر�س العمال واملزارعون ال�ستغالل ال�سركات 
اأثمان  مقابل  جييهييودهييم  ت�سرق  الييتييي  العاملية 
بخ�سة ملنتجاتهم التي ال ي�ستطيعون ت�سديرها 
بلدان  .ويف  باأنف�سهم  العاملية  االأ�ييسييواق  اىل 
وال�سركات  االقت�سادات  تتعر�س  اأخرى  نامية 
زحف  بفعل  للتهديد  واملييتييو�ييسييطيية  اليي�ييسييغييرة 
ال�سركات املتعددة اجلن�سيات والعابرة للقارات 
التي متار�س �سيا�سات االإغراق والتقليد والغ�س 
التجاري وعمليات تبيي�س االأموال وغرها من 
النامية  البلدان  ت�ستطيع  ال  التي  املمار�سات 
التحتية  البنى  متتلك  ال  وانها  �سيما  مواجهتها 
اخلدمات  مييثييل  مهمة  قييطيياعييات  يف  املييتييطييورة 
واملكننة  االألييكييرتونييييية  والييتييجييارة  امل�سرفية 
الزراعية اإ�سافة اىل ما تواجهه هذه الدول من 
واالأمية  الوبائية  واالأمرا�س  الديون   م�سكالت 
اأنظمة  وتييدهييور  االإنتاجية  الييقييدرات  و�سعف 
التعليم وم�سكالت بيئية ومناخية ال ح�سر لها.
العوملة  ييييرىاأن  الباحثني  من  فريقًا  اأن  ورغييم 
�ستجعل من الدولة القومية �سيئًا فائ�سًا اأو اأكرث 
ال�سركات  تكون  عندما  عليه  كانت  مما  �سعفًا 
�سفقات  يف  نييفييوذًا  اأكييرث  اجلن�سيات  املتعددة 
غر  املنظمات  تكون  وعندما  العاملية  االأعييمييال 
بال�سوؤون  امل�ساركة  يف  فعالية  اأكرث  احلكومية 
اليييدولييييييية) روجيييمييين، 2001،الكيييييييير وبييييويل، 

 .)2000
مع  االتيي�ييسيياالت  تبقى  االأميييير،  ميين  يكن  ومهما 
القنوات  خييالل  ميين  املختلفة  االأجنبية  اليييدول 
بلد  اأبواب  لفتح  الرئي�سي  املفتاح  الر�سمية هي 
املحافظة  بها  يتم  التي  الطريقة  وهييي  اأجنبي 
مع  للتعامل  اأو  ح�سنة  دولييييية  عييالقييات  عييلييى 
تلجاأ  ال�سبب  ولييهييذا  االأزميييييات.  اأو  امل�سكالت 

التحريرية  الرتجمة  الغالب اىل  احلكومات يف 
ثقافات  مييع  التوا�سل  مهام  لتنفيذ  والييفييورييية 
ولييغييات مييتيينييوعيية، ذليييك ان احلييكييومييات حتتاج 
العالقات  لتعزيز  الوفود  وا�ستقبال  ار�سال  اىل 
وال�سيا�سية  واالقييتيي�ييسييادييية  الييدبييلييومييا�ييسييييية 
البلدان  مع  الن�ساطات  من  وغرها  والتجارية 
املنظمات  تعتمد  الييوقييت  ذات  االأخييييييرى.ويف 
االأوروبييييي  االحتييياد  مثل  والييدولييييية  االإقليمية 
واالحتييياد  وكيياالتييهييا  مبختلف  املتحدة  واالأمم 
االأفريقي وغره على مرتجميها العاملني لديها 
اأو اأولئك الذين يتم التعاقد معهم عرب متعهدين 
يف  االأت�سال  مهام  لتنفيذ  اخلا�س  القطاع  من 
واالإغاثة  املنازعات  وح�سم  الدولية  ال�سوؤون 
واملعاهدات  القرارات  و�سياغة  ال�سالم  وحفظ 
هذة  ان  ورغييم  احل�سا�سة.  املييهييام  ميين  وغييرهييا 
اإال  ال�سنني  مئات  منذ  موجودة  كانت  اخلدمات 
بكثر  اأكرب  اأ�سبح  احلاجة  وم�ستوى  حجم  ان 
مما كان عليه ب�سبب االنفتاح و�سهولة التوا�سل 
والقانونية  اليي�ييسيييييا�ييسييييية  امليي�ييسيياكييل  وتيييداخيييل 
�سار  بحيث  بع�سها  مع  والبيئية  وال�سكانية 
من ال�سعب الركون اىل لغة واحدة تكون وعاًء 
فكريًا موحدًا ل�سعوب تنتمي اىل خلفيات ثقافية 
ولغوية متباينة اىل حد كبر جدًا.وما االحتاد 
االأوروبي الذي ي�سم يف ع�سويته االن 27 دولة 

