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 الرحيم الرحمن اهلل  بسم
 واسع في نطاؽ ال شؾ فيو أف تاريَخ المغة العربية واستخداِميا عمى مما

ـَ الحكومة فإفولذا . المكاتبات والرسائؿ ُمرتبٌط بنشوء الدولة وتأسيِس الدواويف  قيا
 عميو وسمـ إلى اهللالنبوية في المدينة المنورة قد أدى إلى استخداـ رسوؿ اهلل صمى 
 ىذه الدولة إليياما يزيد عمى أربعيَف كاتبًا يقوموف بأعماؿ الكتابِة التي تحتاج 

، واإلقطاع  الرسائؿالجديدة، فكاف أبي بف كعب أوَؿ مف كتب لرسوؿ اهلل في 
 ثابت، وعبُداهلل بِف األرقـ، وكاف عمي بف أبي طالب يكتب بفُ وكتب لو أيضًا زيُد 

وكاف زيُد بُف ثابت األنصاري كاتَبو إلى المموؾ، وُترُجماَنو . والصمحلو ُكتَب الُعيوِد 
 .() كالسريانية والعبرانية والفارسيةاألخرىمف المغات 

 في عصر بني ثـ ذلؾ، فإف ُكتاب الدواويف في عيد الخمفاء الراشديف، وفوؽ
 بيف العربيةأمية، كاف ليـ أكبُر الدور في تعريب األمصار المفتوحة، وَنشِر 
، أو والفارسيةأبنائيا، وذلؾ عندما كانوا يكتبوف في البالد المفتوحة بالعربية 

، ثـ أخذوا الفتح، أو بالعربية والقبطية في بداية (اليونانية)بالعربية والرومية 
 فإذا األمويحتى نصؿ إلى نياية العصر . بالتخمص تدريجيًا مف المغات األعجمية

. ()بالكتابة الديوانية قد أصبحت خالصًة في الخراج واألمواِؿ واألعماؿ

 والممموكية، واأليوبيةالعباسية والبوييية والسمجوقية :  في العصور التاليةأما
 والشياب الفاضؿفإف ِكباَر الُكتاب كابف العميد، والصاحب بف عباد، والقاضي 

 في العربيةمحمود الحمبي، وابف فضؿ اهلل العمري، قد حافظوا عمى حياة المغة 
                                                 

. 213-159: ، تخريج الدالالت السمعية التممسانيالخزاعي : انظر -  
 دراسة األدب اإلداري عند العرب في" : جيود المستشرقيفمفسمير الدروبي، : انظر -  

ص،    (50)،العدد1996/ىػ1416 (20) المغة العربية األردني، السنةمجمع مجمة" ونشره
63-97 .
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 األعاجـ  الحكاـ  فيالدواويف، عمى الرغـ مف أف الُعجمَة وتياراِتيا القوَية المتمثمة 
. () سيطرت عمى مقاليد الُحكـِ والسمطةقد

 لغًة رسميًة في العربيةَ  أف ندلَؿ عمى َمبمِغ الخطر العظيـ الذي تيدد ويكفي
 اليجري، عندما شاىَد الثامفِ الدولة بما قالو ابف منظور المصري في َمطمِع الَقرف 

 العناية بالعربية، عف، وانحراَفيـ األعجميةميَؿ المغوييف ورجاؿ الدولة إلى المغات 
 النطُؽ بالَعربية مف وصار": ( العربلساف) الخالديقوؿ في مقدمتو لمعجمو 

 في المغة األعجميَّة، التَّرُجماناتالمعايب معدودًا، وتنافَس الناُس في َتصانيِؼ 
 في َزَمف أىُمُو بغير ُلغتو يفخروف، الِكتابوتفاصحوا في غير العربية، فجمعُت ىذا 

. ()"( العربلساف) منو يسخروف، وسمّيُتو وقوُموُ وصنعُتو كـ َصَنع نوٌح الُفمَؾ 

 ىي صرخُة ومقوَلُتوإف ما ذكره ابُف منظور ليس بغريب عمى زماننا، : قمت
 ُيصحح كؿُّ َقرٍف،ِدفاٍع لجندي مستبسؿ في ديواف اإلنشاء الذي َمكَث فيو َنصَؼ 

 في الصياغة انحراؼٍ مخاطبة تصدر عنو، لتكوف ُمّبرأًة مف أيِّ عيٍب أو َلحٍف أو 
. والتركيب

 اليجري العاشر العراُؾ الذي َنشب في معركة مرج دابؽ في مطمع القرف وأدى
 والجزيرةبيف العثمانييف والمماليؾ إلى سقوط دولة المماليؾ، ووقوع بالد الشاـ 

 الَغيثَ العربية ومصر والعراؽ والمغرب العربي تحت السيطرة العثمانية التي حممت 
. والعيَث في  ف واحدٍ 

 سقوطيا الوشيؾ بيد ومنعواف األتراؾ حافظوا عمى وحدِة البالد العربية، إ ،نعـ
، وتعمـ كثيٌر مف الترؾ أيدييـاألسباف والبرتغالييف، وُردت العربية إلى العراؽ عمى 

                                                 

ص،         :والممموكي والتعريب بيف العصريف العباسي الترجمةسمير الدروبي،   :انظر-  
16-24 .

. (المقدمة  ) العربابف منظور، لساف -  



 753 

المغَة العربيَة التي أصبحت لغَة العمـِ في دولتيـ، ولـ يتدخموا في لغة اإلدارة في 
 عبدالحميد الثاني السمطافالواليات العثمانية حتى نياية العصر المجيد، عصر 

ـ ومارست 1908عندما استولت جمعية االتحاد والترقي عمى الحكـ في سنة 
 لغًة التركيةسياسًة خطيرًة ضد البالد العربية، وقد تجمى ذلؾ في فرض المغة 
وقد أشار . والتعميـرسمية في البالد العربية، وجعميا لغَة اإلدارة والحكـ، والمحاكـ 

 يعّرض ثـ": الخطيرأحُد الباحثيف إلى النتائج الخطيرة المترتبة عمى ىذا القرار 
 موظفًا، وأنو َيصبحَ  المغِة التركية كي يستطيَع العربيُّ إجادَتيا حتى  َتعمـِ بصعوبة 

 حتى يمكَف إيصاُؿ جيؿ مف العرب يتقف التركية، ومعنى قرفال ُبدَّ مف ُمضي ُربع 
. ()" المدة مف المشاركة في حياة الدولة العامةىذهذلؾ ِحرماُف العرب طوؿ 

–  ثراه اهللطيب -  سجؿ مؤسُس األردف الحديث عبداهلل بف الحسيف وقد
 فيبعض خواطره أثناء إقامتو في إسطنبوؿ إباَف غطرسة االتحادييف، وتحكِميـ 

رقاب األمة بعد خمعيـ السمطاف العظيـ العادؿ عبدالحميد الثاني، ومف خواطره 
 يدروف معنى ما يقرأوف، وال ال يؤُمنا رجاٌؿ ولكف):  رواىا بأسى وحزف َقوُلو التي

 العالـ العالمة مف العرب َيؤُمو مف ال يحسف المفَظ ترى. يفقيوف مرامي ما يتموف
. ()(...العربي وال األصَؿ الفقيى

وف ؤ تعداه إلى شبؿ يقتصر األمر عمى ُأمور اإلمامِة والخطابة والفقِو، ولـ
عمينا الكالـ  دروسنا الجديدة عمى الطراز الجديد، وُحِظر وابتدأنا): التعميـ، يقوؿ

