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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اللغة العربية ووحدة األمة 

أييا العمماء األفاضل 

حضرات السيدات والسادة 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد؛ 

فإنو لشرف كبير أن أرحب بكم في مجمعكم مجمع المغة العربية األردني في 
موسمو الثقافي التاسع والعشرين، وقد رأينا أن يكون في ىذا العام أيضًا عمى ىيئة 

المغة العربية : "مؤتمر يعالج قضية أساسية من قضايا أمتنا العربية تحت عنوان
إن اختيار ىذا الموضوع جاء من وحي : وال أذيع سرًا إذا قمت". ووحدة األمة

وقد . الثورات السممية التاريخية التي عمَّت الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه
أجمعت ىذه الثورات الجماىيرية عمى تحديد أىدافيا فرفعت شعارات واحدة وموحدة 

إنيا تنزع الستعادة كرامتيا ". الشعب يريد إسقاَط النظام"بل وبمغٍة عربية سميمة 
المستباحة وحريتيا المكبَّمة وتحقيق العدالة الضائعة والمساواة المرجوحة، ووسيمتيا 

تفجَّرت ىذه ... إلى ذلك اإلطاحة سمميًا بأنظمة الطغيان واالستبداد وقتمة شعوبيم
الثورات الشعبية يحركيا الشباب، بجماىيرىا من مختمف األعمار والشرائح 

فكانت براكين جارفة، أطاح بعضيا حتى اآلن بأنظمة الطغيان . االجتماعية
واالستبداد والفساد وقتمة شعوبيا، وبعضيا اآلخر ما زال لييبيا محتدمًا وأخرى 

... تخبو نيرانيا تحت الرَّماد

تفجرت ىذه الثورات العربية فيما بات ُيسمى دوليًا بالربيع العربي، وانتفضت 
انييا بسالسميا وأغالليا، ولن َيْقدر أحد  األمة العربية ولن تعود إلى حظائر سجَّ

فالتاريخ، أييا السادة، عمم وليس مجموعة . عمى تغيير مسار عجمة التاريخ
ن البحث في قوانين المجتمع . أقاصيص وأخبار ن العمران البشري عمم، وا  وا 
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اإلنساني وظواىره وحوادثو ليو عمم تكاممت قوانينو، واستقرَّت أسسو وأركانو فيما 
وكان العالمة ابن خمدون في نياية ". عمم االجتماع"يسمى في العصر الحديث 

ىو الذي  (القرن الخامس عشر الميالدي)القرن الثامن وبداية القرن التاسع اليجري 
فاستحقَّ "... العمران البشري"وضع أسس ىذا العمم في مقدمتو المشيورة، وسمَّاه 

.  ، وواضع أسسو"عمم االجتماع"بذلك أن يكون بحق منشئ 
وتتابع استقالل العموم التي تبحث في النفس اإلنسانية وفي فكر اإلنسان وفي 

فيما بات ُيسمَّى بالعموم اإلنسانية، مثل عمم النفس ... لغتو، وفي مختمف شؤونو
وعمم االجتماع وعمم المسانيات واإلنثربولوجيا، بل وما نشأ من عموم حديثة تتناول 

... المغة ودورىا في الحياة اإلنسانية مثل عمم النفس المغوي وعمم االجتماع المغوي
. الخ

نو لمن البدىيات القول إن العموم، من حيث ىي عموم، تحكميا قوانين : وا 
مثال ذلك، ... وقواعد ومنظومات كونية، تعمل بمعزٍل عن إرادة اإلنسان ورغباتو

فإن قانون الجاذبية الذي يقضي بأن األشياء تسقط إلى أسفل، إذا تركت في 
األجواء ُحرَّة، وأنَّ ذلك يتم بمعزٍل عن الرغبة في أن ترتفع إلى أعمى أو تنزاح َيْمنًة 

...!! أو َيْسرة
إنيا تتصرف وفق قوانين ومنظومات ... وكذلك العموم اإلنسانية جميعيا

ونواميس بمعزٍل عن رغبات اإلنسان، وقد تتدخل إرادتو في إعاقة ىذه الحوادث أو 
َتْشِويييا والنيل منيا أو محاولة تغيير مسارىا وقد ينجح لبعض الوقت، ولكن لن 

ن الفرق بين العموم المادية . يستطيع إيقافيا لمدة طويمة أو القضاء عمييا وا 
ىو  (الخ... عموم االجتماع والنفس والمغة)والعموم اإلنسانية  (النظرية والتطبيقية)