اال دليل وا�سح و�سريح على ما ذهبنا اليه.
 )1994  ( هاموند  الباحث  ي�سر  ال�سدد  وبهذا 
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  التغيرات  اأن  اىل 
واىل  من  الرتجمة  على  الطلب  يف  توؤثر  العامل 
االحتيياد  جييمييهييوريييات  لييغييات  مثل  معينة  لييغييات 
اجلدد  االأعيي�ييسيياء  واليييدول  ال�سابق  ال�سوفيتي 
اأهدافها  االأوروبيييييي. ومييع حتييول  االأحتييياد  يف 
ادارات  اأولييييويييييات  تيييغيييرت  اليي�ييسييرتاتيييييجييييية 
يف  الفاعلة  الييكييربى  اليييدول  يف  االأ�ستخبارات 
اليي�ييسيياحيية الييدولييييية واحييتييييياجيياتييهييا اىل خييرباء 
اأو  حمللني  اأو  ا�ستخبارات  و�سباط  لغويني 
لغات  ميين و اىل  الييرتجييميية  يييتييقيينييون  مييوظييفييني 
العر�س  على  اأثر  الظاهرة  لهذه  .وكان  خمتلفة 
والطلب على مرتجمي لغات معينة ما اأدى اىل 
احداث تغيرات ا�سافية يف برامج التعليم يف 
الدول املتقدمة التي غرت اأولوياتها من اللغات 
والفرن�سية  االأملانية  مثل  الرئي�سية  االأوربييييية 
�سائدة  اأخرى  لغات  اىل  والرو�سية  وااليطالية 
يف بلدان نامية مثل العربية خا�سة بعد اأحداث 
 2001 �سبتمرب  اأييييليييول/  ميين  عيي�ييسيير  احلييييادي 
وال�سينية التي اأ�سبحت لغة الدولة االأكرث منوًا 
املرتجمني  دور  اأن  يت�سح  وعليه،  الييعييامل.  يف 
ال�سراعات  يف  وانخراطًا  تاأثرًا  اأكييرث  اأ�سبح 
كو�سطاء  دورهم  اأن  اال  اأبوا  اأم  �ساءوا  العاملية 
بني ثقافات خمتلفة يبقى اكرث تاأثرًا من جمرد 
يف  االإيجابية  اإ�سهاماتهم  ان  رغم  مبادرة  كونه 
تعزيز احلوار بني االأطراف املتحاربة اأ�سبحت 

م�سهودة.
ال�سيا�سية،  االأيديولوجيا  تتدخل  عندما  ولكن 
يييتييبييع امليييرتجيييم الييتييعييليييييمييات الييتييي تيي�ييسييدر عن 
احلييياالت  معظم  ويف  اليييزبيييون.  اأو  املييوؤ�ييسيي�ييسيية 
ا�ستغالل  الدولية،يتم  ال�سراعات  ذلييك  يف  مبا 
جمرد  اأو  لالت�سال   اأدوات  ليكونوا  املرتجمني 