المساُف التركي، الجغرافيا، مختصُر التاريخ : أما الدروُس فيي ىذه. العربيةبالمغة 
. ()(... واإلسالمي، الصرُؼ العثماني، القراءُة بالتركيةالعثماني

                                                 

. 171:  والترؾ في العيد الدستوري العثماني العربتوفيؽ عمي برو، -  
. 50:  الكاممة اآلثارعبداهلل بف الحسيف، -  
. 51:  الكاممةاآلثارعبداهلل بف الحسيف، -  
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–  الفترةتمؾوىو مف أكبر رواد النيضة العربية في – سجؿ َرشيد رضا وقد
 المنكوسةِ اعتراَضو عمى سياسة قمع المغة العربية التي رفع االتحاديوف راياِتيا 

 لغة السواَد األعظـ مف العرب يدينوف ديَف اإلسالـ، والمغُة العربيُة ىي إف): قائالً 
 لغةُ ىذا الديف، فال َتصُح لمسمـ ِعبادٌة بغير ىذه المغة، فبالدولِة العربية تحيا 

. ()(القر ف

، ووصؼ لنا المظممة عمي الطنطاوي فقد َعاصَر أخرياِت ليالي االتحادييف أما
:  الظالمةالطورانيةحالَة التعميـ في مدارس دمشؽ، يقوؿ ساخرًا مف سياسة التتريؾ 

فقد درسناىا  خر المدة عمى معمـ  (النحو والصرؼ) قواعد المغة العربية حتى )
 واقع الحاؿ المؤلـ يومذاؾ إلى نتيجة مف، ويخمص بعد عرض ُطرؽ ()(تركي
ف كاف حكاُمنا وحكاُميـ يومئذ مف االتحادييف ولكف): مفاُدىا  األتراَؾ مسمموف، وا 
. () ( العربية، وكدُت أقوُؿ أعداَء الديفأعداءِ 

 االتحاديوف أعمنيا ما سبؽ بيانو مف حاؿ المجابية الصريحة التي عمى وبناء
 خط الخالفة عفعمى العرب لغًة وحضارًة وتاريخًا، إضافة إلى خروج االتحادييف 
 في ُأتوف أنفسيـاإلسالمية التي لوالىا ما خضع العرب لمترؾ، فإف العرب وجدوا 
عالِف   الياشمي الشريؼالحرب الكونية األولى مدفوعيف إلى الخروج عمى الترؾ، وا 

 لتخميصـ إلى جانب الحمفاء 1916الحسيف بف عمي الثورة عمى األتراؾ في سنة 
. البالد العربية مف الترؾ وحمفائيـ األلماف

                                                 

. 195: ( المنار ) مجمةمختارات سياسية مف -  
. 1/37: ذكريات -  
. 1/39: المصدر السابؽ-  
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 بُف فيصؿُ ـ، دخؿ الممُؾ 1918/ ى 1337 وضعت الحرُب أوزاَرىا وعندما
ثـ نودي بو ممكًا دستوريًا عمى ...  أىميا استقباؿ المخمصفاستقبمو)الحسيف دمشَؽ 

 الفرنسيوف سوريا احتؿَ ، وفي العاـ نفِسو ()(ـ1920/ى1338 سنة السوريةالبالد 
. ـ1921 سنة فيبعد معركة ميسموف، وخرج َفيصُؿ منيا، ثـ تولى ممؾ العراؽ 

 تمزيؽ بالد وتـ عمي، تنكَّر الحمفاُء لوعودىـ لمشريؼ الحسيف بف وعندما
 الممؾ المؤسس الحسيفالشاـ بيف االنتداب الفرنسي واإلنجميزي، توجو عبداهلل بف 

 سكة حديد لخرابمف الحجاز إلى َمعاف، ووصميا بعد ِرحمٍة ِشاقٍة دامت شيرًا 
 فاستقبمو، 1920 تشريف الثاني 21الموافؽ ى 1339 ربيع األوؿ 11الحجاز في 

 سورياأىالي معاف وغيرىـ مف وجيا األردف ُمرحبيف، وعاقديف اآلماؿ عمى تحرير 
. مف االحتالؿ الفرنسي

 األوؿ سنة ربيع أطمؽ عبداهلل بف الحسيف منشوره األوؿ مف معاف في وقد
 صادر كتاب، وليذا المنشور قيمة تاريخية كبرى، فيو يمكف اف ُيعّد أوؿ ى1339

 عرب نخوةَ عف الدولة األردنية الحديثة عند تأسيسيا، كما أنو استثار في منشوره 
سوريا، بؿ العرب جميعًا عمى عدـ الرضا بالذؿ واليواف الذي ألحقو بيـ 

 أجد في نفسي أدنى َريب أو أقَؿ ُشبية، في أف أبناء ال):، يقوؿ فيوالمستعمروف
 أبناُء سوريا أف ما أصابيـ مف الضياع المحزف، مف اعتداء فميعمـ. الوطف السوري

 عمى وطنيـ، ومبادرتيـ ُبسرعة فظيعٍة َغريبٍة ليدـ الفرنسيرجاؿ االستعمار 
 حكومتيـ التي وضعت أساسيا عمى سياسة الوالء لتشكيؿعرشيـ، في أوؿ سعييـ 

والصداقة لكؿ األمـ عمى اإلطالؽ، وفي الوقت نفسو نعمـ عممًا يقينيًا اف أبناَء 
، وركِف الجامعة القحطانية والعدنانية، ال العربيةسوريا الكراـ ىـ مف ُجممة المفاخِر 

                                                 

. 5/165: الزركمي، األعالـ -  
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، إلى أف () (... جاء الىانتيـ في عقر دارىـمفيرضوف بالذؿ، وال ينقادوف إلى 
. ()(!...؟ ترضوف بأف تكوف العاصمُة األمويُة ُمستعمرًة فرنسية كيؼ): يقوؿ 

 أف يشحذ عبداهلل بف الحسيف ِىمـَ أبناء األمة العربية، ونخوتيـ العدنانية وبعد
 أمية عمى بنيوالقحطانية، مذكرًا إياىـ بأمجادىـ العظيمة عندما كانت جيوُش 

 بيعِة تجديدَ قد قبؿ : مشارؼ باريس في مطمع القرف الثاني مف اليجرة، ويعمف بأنو
. ()مميكيـ األوؿ فيصِؿ بف الحسيف

، ودعوتو أعضاء السورية بدأ عبداهلل بف الحسيف مكاتباِتو لنواحي البالد وقد
 انتقؿ في ثـالمؤتمر السوري، وضباط الجيش السوري إلى الحضور إلى معاف، 

ـ إلى عماف، فاستقبمو َحشٌد مف أىالي األردف وشيوخيـ ميمميف 1921سنة 
، ثـ زار القدس فاستقبمو َحشٌد مف أىالي فمسطيف ووجيائيـ بمثؿ ما استقبؿ مرحبيف

. () عماففيبو 

 بعد أف مزقيا األردف عماف استطاع عبداهلل بف الحسيف أف يجمع أطراَؼ ومف
 ورثو مف الروماف الذياالنتداب البريطاني إلى مدف متفرقة، رافعًا شعاره المعروؼ 

. ( تسد فرؽ )

                                                 

. 157-156:  الكاممةاآلثارعبداهلل بف الحسيف، -  
. 157: المصدر السابؽ -  
. 181: المصدر السابؽ: انظر-  
. 162-161: المصدر السابؽ: انظر-  
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 في َتوحيِد األردف تحت رايٍة واحدة وقيادة واحدة، يقوؿ الياشمي األميُر ونجح 
، ثـ تمكف مف ضـ ( () وزاؿ الخالؼ بينياووحدناىا * كؿ ىذه النواحيفجمعنا ): 

