بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين،
والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو األطيار ،وأصحابو األبرار ،وأتباعيم

األخيار صالة باقية بقاء الميل والنياء،
أييا العمماء األجالء:

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد:
وأىالً بكم في ىذا الوطن العربي األردني ،وبمن وفد عمينا من أبناء األمة إلى

بمدىم ىذا ،ومن ىم معنا من أىل المجمع؛ أعضاء مجمسو وأعضاء الشرف

والمؤازرين ،ومن ىم من العاممين فيو خدمة لمعربية وحباً باألمة :رسالة وعروبة
وحضو اًر في المشيد التاريخ اإلنساني الطويل.

منا ،وكأنيا دموع
وأىالً بالحضور الكريم الذي ّ
يعزز من الرؤية التي نراىا قريبة ّ
أىمنا وحسراتيم عمى حال األمة وتراجع بيجة العربية عمى ألسن الناس.
أييا األعزاء:
"أط ّل من وجعي على وجعي " ومن العربية عمييا ،ومن ىذا المنبر عمى من

تستحح...
ويقدسونيا كما
ّ
يحترمونيا ّ

في وج ٌل ،ويساورني قمح ك ّل ساعة من
أطل عمييا ،وعميكم ،وأنا مثل النابغةّ ،
يحممني أمانة
ليل ومن نيار ،ذلك أن اختيار الشيوخ الزمالء لي في موقعي ىذا ّ

بوان ،أراقب األمة كمّيا وىي
مترامية الوجد وبعيدة الغايات ،حتى رأيتني في شعب ّ
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تحاول الخروج من غربة الوجو واليد والمسان ،حتى لو كان في ِّ
شجر
الشعب ٌ
عجيب:
بأ ْش ِرَب ٍة َوقَ ْف َن بِال َأو ِ
ان

ِ
ِ
ثَ َمٌر تُش ُير إلَ ْي َك م ْنوُ

ط َر ببالي أن أنشد القصيدة كميا ،لكنني أقابل الصورة العجيبة ىذه ،ببساطة
َخ َ
ما يحتاجو العربي:
صيني ِ
ح الثَّ ِ
الج ِ
فان
رد
ُّ
لبِ ْي ُ

دمشح ثنى َعناني
ولو كانت
َ

فمن يأخذنا إلى دمشح اليوم ،ومن يفتح الدروب إلى بغداد ،والدرب في العربية
ِد
اججبل  )..كما يقول
باجدل
طريح في الجبل إلى بالد الروم ( ....دمى
الدر ُج
َب
العباسية ،إال إذا كان
جدكم ،ومن أوصد األبواب إلى بغداد ،وعندنا أنيا عاصمتنا
ّ
ّ
جدكم ما يزال ينشد عن سيف الدولة:

" َبو ِد وو ّاد ِد
نعرب
وو َب َب
نعرب الروم حتى ّ
وو " ،فيل عمينا أن ّ
لل ظَب ِدد َب ُجد ٌم
منا السالم.
العرب ،وقد فعميا بنو العباس قبمنا ،فعمييم ّ
أج ب اضجول و ألهل و ألصلقبء:
بي وج ُل –كما قمت -ومنذ سنوات وىذا المجمع العربي المتميز ينسج رؤيتو من
حرير العربية ،ويخوض عمى مدى أربعين سنة دروساً في الصبر مثل دروس

سيدنا أيوب ،ويحاور المسؤولين والحكومات لحماية العربية ،ويعيد عمينا شيخنا
ْ
أن
الرئيس عبدالكريم خميفة اآلية الكريمة ﴿ َف َ
صبْرٌ َجمِي ٌل وهللا المُسْ َت َعان ﴾ ،عمى ّ
صبر أيوب قميل عمييا ،فالعربية تريد دوماً أكثر :تريد شغف يوسف ،وأحالمو
وحنينو وبراعتو في التأويل ،ال أقل .تريد أن نشغفيا حباً ،ال أن نضع في جيدىا
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عدنا
حبالً من َمسد ،لقد حممت ىذه المغة إمبراطورّية بأكمميا عمى أكتافيا ،وما ّ
نحممُيا اآلن سوى الحطب.
ّ
أييا األعزاء:
بحح المغة وما حممت:
ما فعمناه ونفعمو في المجمع ىو من " أضعل إلجمبن"
ّ
قرآناً وشع اًر وفمسفة وعموماً ،فقد غاب عنا المال /الوسيمة لمنيوض عبر اإلعالم
والدراسات واالنفتاح القومي ،والصمة بالقوى الفاعمة في الحياة ،وقد أنجزنا ما