منفذين ولي�س �سناع قرارات.
و�سع  يف  نف�سه  املرتجم  يجد  اأخييرى  وبكلمة   
اأداء دور �سلبي وغر فاعل من  ي�سطر فيه اىل 
ال�سلبي  اأن هذا الدور  اإال  خالل عملية الرتجمة 
ولي�س  اقت�سادية  عوامل  كبر  حد  اىل  تقرره 
اأيدي"  وقيد  �سد  الييذي   " ال�سيا�سي  االأ�سطهاد 
املرتجمني.باأخت�سار، يوفر املرتجمون اخلدمة 
ملن يطلبها ويف معظم االأحوال ال يعرون اأهمية 
فيها  االنخراط  اذا رغبوا يف  اإال  لالأيديولوجيا 
دورهييم هو خدمة  يبقى  وحتى يف هذة احلالة 
، وعن طيب خاطر  اأرادتهم  " ال�سيد" رغمًا عن 
مهمة  "ال�سيد".وان  ايديولوجية  اأحبوا  ما  اذا 
تبقى  ايديولوجية  مهمة  تنفيذ  اأو  العامل  تغير 

يف يد ال�سيد ولي�س يف يد املرتجم.
هييييذه هيييي الييي�يييسيييورة احلييقيييييقييييية لييلييعييالقيية بني 
الرتجمة  خييدميية  ميين  وامل�ستفيدين  املرتجمني 
وال�سراعات  باالأيديولوجيا  االأميير  تعلق  قييدر 

الفكرية. 
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2 ي تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

 �صاكر ح�صن را�صي  

علي ح�صن الفواز

�إق�������ص���اء؟ �أم  ت���ف���اع���ل  و�ل����رج����م����ة..  �ل���ع���ومل���ة 
يقدم الباحث والعامل اللغوي ديفد كري�صتل يف كتابه " الجنليزية لغة 

العامل" فر�صيتني تتعلقان مب�صتقبل الرتجمة: الأوىل اأن اللغة الأجنليزية 
ب�صفتها اللغة العاملية الوحيدة لالت�صال والتبادل �صتوؤدي اىل الأ�صتغناء 

عن خدمات الرتجمة يف �صوق العمل. الفر�صية الثانية تقول ان ا�صتعمال 
تقنية الرتجمة الآلية �صتقود اىل جعل الرتجمة الب�صرية وظيفة فائ�صة.

) كري�صتل، 1997(. اإّل اأن الواقع ي�صري اىل خالف ذلك اإذ يتزايد الطلب 
على الرتجمة واخلدمات اللغوية الأخرى مع ت�صارع النمو لظاهرة العوملة 

التي جتتاح كوكبنا.وي�صتند هذا القول اىل التفاعل الوا�صح بني العوملة 
والرتجمة  واىل التغريات الكبرية التي طراأت على مهنة و�صناعة الرتجمة 

بفعل التاأثري اجلارف للعوملة يف مناحي احلياة كافة والتي �ص يف التغريات 
احلا�صلة يف املناحي الآتية: 1- حركة ال�صكان، 2- التقدم التكنولوجي، 3- 

التعامالت املالية، 4- الإعالم واِلت�صالت، 5- ال�صراعات الأيديولوجية

�لتو�صيف   ث��ن��ائ��ي��ة  �ل�����ص��ل��ط��ة..  و�ح���دي���ة  و�ل��ث��ق��ايف  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 

ن�صتنتج من املالحظات التي 
اأوردناها اأن �صبكة الت�صالت 

العاملية ومن خالل تطور 
ظاهرة العوملة اىل تغيري 

القيم الثقافية التي توارثتها 
ال�صعوب وخلق مناخات 

جديدة من التفاعل والتالقح 
الثقايف الذي ما كنا لن�صهده 
يف عاملنا املعا�صر لول ثورة 
الت�صالت واملعلومات التي 

مكنت �صكان الكوكب من 
التوا�صل ب�صرعة مل ي�صبق 

لها مثيل يف تاريخ الب�صرية.
وقدر تعلق الأمر بالرتجمة، 

وفرت ثورة الت�صالت لها 
اأجنحة �صاعدتها يف اأداء دور 
غرّي الكثري من اأوجه احلياة 

القت�صادية والجتماعية 
ب�صرعة غري م�صبوقة على 

الأطالق.