. ()ـ1925 سنةمعاف والعقبة إلى إمارة شرقي األردف في 

ـ 1921 سنة مف استقر ِركاُبو الشريؼ في عماف، وفي أوائؿ نيساف وعندما
 ( اإلداريالكاتب)أّلَؼ أوؿ حكومة في شرقي األردف، وأطمؽ عمى رئيسيا اسـَ 

 مرسومو األميري بأف يكوف رشيَد طميع وأصدر ،( المشاوريفمجمس) رأس الذي
.  الداخميةومشاورالكاتب اإلداري، ورئيس مجمس المشاوريف 

 برئاسة جديدةٌ  منتصؼ نيساف مف السنة المذكورة أعاله تألفت حكومٌة وفي
ثـ . مظير بؾ رسالف، وأبدؿ اسـْ مجمس المشاوريف، وأصبح َمجمَس المستشاريف

ـ، وُبّدؿ لقُب رئيس 1923أللقاب كبار الدولة في سنة  جرى تغييٌر  خر
 إلى لقب رئيس مجمس الوكالء، ولقُب قاضي القضاة إلى وكيؿ األمور المستشاريف

، وَلقُب المستشار المالي والقضائي إلى وكيؿ األمور المالية ووكيؿ المور الشرعية
، ثـ جاءت حكومُة حسف خالد باشا أبي اليدى الصيادي فأصبح رئيسًا العدلية

 المالي، المستشارُ  لقُب قاضي القاضي مف جديد، ولقب كؿ مف  وعادلمنظار، 
. ()التواليناظر الماليِة وناظِر العدليَة عمى ب والمستشار والقضائي 

                                                 

. البمقاء وعجموف والكرؾ والطفيمة وغيرىا: يقصد- * 
. 162:  الكاممةاآلثارعبداهلل بف الحسيف، -  
. 180: المصدر السابؽ: انظر-  
. المصدر السابؽ: انظر-  
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 قانوُف وصدرَ ـ ُنشر القانوف األساسي لشرقي األردف، 1928 سنة وفي
 خالدانتخاِب أعضاء المجمس التشريعي، وأطمؽ لقُب رئيِس الوزراء عمى حسف 

ؿ لقُب ناظر إلى َلقِب وزيِر أو مدير . ()باشا أبي اليدى الصيادي، وُحوِّ

 كبار رجاؿ الحكومة في العقد األوؿ ألقاب عمى سرعة التغييرات في  وبناء
 بالمالحظات  َيخرج  أف فإنو يمكف لمدارس  الحديثة،مف نشوء الدولة األردنية 

: التالية

 كاف مطمعًا عمى الثقافة العربية الحسيف الممَؾ المؤسَس عبُداهلل بف إف : ووً 
 في نياية العصر العثماني، وكاف وترعرعاإلسالمية إطالعًا واسعًا، كما أنو نشأ 

 سنة في العثماني  (المبعوثاف)  النواب أومجمس  في  المكرمة  لمكةممثاًل  
ولذا فإنو .  العثمانية كما أسمفناالمدارس أنو تخرج مف كما ()ـ 1909/ى 1327

 يتعمؽ بدواويف الدولة والكتابة فييا، فيماكاف مممًا بالمصطمحيف العربي والتركي 
 سابقة أف َحركة الترجمة والتعريب دراسةعممًا بأف كاتَب ىذه السطور قد بيف في 

 كثير مف مصطمحات الكتابة نقؿِ )في ديواف اإلنشاء الممموكي قد ساىمت في 
. ()( إلى دواويف اإلنشاء المغولية والتركية والفارسيةالعربيةوأساليِبيا ومصطمحاِتيا 

 األردف مف خريجي المدارس شرؽإف الرعيؿ األوؿ مف رجاؿ إمارة :   ااياً 
 لدولة الترؾ، وكانوا مف والكتابيالعثمانية، وكانوا عمى عمـٍ تاـ بالمصطمح اإلداري 
.  التتريؾسياسةالمتحمسيف لقضية التعريب لما شاىدوه مف أىواؿ 

                                                 

. 182-181:  الكاممةاآلثارعبداهلل بف الحسيف، -  
. 4/82 : األعالـالزركمي، : انظر-  
 :، وانظر67:  الترجمة والتراجمة في ديواف اإلنشاء الممموكي دراسةالدروبي، مقدمة في -  

. 188، 122:  الموسوعي لممصطمحات العثمانية التاريخية المعجـسييؿ صاباف، 
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 القوانيف العثمانية، فقد بعض حكومة شرؽ األردف قد عممت بموجب إف : ال اً 
ى 1353 األولى جمادي 19 مف الجريدة الرسمية الصادر في 447نشر في العدد 

ـَ المادة بما):  ما نصو 374، ص1934  ب 29الموافؽ  مف  (58   أف أحكا
 تنص عمى أف 1928 نيساف 16 المؤرخ في األردفالقانوف األساسي لشرؽ 

ـ والتي ظمت 1914 األوؿ مف تشريف الثاني اليوـالقوانيَف العثمانيَة المنشورَة بعد 
 المفعوؿ عمى أف ُينشر إعالٌف بذلؾ نافذةَ مرعية اإلجراء في شرؽ األردف تبقى 
 أو تعدَليا السمطُة التشريعيُة بمقتضى تمغييابمقدار ما تسمُح بو األحواؿ، إلى أف 
 القوانيَف واألنظمَة المبينة في الجدوؿ بأفالقانوف األساسي، لذلؾ ينشر لمعمـ 

. ()( األردف، ومعموٌؿ بيا تماماً شرؽالممحؽ بيذا اإلعالف نافذُة المفعوؿ في 

 الدولة تـ تعديُؿ بعض مواد القانوف أركاف مع مرور الزمف وتوطيد ولكف 
 قانوف الجزاء العثماني لسنة مف (214 )العثماني، حيث جرى تعديؿ المادة 

 والتعميمات العثمانية، حيث صدر في القوانيفوجرى إبطاؿ بعض ىذه . ()1934
 يعمؿ بعد اآلف في شرؽ األردف بتعميمات التفتيش ال):  ما نصو1932سنة 

 .()( العثمانيةالقضائي
 

 

                                                 

. 6 ص2ؽ:  القوانيف واألنظمة مجموعةمحمد توفيؽ سنو، -  
. 49 ص2ؽ: المصدر السابؽ: انظر-  
. 18ص 2ؽ: المصدر السابؽ-  
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 المخاطبات والمراسالت في الدواوين األرداية ماذ تأسيس اإلمارة وحتى  اواع
:  الما لوقتاا

 ليـ فيو ما موضحاً وىو ما يكتبو األميُر أو الممؾ إلى شعبو أو أمتو : المااايرُر - 
 أف وسبؽيتيددىـ مف أخطار، وعادة ما يحمؿ المنشور دعوتيـ إلى أمر ما، 

 الحسيفذكرنا أف أوَؿ منشوٍر في الدواويف المنشور الذي وجيو األمير عبُداهلل بُف 
. ()ـ1921لمسورييف كافة مف َمعاف سنة 

، وعادًة ما وفودوىي ما يمقيو رأس الدولة عمى شعبو أو مف يمثُمو مف : البيااات- 
، لممواطنيفويتضمف البياف تطمينًا .يبيف ليـ موقؼ الدولة مف قضية وطنية ما

. ويؤكد عمى عناية الدولة بقضاياىـ

 ابف الحسيف عمى الوفود المستقبمو لو عبداهلل ذلؾ البياف الذي ألقاه ومثاؿ
، أثر اعتداء الوىابييف أو 1923 سنة أوروباوعمى الشعب األردني بعد رجوعو مف 