استطعنا إلى ذلك سبيال...
 صدح انون المجمع الجديد... وقانون حماية المغة العربية...حد بعيد -إنجاز امتحان الكفاية...
  -وتم – إلى ّوعند الحكومة نظامان...
األول :امتحان الكفاية عمى مستوى الدولة ،بما في ذلك مركز دائم لو.
والثاني :لمتابعة تنفيذ قانون حماية المغة العربية ،وفييا لجنة من مجمس المجمع
تتولى ذلك ،ولجان مساعدة ،وفيو مشروع إذاعة مجمع المغة العربية التي بدأ

المجمع تنفيذ مرحمتيا األولى :الترخيص ،والمكان ،واألجيزة ثم ننتقل إلى البث

نموذج سيعبر بالمغة
معي،
ٍ
أرضاً وفضاء حتى نصل إلى األمة بنموذج أدرني َ
مج ّ
ِ
جمال صوت عبد الباسط ،وبيجة صوت محمد
إلى الناس من أبواب الجمال،

أحسيا،
رفعت ،وايقاع شوقي بصوت أم كمثوم ،وبالشعراء وك ّل من فيم الفصيحة و ّ
األردنيون صباحاتيم بال لحن أو ابتذال ،وسيتذكرون حين يأتي المساء
وسيبدأ
ّ

معنى عروبتيم .ستكون إذاعة توحدنا وتجمعنا حول أوجاعنا وحول ما كدنا ننساه.
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بوان إلى مجمس
ّإنيا أول الطريح التي تأخذنا إلى حمب ونخرج بيا من شعب ّ
سيف الدولة لعنا نمحح بصاحبكم الكندي وىو ينشد في مجمسو:
منك َغ َو ِارُم
يأخ ْذ َن َ
َو ُى ّن لِ َما ُ
ِ
الجو ِازُم
ضى َ
قبل ْ
أن تُمقى عمَيو َ
َم َ

ٍ
الميالي ُك َّل
شيء َ
تُ ُ
فيت ّ
أخ ْذتَوُ
إذا كان ما تَْن ِو ِ
يو ِف ْعالً ُم ِ
ضارعاً
َ

أنى لنا ذلك من غير عزم وحسم وصبر!! لكننا بدأنا وستكون لممجمع أبواب

أن
جديدة نطل منيا بالروح والرسالة والرؤية ،وننادي من مئذنة الجامع الذي يظممنا َ
حي عمى الفالح وعمى المسان العربي .وفي ُخطط المجمع أيضاً ،باإلضافة إلى
ّ
خطط لجنة النيوض بالمغة العربية ،التي يستضيف المجمع أىميا الكرام ،حتّى
نتابع فحص حال العربية في سائر المستويات ،ونشرع أبوابنا لمعمل مع الجيات

نمد لبعضيا يد الشكر والتقدير خاصة في رئاسة الوزراء
ذات االختصاص التي ّ
ونخص الجامعة األردنية بالشكر
والتربية والتعميم وديوان الخدمة المدنية واإلعالم،
ّ
والمودة ،والقيادات التي راجعت قانون الحماية وبعثت بمالحظاتيا إلينا ،وىذه

مجمعية سنوية ألفضل كتاب
المالحظات عمى االنطالح ،وفي إطارىا مسابقة
ّ
قدم لمعربية خدمة
مؤلف ،وألفضل كتاب مترجم ،وجائزة تقديرية لمؤسسة أو شخص ّ
أو إنجا اًز متميزين ،وسنفتح باب تعميم الخط مع المتميزين فيو من عرب ومسممين،
ونعد جائزة لمخطّاطين ،ولنا في حدود الحمم الممكن أن ُيكتب المصحف الكريم في
ّ
مصحف مجمع المغة العربية ألننا من ىنا نبدأ ،من
نقدم لألمة
ىذا المجمع ،وأن ّ
َ
ون " ،وسنعمن في مطمع العام القادم عن ىذه
" ِ َّن ا َ ْ َ ْل َ ااُ ُرْ َ ًن ا َ َر ِب ًنّيا لَ َع َّن ُ ْم َتعْ ِ ُ َ
الجوائز ،وعن جوائز منفصمة لمفتيان بين الثانية عشرة والخامسة عشرة في الوطن