ىو الحادثة المادية، في  (النظرية والتطبيقية)أن موضوع العموم البحتة والمادية 
، وأن الفرق بينيما يكمن "الحادثة اإلنسانية"حين أن موضوع العموم اإلنسانية ىو 

في أن الحادثة اإلنسانية، حادثة معقَّدة، تدخل فييا عوامل يصعب َحْصُرىا والتحكم 
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بيا ألنيا تتعمق بنشأتو وبيئتو ومكتسباتو في الحياة وطباعو وأخالقو وأحوالو 
. الخ... ومزاجو وظروف أخرى

فكل ذلك يؤثر بشكل وبآخر في طبيعة استجابة اإلنسان فردًا أو جماعة 
فقد يكون المؤثر واحدًا واستجابة اإلنسان نفسو مختمفة وذلك باختالف ... لممؤثرات

...!!. الظروف واألحوال واختالف الزمان والمكان
فإذا كان ىذا ىو حال اإلنسان الفرد في استجاباتو النفسية واالجتماعية 

ولكنيا جميعًا، وفي شتى ... واألخالقية، فإنَّ حال المجتمعات البشرية أكثر تعقيداً 
األحوال، تسير وتتطوَّر وفق قوانين ونواميس ومنظومات كونية، تعمل بمعزٍل عن 

رادتو وىذا ما نراه في ثورات الشعوب، وفي الثورات العربية ... رغبات اإلنسان وا 
حاليًا، إذ تتفجر براكين وزالزل تحت أقدام المستعمرين الذين أسمموه إلى أنظمة 

وقد ثارت براكين بعضيا وما زال بعضيا اآلخر ... الطغيان واالستبداد والقير والفساد
فيذه الثورات نتاج حتمي لتراكمات الماضي وأحداث ... تخبو نيرانيا تحت الرماد

ذالل وحرمان، وىي أيضًا نتاج العنف  الحاضر، من ظمم وقيٍر واستبداد وفساد وا 
اتِر وَر . والمجازر والزج بالسجون والتعذيب واستباحة حقوق اإلنسان اوَر مَر بُر السَّ يْر ِر غَر ّر لِلِر

لُّل ُر  رُر  ُر األَررْر ِر وَر ِرلَريْر ِر يُررْر َر ُر األَرمْر . (123: ىود) وَر
يخطئ من يظن أن النتائج ستقطف حموة يانعة غداة الثورات أو في القريب 

أن الثورة الفرنسية، عمى اختالف زمانيا ومكانيا، : العاجل، فإنَّ التاريخ يخبرنا مثالً 
ليس في فرنسا فقط بل ... احتاجت عدة عقود حتى استقرَّت أحواليا وأعطت ثمارىا

...!! وفي العالم أيضاً 
ن االستعمار ... وفي الشأن العربي الحالي، فإن الزالزل المرتدة ستتوالى وا 

بأقنعتو المختمفة وأدواتو وتقنياتو المتطورة وأنظمة الطغاة والفاسدين وأصحاب 
..!! المصالح، ال يستسممون لميزيمة بسيولة وُيْسر



 10 

ن  (المغة العربية السميمة)إن ىوية األمة العربية نسيج من لغتيا  وعقيدتيا، وا 
ن ... وحدتيا تتكامل بتاريخيا وامتدادىا الجغرافي المتصل ومصالحيا المشتركة وا 

دة " العربية السميمة"المغة العربية التي ُنعنى بيا ىي  العربية الفصيحة الجامعة الموحِّ
عبر القرون وعمى االمتداد الجغرافي، المغة التي نزل بيا القرآن الكريم وحيًا إلييًا عمى 
. قمب سيد المرسمين محمد صمى اهلل عميو وسمم، ليخرج الناس من الظممات إلى النور

إلى البشرية عمى اختالف ألسنتيا " الناس كافةً "جاء اإلسالم دعوة إنسانية موجية إلى 
ال فضل لعربي عمى أعجمي : "وألوانيا وأجناسيا، في إطار الحرية والعدالة والمساواة

، وقول الخميفة الصحابي عمر بن "والناس سواسية كأسنان المشط" "إال بالتقوى
متى استعبدتم الناس وقد : "الخطاب رضي اهلل عنو متمثاًل جوىر تعاليم اإلسالم