. ()ـ1922 سنة األردفما يسمييـ عامة الناس باإلخواف عمى جنوب 

ومفردىا نظاـ، وعادة ما يصدرىا رئيس الوزراء أو الوزير : األاظمة- 
ـُ مستندًا في صدوره إلى قانوف، ويكتب في أعاله كممة نظاـ المعني،  ويكوف النظا

 السطر، وبعض ىذه األنظمة قصيرة موجزة وبعضيا يصؿ إلى عدة وسطفي 
 :صفحات، ومف األمثمة

 

                                                 

. 158 – 157: ، اآلثار الكاممة الحسيفعبداهلل بف : انظر -  
. 169-168: المصدر السابؽ : انظر -  
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 ()اظام

 بمتضى المادة التاسعة مف الفصؿ الخامس صادر

 قانوف الجنسية األردنية مف

 رئيس وزراء حكومة ارق األردن  اا

 الخامس الفصؿ  عمى الصالحية المخولة لي بموجب المادة التاسعة عشرة مفبناءً 
       ... فيالمنشورة مف قانوف الجنسية األردنية  مر بتعديؿ األنظمة

9/1/1932.                       

 الوزراء رئيس

 سراج عبداهلل                                    

 أو أمراً وعادة ما يصدرىا الممؾ في مناسبة سعيدة، وتتضمف :  السايةاإلرادات- 
: ، ومثاؿ ذلؾ()أكثر بالعفو أو المسامحة، أو تنزيؿ األحكاـ

 ساية بالعفو إرادة

 عبُداهلل بف الحسيف أمير شرؽ األردف نحف

: نأمر ما يمي...  زواج ولدنا األمير طالؿ وبما لنا مف صالحيةبمناسبة

 (عبداهلل)

                                                 

. 4-3 ص2ؽ:  القوانيف واألنظمة مجموعةمحمد توفيؽ سنو، -  
. 37 ص2ؽ: المصدر السابؽ : انظر-  
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 مواد مف وعادة ما يستند اإلعالف إلى مادة إعالف،ومفردىا : اإلعالاات- 
. () بإضافة موضوع ماأمراً القانوف، وعادة ما يتضمف تصريحًا أو 

وغالبًا ما تكوف بيف الدولة األردنية وطرؼ  خر، ويشتمؿ : اوتفاقيات- 
االتفاؽ عمى عدٍد مف المواد الموضحة لموضوعو، وقد يصاغ االتفاؽ بالمغة 

العربية وغيرىا مف المغات، فقد جاء في ممحؽ االتفاؽ بيف بريطانيا وشرؽ األردف 
 اإلنجميزية والعربية، –لقد صيغ االتفاؽ الحاضر في لغتيف )-:  المادة الرابعة –

وقد وقَع المندوباِف المفوضاِف لمفريقيف السامييف المتعاقديف عمى نسختيف إنجميزيتيف 
نما عند  ونسختيف عربيتيف، ويكوف لمصيغتيف َعيُف المقاـ مف االعتبار، وا 

االختالؼ بينيما في تفسير مادة مف مواد ىذا االتفاؽ يكوف لمصيغة اإلنجميزية 
. () (التقدـ

وىو أف تعترؼ الدولة األردنية بقياـ دولة أخرى، أو أف يكوف : اوعترافات- 
: االعتراؼ متباداًل بيف الدولة األردنية وغيرىا، فقد قرر رئيس الوزراء عبداهلل سراج

االعتراؼ بصاحب الجاللة الممؾ عبدالعزيز ممكًا عمى المممكة العربية السعودية )
، وذلؾ بعد االعتراؼ 1933 في سنة (التي تشتمؿ عمى الحجاز ونجد وممحقاتيا

. مف الجانب السعودي
وعادة ما تتـ بيف دولتيف كاف العالقُة بينيما َقائمًة عمى النزاع : المعاهدات- 

والخصومة والتوتر، ثـ يحؿ بينيما السالـ والصداقة، ومف ذلؾ َمعاىدُة الصداقة 
وُحسِف الجوار التي أبرميا مفوضو  إمارة شرؽ األردف والمممكِة العربية السعودية، 

. () في القاىرة21/12/1933وتـ تبادؿ وثائؽ اإلبراـ بتاريخ 

                                                 

. 41 ص2ؽ:  القوانيف واألنظمةمجموعةمحمد توفيؽ سنو، -  
. 319 ص2ؽ: المصدر السابؽ -  
. 310 ص2ؽ: المصدر السابؽ : انظر -  
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كتابة محاضر الجمسات : وأنواع الكتابة في دواويف كثيرة ومتنوعة تشتمؿ عمى
واالجتماعات، والمذكرات، وقرارات التعييف، والتعاميـ الرسمية، والتعميمات اإلدارية 

وىي تختمؼ باختالؼ طبيعة َعمِؿ كؿ . والبرقيات ومشاريع القوانيف، وغيرىا
. مؤسسة وحدود صالحياتيا وسمطاتيا

وتمتاز ُلغُة الدواويف في الدولة األردنية منذ تأسيسيا وحتى يومنا ىذا بالتزاـ 
العربية الفصحى، وعدـ اإلخالؿ بيا، ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى تبني الممؾ 
. المؤسس لقضية لغة العرب، ومحافظة أبنائو وأحفاده عمى ىذا اإلرث العظيـ

وتمتاز كتابة الدواويف في الدولة األردنية في عقودىا األولى بقوة العبارة، 
شراؽ الديباجة، والمحافظة عمى مصطمح المكاتبات الديوانية العربي مع اإلفادة  وا 

. مف المصطمح العثماني المأخوذ أصاًل عف الدواويف العربية

وقد تسرب َعدٌد مف المصطمحات والمفردات األعجمية إلى ىذه المكاتبات في 
البرستو، : المراحؿ األولى، عممًا بأف ىذه األلفاظ لـ تكف قد ُعربت مثؿ

 مف ()الباشيونات، التياترات، البندروؿ، المالجروؼ، التونتراؿ، ميجر وغيرىا
المصطمحات الحديثة التي تتصؿ بأسماء المخترعات الحديثة والرتب العسكرية 

. واألطعمة والمشروبات المستوردة

ومما ال شؾ فيو أف مكاتبات الدولة ميما جمت أو دقت، فإنيا تبقى وثائَقيا 
وذاكرَتيا الحسيَة وتاريَخيا الذي ال ينسى، وأدبيا اإلداري الذي يدؿ عمى مبمغ 

. عناية أبنائيا بمغتيـ

ومف خالؿ ما وقع بيف يدي مف وثائؽ، فإف الباحَث يستطيع مف خالليا أف 
يتعرؼ عمى تطور دواويف الدولة، ومؤسساتيا، وعمى تقسيماتيا اإلدارية، وأحواليا 

                                                 

. 208، 201، 198، 124:  القوانيف واألنظمةمجموعةمحمد توفيؽ سنو، -  
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االقتصادية والعمرانية، ويتمكف مف قراءة تاريخيا السياسي، وعالقاتيا بغيرىا مف 
. دوؿ العالـ

ومثؿ ىذه المكاتبات ِسجٌؿ دقيؽ لمتاريخ االجتماعي والصناعي والديني 
. والتعميمي، والسكاني، والحضاري

ومما يؤسؼ عميو أف كثيرًا مف ىذه الوثائؽ قد سقط مف يد الزمف، ولـ يجد 
 وربما كاف األمر عائدًا لعدـ –العناية الكافية مف الدوائر والمؤسسات والوزارات 