حب العربية" ،وسنفتح ليم مجال التنافس في الفنون من خط،
كمو حول شعار "في ّ
مما ىم يعرفون.
وتشكيل ،ورسم حاسوبي ...وخالف ذلك ّ
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نحن نرى العمل عمى أشده في التخطيط لتوسعة المجمع حتى نؤمن ألىمو ما

يميح من مناخ وخدمة ،وفي صياغة األنظمة الجديدة ،والحرص عمى صدور

المجالت والدراسات المتميزة ،وفي فحص المصطمحات ،والتعريب ،والترجمة،

ممن لدييم الروح والرؤية
واستئناف العمل في صندوح االستثمار ،واستقطاب ّ
الدعم ّ
التي مجمع ،أما من غابت عنيم الروح فمسنا نراىم حاضرين في المشيد منذ أعوام

تقدمت وسنين.

ذر كما ورد في نيال البالغة:
قال اإلمام عمي كرم اهلل وجيو ألبي َ
ذر ،إن الناس خافوك عمى ُدنياىم وخفتيم عمى دينك "...تمك ىي
"يا أباذ ّ
حدين ال يمتقيان...
المسافة الفاصمة بين ّ
أج ب اجمع اكدجو،
بدوي الجبل قال:
مشروعنا صعب ،لكن ّ
ِ
عر
الم ُ
الو ُ
وأقرُبيا لمغاية ُ
وحش َ

العمَى
لمسالكين َعديدةٌ
ُ
َ
دروب ُ

ونحن في زمان ال ينشد أحد في سيوبو وجبالو ووديانو رائعة الطائي في

البطولة والشيادة:
إليو ِ
الو ْع ُر
الحفاظُ ُّ
الخمُ ُ
المر و ُ
ح َ
الكفر
يوم الروِع ْأو َ
دونو ُ
ىو ُ
الكفر َ
ِ
الحشر
أخمصك
من تحت
وقال ليا ْ
ُ

الم ْو ِت َس ْيالً َّ
كان فَ ْو ُ
وقد َ
فردهُ
ت َ
العار حتى َّ
كأنو
ونفس
ُ
ٌ
تعاف َ
ِ
الموت رجمَو
مستنقع
فأثبت في
ِ
َ
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أين ىم فتيان تمك السيوب :طارح ،وخالد ،وعبدالرحمن الداخل ،والحسين بن

وعز الدين القسام،
عمي ،وصالح الدين ،والظاىر بيبرس ،ويوسف العظمةّ ،
وعبدالقادر الحسيني ،وكايد المفمح العبيدات ،وفراس العجموني...

نقدم لمناس لعمّيم إلييا وىم بين الذبح واليجرة القسرّية ،والمجوء
فأي رؤية ّ
ّ
موزعون...
الحزين ّ
ال تعيدوا لنا ذكرى األندلس :أعني نيايات الوطن المفقود في اليجرة والترحيل،

فقد أرىقنا الوجع عمى ما ح ّل بيا ،فيل صار رد الفعل ىذا منيجاً قومياً لمن
يضيعون األوطان ثم عمى أطالليا ينتحبون!!
وفي ِّ
كل بيت رّنة وعوي ُل

عمى ِّ
كل ٍ
صاحب وخمي ُل
عود
ٌ

وفي حضرة العربية ىذا الصباح سالم خاص ،عمى ضريح خالد في حمص،

تد ومحت ّل ،وعمى ضريح أبي العالء
يفرح سيفو بين
رومي وكافر ومر ّ
خالد الذي ال ّ
ّ
معرة النعمان ،وقد ذبح القتمة الضريحين أيضاً باسم اإلسالم ،وعمى مجمس
في ّ