". ولدتيم أمياتيم أحرارا

وتبمغ حرية الفكر في اإلسالم ذروتيا في آي القرآن الكريم عندما خاطب 
رسائو القاعدة األزلي" لكم دينكم ولي دين"الكافرين   في التسامح العقائدي بقولو ةوا 

يَر الْرغَر ِّد : سبحانو وتعالى دُر مِر يَّيَر الرُّل ْر بَر ييِر  َرد  َّ ااَر  ِر  الدِّد رَر ، وقولو (256: البقرة)  َر  ِر ْر
رٌر : عزَّ من قائل ا  َر تَر مُر َر ِّد مَر رْر  ِر َّ رٍر ، َر َر ِّد يْر ِر لَريْر ِر  بِرمُر َر تَر  َر لَّ  وَر َر َررَر ، لَّسْر وَر ي  َر  ،  ِر َّ مَر

رَر  بَر َر ْر ابَر األْر ُر الْرعَر َر بُر ُر  َّ يُرعَر ِّد . (24 -21: الغاشية).  َر
: أيها السيدات والسادة

ورب سائل يسأل، لماذا الوحدة العربية؟ ولماذا العربية الفصيحة؟ بل ولماذا 
تسمونيا بالعربية السميمة؟ ولماذا تجعمون العربية الفصيحة ُلْحمة في نسيج الثورات 

العربية التي تعمُّ الوطن العربي من الشام إلى اليمن ومن بغداد إلى مصر إلى 
لى المحيط األطمسي ...!! طرابمس إلى تونس وا 

ىذه أسئمة وغيرىا كثير تتعمق بمصير األمة العربية ومستقبميا وىويتيا 
ووحدتيا، تنتظر اإلجابة عنيا من عمماء األمة وحكمائيا، وقد انحاز بعض العمماء 
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والمشاركين في ىذا المؤتمر منذ البداية إلى جماىير أمتيم إلسقاط أنظمة التخمف 
واالستبداد والقير والفساد، وبعبارة أخرى الستعادة األمة العربية كرامتيا وحريتيا في 

... أوطانيا
أيها السادة 

إن استعادة األمة لغتيا الجامعة، المغة العربية السميمة، استعادٌة ليوية األمة 
فالمغة السميمة تمثل جوىر وجودىا وأساس نيضتيا، فال وجود ... العربية وتراثيا

ألمة عربية وال لنيضة عممية أصيمة وال لفكٍر مبدٍع بغير المغة العربية السميمة 
وال عجب إذا كان أعداء األمة، من غزاة ومستعمرين وحاقدين، كانوا . (الفصيحة)

حالل المغات  وما زالوا يستيدفونيا بشتى الوسائل إلقصائيا عن مجاالتيا الحيوية وا 
األجنبية محميا ال سيما اإلنجميزية في المشرق العربي والفرنسية في المغرب العربي 
في التعميم الجامعي، في جميع مجاالتو ومستوياتو وفي مؤسسات البحث العممي 
ومؤسسات الدولة االقتصادية والمالية وفي اإلعالم ال سيما المسموع والمنظور 
ووسائل االتصاالت الحديثة، بل واستطاعت ىذه السياسة المغوية المعادية في 

الوطن العربي بعامة أن تتسمل إلى في العقد األول من القرن الحادي والعشرين إلى 
لى رياض ... التعميم األساسي والثانوي وال سيما في المدارس الخاصة بل وا 

نشاء الجامعات .. األطفال وذلك في خضم سياسة خصخصة التعميم العام وا 
الخاصة، وكذلك الجامعات األجنبية، مخالفة لجوىر الدساتير العربية وقوانين 

...  التربية والتعميم
إن استعادة كرامة األمة العربية في جميع أقطارىا وحقيا في بناء نيضة 
عممية أصيمة ومعطاءة تقتضي بالضرورة التصدي لميجوم الشرس عمى المغة 

ر (الفصيحة)العربية السميمة  بصورة خاصة منذ ثمانينيات القرن  اليجوم الذي تفجَّ
الماضي مصاحبًا حمالت القمع الداخمية في بعض الدول العربية والحمالت 
العسكرية األجنبية واإلقميمية حيث مسرحيا الكبير كان منطقة الخميج العربي 
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م، وقد استفحل 2003واجتياح العراق الشقيق وسقوط بغداد في العاشر من نيسان 
ىذا اليجوم الشرس في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، فيما بات يعرف 