 عمى الرغـ مف كثرة البالغات الرسمية الصادرة عف –إدراؾ قيمة ىذه المكاتبات 
رؤساء الوزارات والتي يطمبوف فييا عدـَ إتالؼ أّية وثيقة حكومية إال بعد إطالع 

 ومؤرخ 2008لسنة  (5)المكتبة الوطنية عمى ذلؾ، و خرىا بالغ رسمي رقـ 
. ، وموقع مف رئيس الوزراء نادر الذىبي19/3/2008ب

ـ قد تنبو 1979ومما ىو جدير بالذكر، أف رئيس الجامعة األردنية في سنة 
إلى ضرورة الحفاظ عمى المراسالت والوثائؽ في دواويف الدولة، فأرسؿ خطابًا إلى 

لسنة  (7)ـ، ورقمو 24/1/1979رئيس الوزراء الذي أصدر بالغًا رسميًا مؤرخًا بػ
تصؿ إلى الجامعة األردنية : "ـ، وقد وجيو إلى وزير الثقافة، ونصو1979

باستمرار العديد مف الرسائؿ مف مختمؼ أجيزة الدولة، يطمبوف فييا إرساؿ ممثؿ 
. عف الجامعة لممشاركة في اختيار األوراؽ والممفات الواجب حفظيا قبؿ إتالفيا

وبما أف وزارة الثقافة والشباب قد أنشأت مديرية الوثائؽ الوطنية والمكتبات 
. كجياز متخصص بيذا األمر

يرجى مف مختمؼ الدوائر واألجيزة الحكومية الكتابة إلى وزارة، الثقافة والشباب 
عندما ترغب في إتالؼ أية وثائؽ حكومية، الرتباط ذلؾ بصالحيات مديرية 

". الوثائؽ الوطنية والمكتبات
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والكتابة الديوانية في المؤسسات العامة والخاصة بحاجة إلى مزيد مف العناية 
والتطوير، وخاصة بعد أف وصؿ األردف إلى ما وصؿ إليو في كثرة الجامعات، 

والخريجيف، والموظفيف، وأعضاء الييئات التدريسية، ولكف العبرة في الكيؼ ال الكـ 
. كما يقاؿ

وأود أف أتقدـ باالقتراحات التالية التي أرى أف ستسيـ في االرتقاء بمستوى 
الخطاب والكتابة في المؤسسات والدوائر والوزارات، وتمكف المغة العربية تمكينًا تامًا 
مف االزدىار والرقي، والبقاء عمى ألسنة أبنائيا، وخاصة بعد العولمة الجديدة التي 
فرضت اإلنجميزية، وجعمت منيا قوة طاغية في مجاؿ اإلعالـ والدعاية والتدريس، 

. وحتى الخطاب العادي بيف الناس

و هم المقترحات التي  رى ضرورتها لالرتقاء بالعربية في المؤسسات العامة 
: والخاصة

عقد دورات تدريبية جادة ومكثفة لمموظفيف، تكوف غايُتيا تدريبيـ عمى :  ووً 
الكتابة واإلنشاء، وىو ما كاف معمواًل بو في زمف الحكومة العربية في دمشؽ إباف 

ـ، وقد أعمف األمير عبداهلل بف 1920 – 1918عيد الممؾ فيصؿ بف الحسيف مف 
ـ قبولو لتجديد بيعة الممؾ 1920الحسيف في منشوره الذي أصدره في معاف سنة 

مما يعني وجود سند . فيصؿ الذي اعتدى الفرنسيوف عمى استقالؿ دولتو العربية
. تاريخي مشروع ليذه الدعوة

تعييف منشئيف ومحرريف ومدققيف لغوييف في كؿ دائرة حكومية، ويكوف :  ااياً 
ذلؾ التعييف بناًء عمى ما لدييـ مف مواىب في الكتابة وقدرات في المغة، ومؤىالت 
عممية عميا أقميا درجة الماجستير، وال يكوف ىذا التعييف إال بعد االختبار الدقيؽ 

أي أف وظيفة المدقؽ المغوي يجب أف تكوف . الذي تجريو لجاف عممية متخصصة
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وظيفًة ذات شأف واعتبار ماديًا ومعنويًا، وتكوف مبنيًة عمى تقديـ األكفياء ألىميتيـ، 
. ال لشياداتيـ التي ال تدؿ في كثير مف األحياف عمى مستوى التحصيؿ المعرفي

وقد وجدت ىذه األمر معمواًل بو في وزارة التربية والتعميـ، وقابمت ثالثة مف 
المحرريف المغوييف مف حممة الدكتوراه والماجستير، وعممت أف تعيينيـ كاف بعد 

اختبارات دقيقة، وىـ تابعوف لمديرية المطبوعات التربوية، ويقوموف بإصدار الكتاب 
صدار المطبوعات ذات  السنوي الذي يتضمف إنجازات وزارة التربية والتعميـ، وا 

الموضوعات التربوية والتعريفية بإدارات الوزارة ومياميا وأقساميا، ويقوموف بميمة 
تحرير رسالة المعمـ وتدقيقيا لغويًا، إلى غير ذلؾ مف الجيود المشكورة في خدمة 

.  المغة العربية

التشديد عمى الموجييف التربوييف في مادة المغة العربية وغيرىا مف :  ال اً 
المواد الدراسية، بضرورة إلزاـ المدرسيف بتدريس مواِدىـ بالمغة العربية الفصحى، 

وعدـ استخداـ العامية في التدريس، لما في ذلؾ مف إخالؿ َبّيف في مستوى 
. التحصيؿ العممي لمطمبة

وعممت مف بعض المدرسيف أف الحديث بالمغة الفصحى قد يثير سخرية 
ولعؿ منشأ ىذه العادة الغريبة بيف . الطالب مف المعمـ، والتندر بطريقتو في التعميـ

الطالب، إلى أف التدريس بالعامية قد أصبح القاعدة واألساس، وأف التدريس 
وعممت مف بعض المدرسيف . بالفصحى قد أصبح االستثناء الذي يشذ عف القاعدة

أنيـ قد أصروا عمى تدريس المواد العممية بالفصيحة ال العامية، مما جعؿ الطالب 
يألفوف ذلؾ، وكانت النتيجة ارتفاع مستوى التحصيؿ عندىـ وخاصة في المواد 

. العممية
إبراز أىمية المغة العربية مف خالؿ المناىج التربوية، ويمكف غرس حب : رابعاً 

العربية في نفوس الطالب، وتنمية ىذا الغرس المبارؾ ونموه، ثـ إثماره مع التدرج 
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ومما ىو مستغرب أف مواَد التاريخ، والمغة العربية . في المراحؿ الدراسية المختمفة
والتربية اإلسالمية والتربية الوطنية والثقافة العامة قّمما ُتشير أو تعرَض أو تُفرد 

. دروسًا خاصة لبياف أىمية المغة العربية، ودورىا في وحدة األمة ونيضتيا

وتأييدًا لما أقوؿ، فإنني قد استعرضت كتاب الثقافة العامة الذي يدرس في 
أعمى صفوؼ المرحمة الثانوية، ولجميع التخصصات العممية واألدبية، فمـ أجد فيو 

ـ 1920سوى إشارة إلى خطاب الممؾ فيصؿ األوؿ أماـ المؤتمر السوري عاـ 
سنسعى بصورة مخصوصة لنشر المعارؼ، وجعؿ المدارس في حالة " : حيث قاؿ 