سيف الدولة وقمعتو في حمب ،وعمى عسكر المعتصم يوم خرجوا إلى عمورية وقد
ِد
ويشتد اليجير ،حتى إذا
الجن و ِداع َب ِدر" وتطول الرحمة
ض ِد
ّ
ول ُجه ْتو قَب ْت َبل ُج ْت
ضج ْت ُججلُج ُج
" َب َب
ص ِدبل َبجب"  .لكن المرحمة
جئتَو وجدتو كما قال
ّ
بء َب
ام َب
الكنديَ ":بو ُجج ْت ُج َبهججدً َبج ُج
لد ُج َب
تمضي ولو زادت عمى رحمة ابن بطوطة في التعب والمكان والزمان ،وذات زمان
ِد ِد
ِ
املَب َب ِّيجِدو" ونتذكر أن حزب المغة
ُ
مامو" ،ونضع " عص َّيي ادال ُج
نرد الماء " َزرقاً ج ُ
طمعون ُك ٌثر ،ال
العربية قميل ،والذين يمتحقون ّ
بعباد ّ
الصنم ظناً منيم أن بعد ذلك ُي َ
ويفضمون أخرى باردة
يضيعون عمى أنفسيم من فكر واحساس وحياة،
ّ
يعرفون كم ّ
المعنى ،مكسورة اإليقاع.
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نحن ىنا ،والخالص رؤية شاممة لحال األمة ،األمة التي استباح أعداؤىا

وحشية
أرضيا وكرامة أبنائيا زماناً بعد زمان ،وىم الذين يكتبون ويتحدثون عن " ّ

الدين ،ويصنعون منابر لالستبداد ،ويصادرون
اإلسالم" ال عن فئة مارقة عمى ّ
مشروعاتنا القومية الوطنية في الحرية والعدل والمساوة والكرامة ،ثم إلى عروح

ألن
يتسربون إعالماً وعامية ،حتى النخبة لم تسمم من االنبيار واالنحراف ّ
وعينا ّ
متعدد ىذا التاريخ ،سياسياً ومذىبيا وعرقياً ،وال
بنيتيا ى ّشة ،وال تعرف كم ىو ّ
أن الجامع الوحيد لكل اختالف فيو كانت المغة ،التي تتسع لو أراد الناس
تعرف ّ

لما ىو أبعد من ثنائية التطرف واالعتدال ،واإلرىاب واالستبداد ،تتّسع ألن نفكر
مما يعرف من يجيمونيا ،فمن يكتب لمناس بفصيحة جميمة
فينا وفي سوانا أكثر ّ

وح التي

الر
بيان الفزع والخوف عمى األمة من اإلمبراطوريات الجديدة الخاوية ّ
وتثبت ،ونحن بعد الصمت والتبعية تائيون ،والناس
وتقسم وتحذف ،وتزيح ّ
تخطط ّ

عدون.
ومدع ،وىؤالء ال في العير وال في النفير ُي ّ
بين وخائف ،وغافلّ ،

األمة كمّيا ،فيل
لقد صمد المجمع أربعين سنة كانت في معظميا خريفاً عمى ّ
مشروع العودة إلى الحرّية والعدل والوحدة ممكن بعد!؟
كنا في "الساعة األخيرة" من زمان التاريخ اإلنساني
سؤال نطرحو ونحن رّبما ّ
كمّو :فيل نخرج منيا كما ب ّشر سبحانو وتعالى الصابرين بالفرج بعد الشدة ،أو ىل
تنأى األمة نازحة نحو األندلس التي أراد الداخل العودة منيا إلى دمشح عاب اًر

النص في النفح واضح وعجيب.
أوروبا فتحاً وعدالً ،و ّ
كان الماركسيون يقولون :يا عمال اتحدوا...
فيل من حقنا أن ننادي:
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األمية والخراب قبل أن
العامية و ّ
"جب أهل اعد جة لالو  "!! ...في وجو التيو و ّ
تنتحر العربية عمى اعتاب مجامعنا وجامعاتنا حزناً عمينا ألننا كنا عن وجييا