فإذا كانت العولمة بمفيوميا . بمفيوميا األمريكي في الوطن العربي" العولمة"باسم 
العام ىي نتاج فمسفة قائمة عمى إزاحة اآلخر واستالبو لغتو وثقافتو وأسموب حياتو، 

فإنيا في الوطن العربي تيدف الستالب المواطن العربي لغتو العربية السميمة 
المغة الجامعة وثقافتو العربية اإلسالمية وجعمو مواطنًا معزواًل عن قيمو  (الفصيحة)

شاعة قيميا  وثقافتو األصيمة، ومتمقيًا ومستيمكًا لمثقافة الغربية واألمريكية بخاصة، وا 
المغموب مولع أبدًا باالقتداء : " وقديمًا قال ابن خمدون... وعاداتيا وطرائق حياتيا

". بالغالب في شعاره وزيِّو وِنْحَمِتِو وسائر أحوالو وعوائده

إن ىذه السياسات الثقافية العدائية كانت وما زالت تسير جنبًا إلى جنب مع 
ن وسيمتيا إلى  المشاريع االستعمارية لمحيمولة دون وحدة عربية أصيمة وفاعمة، وا 

ذلك تتمركز حول السيطرة عمى مناىج التعميم ووسائل اإلعالم إلى جانب السيطرة 
االقتصادية واإلمعان في سياسة التجزئة في الوطن العربي وبث الخالفات بين 

!!! الكيانات السياسية المصطنعة

ويحتل المشروع االستعماري االستيطاني الصييوني في فمسطين موقعًا 
متقدمًا في سياسة االستعمار البريطاني والفرنسي عقب الحرب العالمية األولى، 

وموقعًا أساسيًا في سياسة الييمنة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية حتى الوقت 
. الحاضر

نني في ىذه الكممة العجمى اكتفى بالقول، دون تحيُّز أو تعصب، وبمنطق  وا 
إن عوامل الوحدة األصيمة بين األقطار العربية، من حيث لغتيا : العمم والوثائق

وعقيدتيا بل وحضارتيا العربية اإلسالمية وتاريخيا المشترك عبر القرون وامتدادىا 
الجغرافي المتصل والمتكامل من الخميج العربي إلى المحيط األطمسي، ومصالحيا 
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إن : المشتركة، وما تحممو شعوبيا من أحاسيس أصيمة في التعاطف والتآزر، أقول
عوامل الوحدة ىذه ال تتوافر في العصر الحديث من حيث األصالة ألي أمة من األمم 
بمن فييا األمة البريطانية واألمة الفرنسية واألسبانية وغيرىا من األمم عمى الخريطة 

ن تاريخ صنع الوحدة اإليطالية واأللمانية ليس بعيدًا عن  السياسية العالمية، وا 
أما الحديث عن عناصر وحدة األمة في دول األمريكتين وأستراليا فيو ... الذاكرة

وقد يصل األمر إلى الحديث عن عبث تاريخي ال يخطئو ... مختمف اختالفًا جوىرياً 
. فكر المؤرخ الناقد

: وأختم كممتي هذه بالتساؤل
في العصر الحديث، " وحدة الدول األوروبية"كيف يمكن أن يقبل منطق التاريخ 

وينكرىا أشد اإلنكار عمى األمة العربية، مع العمم أن الدول األوروبية مثاًل تختمف 
فيما بينيا اختالفًا جوىريًا من حيث لغاتيا وثقافاتيا وتاريخيا، دون أن نتحدث عن 
عالقات العداء التاريخي بينيا والحروب الدامية، الثنائية منيا والعالمية، والتنافس 

االستعماري والرأسمالي لمييمنة عمى األمريكتين وأستراليا ونيوزلندا بعد اكتشاف العالم 
ومع ذلك كمو تجُد ىذه ... الحديث وعمى الشعوب اإلفريقية واآلسيوية ونيب ثرواتيا

الدول األوربية أن مصالحيا تقضي بإنشاء وحدة اقتصادية بل ووحدة سياسية 
وىا ىي الدول !!! كي تواجو الظروف الدولية في القرن الحادي والعشرين... وعسكرية

.  الغنية منيا تيبُّ لنجدة الدول المنيارة اقتصادياً 
". واهلل غالب عمى أمره"

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

رئيس مجمع المغة العربية األردني 

  األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة 
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