يمكنيا أف تخرِّج البالد رجااًل مشبعيف بحب الوطف، وسالمة الفكر، وسنيتـ بإغناء 
. () "خزائف عمومنا بترجمة كتب العمـو والفنوف الحديثة وتأليفيا

وىناؾ إشارة أخرى جاءت في معرض إنجازات الممؾ المؤسس عبداهلل بف 
 بيدؼ النيوض 1923إنشاء المجمع العممي العربي عاـ ): الحسيف التي منيا

. ()(بالمغة العربية وبعث تراث األمة

إف مثؿ ىاتيف اإلشارتيف الميمتيف تستحقاف دروسًا مفردة تبرز مدى : قمت
عناية الدولة األردنية عند نشوئيا بالمغة العربية مف جانب، وتبيف أىمية لغتنا 
. العربية في الرقي بمستوى األمة عممًا وأدبًا وتاريخًا وحضارة، وحاضرًا ومستقبالً 

الحفاظ عمى األداء المغوي السميـ في اإلذاعات المدرسية التي : - خامساً 
غالبًا ما تعرض أداَءىا بالمغة العامية، ويمكف لإلذاعات المدرسية أف تذكي بيف 
الطالب روح المنافسة األدبية والمبارزات الشعرية، والمسابقات التشجيعية، مما 

يكوف لو أكبر األثر في احتراـ المغة العربية، ومحاولة الكتابة بيا، وحفظ أشعارىا، 

                                                 

. 99 : (المرحمة الثانوية  )الثقافة العامة -  
. 106: المرجع السابؽ -  
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وقد يكوف َرصُد بعض المبالغ المالية مف التبرعات المدرسية دافعًا لكثير مف 
. الطالب عمى اإلبداع األدبي وحفظ القر ف الكريـ الشعر والخطب

وفوؽ ذلؾ، فإف تفعيؿ دور المكتبات المدرسية، وذلؾ بتحفيز الطالب عمى 
ارتيادىا، واالستعارة منيا، وخاصة أف العناية بالكتاب أصبحت قميمة أو معدومة 

بعد أف زحفت الشبكة العنكبوتية، وأصبحت منافسة لمكتاب، وأصبح الطالب 
يحصموف عمى واجباتيـ وتقاريرىـ مف خالليا، وىو عمؿ روتيني ىـ الطالب فيو 

إنجاز ما ىو مطموب منو دوف إعماؿ عقمو وفكره وقممو، ودوف الرجوع إلى 
الكتاب، أي أف طالبنا يتخرج مف مدارسنا وىو زاىد في القراءة واالطالع، وقمما قرأ 
كتابًا أو اطمع عميو، ولف يقرأ كتابًا بعد تخرجو مف المدرسة، فإف الدراسات تشير 

كغـ، واستيالؾ الغربي 2إلى أف استيالؾ الفرد العربي مف الورؽ ال يزيد عمى 
. يتجاوز األربعيف

أما حالة القراءة واإلطالع عمى الكتب والمصادر في الجامعات، فيي في 
أدنى حدودىا، بؿ دوف المستوى المطموب، وتجد كثيرًا مف الطالب يتباىوف بأنيـ 

 لـ يدخموا مكتبة الجامعة

منع الشركات والمحالت التجارية، واإلذاعات ومحطات التمفزة : سادساً 
والفضائيات، مف اإلعالف بالمغة العامية، أو استخداـ التسميات األعجمية، أو 

كتابة أسمائيا بالحروؼ الالتينية عمى مداخميا؛ ألف ذلؾ يقوي المغة المستوردة، 
والثقافة الدخيمة عمى حساب المغة الفصحى، والثقافة العربية األصيمة، بؿ إف األمر 

قد وصؿ إلى حّد االستخفاؼ بالعقمية العربية األردنية الواعية المتنورة التي ال 
تتخمى عف الفصحى الجميمة، وال ترضى بدياًل ليا، وال تقبؿ أف يتعدى عمى أىـ 

. مقـو مف مقومات وحدتيا مع أمتيا، أال وىو لغتنا
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ومما ىالني أنني وفي طريقي مف عماف إلى الجامعة الياشمية، أدرت المذياع 
عمى إحدى المحطات المحمية، وطواؿ الطريؽ التي استغرقت نصؼ ساعة تقريبًا، 

لـ أسمع مف المذيع الذي يتكمـ بالميجة العامية المبنانية وبعض العامية األردنية 
كممة بالعربية الفصحى، بؿ إف حظ العامية كاف ضئياًل مع الكممات والعبارات 

اإلنجميزية، والغريب أنو يذكر الكممة بالعامية ثـ يتبعيا بالكممات الدالة عمييا بالمغة 
اإلنجميزية، أي أنو يقـو بترسيخ العامية، وتعميـ اإلنجميزية في  ف واحد، وخاصة 

! إذا عممنا أف أكثر مستمعي ىذه المحطات مف صغار الشباف والفتيات

ومما ىو الفت لمنظر أف مثؿ ىذه اإلعالنات بالعامية، والكتابة بالحروؼ 
األعجمية، ال تعبر عف رأي األغمبية، بؿ ىي انعكاس لثقافة فئة محدودة، تعيش 

.  في أحياء معينة مف الوطف

... ):      وقد حاوؿ أحد الكتاب األردنييف أف يفسر جذور ىذه الظاىرة قائالً 
يخاطُب المعمنوف بشكؿ أساسي، الشريحة البورجوازّية :  أقترح الفيـ والتفسير التالي

الجديدة، األكثر إنفاقًا مف بقية المجتمع، والتي كانت قد استفادت مف أجواء 
الخصخصة، والمضاربة، واقتصاد الخدمات، فتمكنت مف اإلثراء الفاحش والسريع 

ولذلؾ فيـ يكّممونيا بالمغة، التي أرادت أف تميز نفَسيا . خالؿ السنوات الماضية
. ()(بيا عف غالبية الشعب

وبّيف أحد الدارسيف خطورة اإلعالف بالعامية، وأنو جسر موصؿ إلى انييار 
حقيقي لمسمطات المغوية العربية، وأف عامؿ الربح والكسب المادي ىو الدافع 

وينظر ): الحقيقي لمف يمارسوف االعتداء عمى حرمة المغة الفصحى، يقوؿ
اإلعالنيوف، وأصحاب الشركات اإلعالنية المنتجة الكبرى إلى األعمى مف زاوية 

                                                 

. ـ25/7/2008سعود قبيالت، جريدة الرأي، الجمعة -  
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عدد المشاىديف، والجذِب واإلغراء، والمردوِد المالي، فال يعمنوف إال بما يتناسب 
والمعمنوف ىـ وجو ُسمطاِف . وعادات الناس وحاجاتيـ وليجاتيـ المحمية الضيقة

اإلعالـ األقوى الخفي الذي ال يرضيو سوى سيولة إيصاؿ الرسالة، بيدؼ المزيد 
. ()(مف األرباح، ومضاعفة دورة االستيالؾ

إلزاـ مدرسي الجامعات بتدريس المساقات الدراسية بالمغة العربية، ألف : سابعاً 
المغة العربية ىي المغة الرسمية في األردف، وفقًا لمنطوؽ المادة الثانية مف دستور 

والمغة العربية اإلسالـ ديف الدولة )المممكة األردنية الياشمية والتي تنص عمى أف 
لمغة العربية ىي لساف األمة، "وأكد الميثاؽ الوطني األردني عمى أف . (لغتيا الرسمية

ووسيمة التعبير عف ىويتيا الحضارية، وىي وعاء الفكر والعمـ والقيـ، وأداة نقؿ 
 ()....".المعرفة، مما يتطمب الحفاظ عمى تطويرىا