غافمين! وبين الوجل في أول الحديث ،وبين الرضا عوالم من الصراع واألضداد،
وروم ،وعمى كل ما أنجزنا نحن خائفون.
فالدنيا عرب ٌ
أقول لنفسي كل صباح وأنا أجتاز باب المجمع:
ِ
لما رأى َّ
أيقن أنا ال حقان بقصي اًر
ب ُدونو
الد ْر َ
و َ
َبكى َ
صاحبي ّ
ِ
موت فَُن ْع َذ َار
نحاو ْل ُمْمكاً ْأو ن
مت لَوُ :ال تَْب ِك َع ْيُن َك ّإن َما
فَ ُق ُ
شيء إال
اختمفنا ُعمىَ كل
وتمح عمى الفكرة :أن ّأننا أمة
أجتاز باب المجمع ّ
المغة ،اختمفنا قَبمياً ومذىبياً وفمسفياً وسياسياً وكالمياً وفقيياَ ،بل وشعرياً.

ما يزال يالحقنا االختالف ،وال شيء نجتمع عميو ،ال لغةَ عاليةً تفكر فينا .ربما
نعيدىا نا اًر نأنس حوليا ،كما أنِست حوليا تناقضاتنا عبر التاريخْ ِِ ﴿ :ذ
عمينا أن َ
َر َى ٰ َ ارًن ا َف َا َل ِ َ ْ ِ ِ امْ ُ ُثوا ِ ِّ ي َ سْ ُ َ ارًن ا َل َع ِّي تِي ُ ْم ِم ْ َها ِب َ َب ٍس َ ْو َ ِج ُ َ َى
ار ُ ًن ى﴾ صدح اهلل العظيم (سورة طو ،آية .)10
ال َّن ِ
يظنو المستبدون شيخاً لممتطرفين وحدىم من
لذلك سأق أر عميكم من كالم شيخ ّ
غير أن يقرؤوه ،من ابن تيمية في كتابو " قلضبء اصدط ام لقجو" حيث قال
كالماً ال يختمف حولو اثنان ميما كانت آراؤىم وتوجياتيم حول الكاتب والكتاب
والعالم والتاريخ.

إن ال بن اعد ي شعبد إل الو وأهله ،و الغب من أعظو شعبئد ألمو
يقولّ ":
الي ب جلمجزون".
ويقول ":و علو أن علجبل الغة جيؤد ي اعقل و ا لل و الجن لتؤجدً قوجبً ج بً"..

قدم ابن تيمية دور المغة في العقل والخمح عمى دورىا في الدين.
قد ّ
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"وا ذ كبن ام لمون املقلمون امب ك و أدض اشبو ومصد ،واغة أهل ب

دومجة ،وأدض اعدل و د بن واغة أهل ب بد جة ،وأهل امغدر ،واغة أهل ب

عولو أهل هذه ا الل اعد جة ،الى غل
د دجةّ ،
م ِد
د بن قلجمبً"
لم و وكب دهو ،وهكذ كب

اعد جة على أهل هذه ألدض،

ومن ابن تيمية إلى أبي تمام عن خراسان :أقول لمعربية:
رَعتو الفيافي بعد ما كان ِحقبةً
نأي من خراسان جأ َشيا
َ
وقمق َل ٌ

رَعتو وماء الروض ُّ
ساكبو
ينيل
َ
أنضر الروض ِ
عازُبو
اطمئني
فقمت
ّ
ُ
ُ

أمو عند
أقول ىذا ،وأتمنى أن ينتيي بي األمر مثل صالح الدين ،يوم قالت َ
ضريح "سأضع سيفك في كفنك وسيعرفك اهلل فأنت سيفو".
فيمت
ألنك
بي في كفنك ،وسيعرفك اهلل ّ
َ
أن تقول لي ّ
أمي":سأضع الحرف العر ّ
"أق أر باسم رَب ْك".
أحيي ىذا الوطن وأىمو الطّيبين وقيادتو وجامعاتو
وأكرر الترحيب والسالم ،و ّ
ومدارسو وفقراءه وجنده وشيداءه الذين حول العربية ينتشرون ويصعدون.
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

رئيس مجمع المغة العربية األردني
األستاذ الدكتور خالد الكركي
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