ومما يؤسؼ عميو أف داء العاميات الكريية قد عشش في غالبية الجامعات 
 وزحؼ ىذا – عممًا بأف األردف مف أكثر بمداف العالـ في عدد جامعاتو –األردنية 

. الخطر حتى وصؿ إلى أقساـ المغة العربية ما عدا استثناءات قميمة

وقد تنبو منذ أشير َخمت الدكتور خالد الكركي رئيس الجامعة األردنية التي 
ُـّ الجامعات األردنية إلى تمؾ الداىية الدىياء المتمثمة في استعماؿ العامية في  ىي أ

الجامعة األمر الذي ييدد ىوية األمة وأساس بقائيا، وقاؿ في رسالة وجييا إلى 
ولّما كانت الميجات العامية ... ): أعضاء الييئتيف التدريسية واإلدارية في الجامعة

قد أخذت تتفشى في اآلونة األخيرة في األوساط العممية والثقافية والرسمية، حتى 
تسممت إلى ألسنة طمبة العمـ وأساتذتو، وحطت رحاليا في جامعاتنا العزيزة، 

واستساغ َكثيٌر مف الطمبة وبعُض أعضاء ىيئة التدريِس الحديَث بيا في قاعات 

                                                 

. 193: نسيـ الخوري، اإلعالـ العربي وانييار السمطات المغوية -   
 .43: (ـ1990كانوف أوؿ )الميثاؽ الوطني األردني  - 
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الدرس، فأنو الُبد مف  التنبيو إلى أف  انتشار ىذه الظاىرة ينذر بكثير مف 
المخاطر، فيي أواًل وأخيرًا تتعارض مع رسالة الجامعة في االرتقاء بالمستوى 

الفكري والتعبيري واالتصالي لمطمبة، والمضي بالمجتمع إلى  فاؽ رحبة مف التطور 
والتميز، واالضطالع بمسؤولية الحفاظ عمى اليوية الثقافية لألمة التي تشكؿ المغُة 

. ()(ركنًا أساسيًا مف أركانيا

إف رسالة الكركي نابعة مف قمب مفكر عربي مخمص لمغة أمتو التي : قمت
وأقترح أف تكوف ىذه الرسالة . تيددىا العامية في أمنع حصونيا، أال وىي جامعاتيا

. برنامجًا ثقافيًا لكؿ الجامعات األردنية، وأف نتبع القوَؿ العمؿَ 

وعالوة عمى ذلؾ، فإنو قد وضعت شروط جديدة لترقيات أعضاء الييئة 
بالمغة  (التوفؿ)التدريسية في الجامعات، ومف أىـ ىذه الشروط اجتياز امتحاف 

. اإلنجميزية

 نعـ، إف إتقاف لغة أجنبية ميـ أليس ىذا مف المفارقات العجيبة؟: قمت
لمباحث، ولكف مف باب أولى أف يتقف لغتو أواًل حتى ينجح في نقؿ فكره وعممو إلى 

. أبنائيا
التأكيد عمى عقد امتحاف الكفاية لخريجي أقساـ المغة العربية مف كؿ :  امااً 

الجامعات األردنية، حيث أجرت وزارة التعميـ العالي قبؿ عدة سنوات ىذا 
االمتحاف، وكانت الوزارة تقـو بتشكيؿ لجاف مف كبار األساتذة في الجامعات، تكوف 
ـَ االختبار في المغة، ثـ ُيجرى االمتحاف، وُتعرؼ نتيجُة كؿ طالب،  ميمُتيـ تصمي

. ودرجتو مف بيف المتقدميف

                                                 

. ـ2009 حزيراف – نيساف –، السنة التاسعة 27مجمة الضاد، العدد -  
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 وقد كشؼ ىذا االمتحاف عف نتائج خطيرة فيما يتعمؽ بمستوى الجامعات، 
واضرب مثااًل . ومستوى الطمبة، وحتى أعضاء الييئة التدريسية في كؿ جامعة

مادة العروض، أو الصرؼ، أو الصوتيات ليا خمسة أسئمة مف مائة : عمى ذلؾ
سؤاؿ، وعندما تكوف نتيجُة طالب أحِد أقساـ المغة في ىذه المادة متدنية جدًا في 
جامعة ما، فإف الخاطر األوؿ الذي يتبادر إلى الذىف مف ىو مدرس ىذه المادة؟ 

وىؿ الذي درسيا كاف متخصصًا في ىذا الموضوع؟ 
إصدار التشريعات التي تحمي المغة العربية مف منافسة المغات : تاسعاً 

 وىو أقؿ –األجنبية، وأف يكوف ىناؾ قانوف يحمي لغة األمة في أرضيا العربية 
  –المأموؿ 

وضع دساتير أو قوانيف لممكاتبات في دواويف الدولة بحيث تكوف دالًة : عااراً 
وىو األمر الذي كاف معمواًل بو . لمُكتاب عمى أصوؿ المكاتبات، وقواعدىا ولغتيا

. في دواويف الرسائؿ واإلنشاء في العيود العربية السالفة

تفعيؿ دور المؤسسات األردنية وتشجيعيا عمى نشر المغة خارج : حادي عار
البالد، وىو األمر الذي كانت تعنى بو وزارة التربية والتعميـ وغيرىا مف الوزارات 
في القرف الماضي، فقد وقفت عمى وثيقة موجية مف وزير الشؤوف االجتماعية 

لدى زيارتي : " نصيا23/9/1968والعمؿ إلى وزير التربية والتعميـ بتاريخ 
 [كذا]الرسمية األخيرة لبريطانيا قمت بزيارة مؤسسة بستالوزي لألطفاؿ التي تعنى 

بأطفاؿ الالجئيف والفقراء مف مختمؼ جنسيات العالـ، وقد وجدت قسمًا كبيرًا منيا 
. طالبًا وطالبة أردنييف مف الالجئيف والفقراء مع ستة معممات أردنيات (26)يحتوي 

ولما كاف معظميـ مسمميف، وبحاجة لدراسة المغة العربية والديف اإلسالمي، فقد 
طمبوا مني أف نزودىـ بعشريف كتابًا بالديف اإلسالمي لمنيج الصؼ الثالث 
". اإلعدادي، وعشريف كتابًا لتدريس المغة العربية بإرساليا إلى المعيد المذكور
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رساؿ الكتب المطموبة، وفوؽ ذلؾ،  وقد قامت وزارة التربية بتمبية الطمب وا 
فإنني قد وقفت عمى وثيقة ميمة تدؿ عمى عناية الحكومة األردنية بنشر المغة 
العربية في البالد اإلسالمية، والرسالة صادرة عف وزارة الخارجية ورقميا     

ـ، ومرسمة مف وزير الخارجية إلى 27/6/1951، ومؤرخة بػ (16/9/6979)
الوزير )فخامة رئيس الوزراء، والرسالة عبارة عف تغطية لكتاب عبد المنعـ الرفاعي 

المغة العربية في :"أي السفير األردني في باكستاف، وموضوعيا (المفوض
تتمخض الباكستاف اليوـ عف مساٍع مختمفة القتباس : "ومما جاء فييا" الباكستاف

لغة رسمية لمبالد والدولة، ولمغة العربية في الباكستاف أنصار ومشايعوف، وىذه 
حركة خطيرة وميمة لو تقدرىا الدوؿ العربية حؽ قدرىا؛ ألف تعميـ العربية في 

". الخ....الباكستاف يعني تعريب ثمانيف مميونًا مف البشر ثقافة وقومية

إف في مثؿ ىذه المذكرات والتقارير والمراسالت أدلة دامغة عمى عناية : قمت
والمأموؿ أف يتعمؽ ىذا النيج في . الدولة األردنية بالعربية ونشرىا في خارج البالد

داخؿ البالد وخارجيا، وأف ال يسمح لميجات العامية ولمغات األعجمية بالتغوؿ 
عمى حساب الفصحى، وخاصة اإلنجميزية التي حذرت منظمة اليونسكو مف 

ف نجاح حماية الفصحى ال يكوف إال بترسيخ . خطرىا عمى بقية لغات العالـ وا 
الثقافة الشعبية التي تحمميا، وقياـ المؤسسات اإلدارية والعممية واألكاديمية التي 

. تتبناىا
 

 

 

    المصادر والمراجع                                   
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التعقيبات والمااقاات 

سعود عبد الجابر . د
ف كانت قد بدأت بداية  يرى أفَّ الكتابة الفنية األدبية مف ناحية تاريخية، وا 
حقيقية مع اإلسالـ ومنذ الدعوة، إال أفَّ الكتابة الفنية الحقيقية قد بدأت مع عبد 

فمف األْولى اإلشارة إليو وخاصًة برسالتو المعروفة .  الحميد الكاتب ودعوتو
.   الموجية لمكتَّاب وغيرىـ 

وكاف أيضًا، لعبد الممؾ بف مرواف دور كبير في تعريب الدواويف، القضية 
. التي كاف ليا الدور الكبير في مجاؿ الكتابة

وفيما يتعمَّؽ بموضوع الكتابة في األردف وخاصًة أثناء الحكـ العثماني يعتقد 
ف كانت ىذه . د سعود أف االنحدار لـ يكف فقط مع جماعة االتحاد والترقِّي، وا 

المجموعة المشبوىة أرادت تدمير الدولة مف داخميا، وقد نجحت في أداء ىذا 
الدور، وبسببيا تأخَّر ركب التعميـ في األردف، فمـ تتجاوز أعداد المدارس حتى قياـ 

اإلمارة عدد أصابع اليد الواحدة، ولـ تكف ىناؾ مدرسة ثانوية واحدة، وكؿُّ ىذا 
.   دليٌؿ عمى تخمُّؼ امتدَّ لفترٍة طويمة زمف الحكَّاـ العثمانييف 

عبد الجابر فيما يخص المرحمة الحالية في األردف أف ىناؾ لونًا مف . ويرى د
ألواف العيب المغوي في الكتابة في مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الحكومية 

نما بحاجة لقضية كبيرة تتمثَّؿ  والخاصة، وىذا ليس بحاجة لمدقؽ لغوي وحسب، وا 
عالمو المرئي وغير  في روح المجتمع ورسالتو ومحطَّاتو المختمفة، وصحافتو، وا 

.   المرئي 
وفيما يتعمَّؽ بقضية تدريس المغة العربية لألجانب الذيف يقيموف في البالد 

الخ ... العربية يرى أف البالد العربية يأتي إلييا كثيرًا مف األجانب، عامميف وطالَّباً 
.   وىؤالء يجب أف يأخذوا نصيبيـ مف المغة العربية.  
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والجامعات األردنية والعربية تقوـ بدوٍر كبير في ىذا المجاؿ، وخصَّ بالذكر 
الجامعة األردنية التي ازدحـ فييا الطمبة األجانب حتى أنيـ في المعيد الدولي 

.   يفكروف بإنشاء بناء جديد حتى يستوعب ىذه األعداد المتزايدة 

وَعرَّج عمى قضية الخادمات في البيوت المواتي يمعبَف دورًا كبيرًا في تربية ىذا 
... النشء ولغتو أيضًا، فُيفَّ يخاطبنيـ بالميجات العامية أو بالفمبينيَّة واألندونيسيَّة

. وغيرىا
عبد الحميد األقطش . د. 

تحدَّث فيما يتعمَّؽ بمغة الوثائؽ، إذ يرى أف الوثائؽ ليست عمى سواء، فالوثائؽ 
السياسية الرسمية واإلدارية عندنا وعند غيرنا ستبقى لغة رسمية ُتكتب بالفصيحة 

نما ىي .  وخاليًة مف األخطاء  أمَّا الوثائؽ التي أصبحت اليوـ ليست إدارية وا 
. بينما الوثائؽ التي تكوف لحفظ ديوف أو غيره، فيمكف كتابتيا بالعاميَّة (سكرتاريا)

سمير الدروبي . د.رد  

سعود عبد الجابر بداية ظيور الكتابة الحقيقية، يرى . في معرض ردِّه عمى د
سمير أفَّ الرأي الشائع بيف الناس ىو ظيور الكتابة زمف عبد الحميد الكاتب  . د

وىذا امتداٌد لرأي بعض المستشرقيف الذيف يردُّوف الكتابة العربية في نشأتيا الفنية 
ىػ 132ألصٍؿ فارسي أو يوناني، ولكفَّ الثابت أف عبد الحميد الكاتب توفي سنة 

وكانت الكتابة العربية قد نضخت، فعبد الحميد وابف المقفُّع ىما إفراٌز حقيقي لثقافٍة 
وروح بف )وامتّدت مع عصور بني أميَّة  ()عربية أصيمة نشأت في زمف الرسوؿ 

رجؿ الدواويف األوؿ ىو عربي مف األردف وكاف لو أكبر األثر في الكتابة  (زنباع
وقد درس أحد الكتَّاب القدماء لغة ابف المقفَّع، فوجدىا مستمدَّة مف .  العربية 

وال أحد ينكر أف عبد الحميد الكاتب .  الشعر الجاىمي واألدب اإلسالمي واألموي 
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وكمييما رأس مدرسة وعبد الحميد الكاتب ىو .  وابف المقفع ىما أعالـٌ في األدب 
. صاحب الرسالة المشيورة التي تعدُّ دستور الُكتَّاب

عبد الجابر فيما يتعمَّؽ باالتحادييف وما اتخذوه مف . الدروبي د. ويؤيد د
وسائؿ وأساليب شتَّى لمحاربة المغة حتى أنيـ جعموا مف ىذه المحاربة السياسية 
الرسمية لمدولة في المحاكـ الشرعية والتعميـ، حتى النحو العربي يدرَّس بالمغة 

.   التركية وىنا كانت الخطورة 

وفيما يتعمَّؽ بتدريس العربية لمطمبة األجانب والخادمات يرى أف ىذه قضيٌة 
غاية في األىمية، مع مراعاة أف يكوف تدريس المغة الفصيحة؛ ألفَّ الذيف يدرسوف 
في مصر يدرسونيا بالعاميَّة المصرية وفي سوريا بالعاميَّة السورية وىكذا، فالخوؼ 
أف ينسحَب ىذا األمر عمى تدريسنا العربية لألجانب في األردف، فيؤالء ىـ رسٌؿ 

.   لمعربية في الخارج 

ويرى أف األغنية اليابطة تمعب دورًا كبيرًا وخطيرًا ومؤثِّرًا في تراجع المغة 
. وضعفيا عند أبنائنا

ويرى أنو مف الخطأ الكبير أف نكتب أي وثيقة أو مكاتبة رسمية بالعاميَّة، 
فمجرد ذكر أسماء األشخاص أحيانًا ُيعتبر وثيقة رسمية ؛ ليذا يجب أف يجري قمـ 
التحرير والتدقيؽ عمى كؿ رسالة، عممًا بأف ىناؾ وثائؽ رسمية صادرة مف أعمى 

. الجيات في الدولة، نجُد فييا أخطاء لغوية ونحوية وبعضيا صدر قريباً 
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