
  

٥٣٣  

  عبد الكريم خليفة الدكتور  األستاذكلمة
  رئيس مجمع اللغة العربية األردني
  ممثل الوفود المشاركة في الندوة

  
  سيدي ممثل راعي احلفل

   العلماء األفاضلأيها
  سيدايت وساديت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
العربية ر أن أنوب عن إخواين وزمالئي، من علماء أمتنا  فإنه لشرف كبي

ن يف هذه الندوة العتيدة، ألقدم واجب التحية واإلجالل للقطر العريب  املشاركي
َّالسوري، قلعة العروبة احلصينة، وللجلة من علمائنا األفذاذ يف جممع اللغة  ِ

فأطيب التحيات وأصدق . العربية بدمشق الفيحاء، قلب العروبة النابض
ا رام للذائدين عن حي مشاعر املودة واالحت اض هذه األمة يف قيمها وعقيد
  .وتراثها ولغتها اخلالدة

فالعربية لغة خالدة، منذ أصبحت لغة الوحي اإلهلي، حتمل رسالة 
م اهلدى والعدل واملساواة لبن . ًي البشر مجيعا، على اختالف ألسنتهم وألوا

وهي لغة عاملية، مل تعد ختص العرب باعتبارهم أمة، بل ختص كل مسلم على 
فهي خالدة خبلود القرآن الكرمي، وهي باقية ما بقي مسلم على .  األرضوجه
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ا لغة العروبة واإلسالم على مدارج التاريخ، وإىل أن يرث اهللا . وجه األرض إ
  .األرض ومن عليها

ًراطوريات، قدميا وحديثا،  حيدثنا التاريخ، أيها السادة، عن أمم وإمب ً
م، بصورة وبأخرى، على األمم استطاع ذوو القوة من األسياد أن يفر ضوا لغا

ي دخلت حتت االحتالل املباشر، أو بقيت يف مناطق النفوذ  املستضعفة، الت
وأنه سرعان ما تزول هذه اللغات أو يعفى على آثارها، بزوال قوى القهر 

  .واالحتالل، واحنسار نفوذها السياسي واالقتصادي والثقايف
اية  القرن العشرين، وبداية القرن الواحد وحنن يف الوقت احلاضر، منذ 

، ومنها عوملة اللغة، ))بالعوملة((والعشرين، نعيش يف أجواء صخب ما يسمى 
ي فرض لغة من بيدهم القوى املالية واالقتصادية واالجتماعية  وهذا يعن

ا املستضعفة، بل وعلى األمم املتقدمة  والثقافية، على مناطق النفوذ بشعو
  .ت أقنعة ما يسمى بالعوملة على اختالف أشكاهلا وأساليبهابصورة وبأخرى حت

ر من املسؤولني يف الوطن العريب وكثري من  وقد انصاع، مع األسف، كثي
املؤسسات التعليمية اخلاصة، هلذا التيار العايت بعوملة اللغة، فقد باتت اللغة 

ة ومراكز اإلجنليزية، تسود عوملة املؤسسات االقتصادية واملالية واإلعالمي
ُّويتم هذا كله يف إطار النواميس والقوانني اليت ... البحوث العلمية واجلامعات

يارها، ومن  ُحتكم العمران البشري، من حيث قيام الدول واإلمرباطوريات وا
حيث انتشار لغات السادة واحنسارها أو حتللها للغات حملية خمتلفة، أو زواهلا 

  .واندثارها، بزوال قوة الدولة
. ًوحنن نعلم يقينا وباملشاهدة، هذا االحنراف اللغوي يف الوطن العريب

فقد باتت اللغة األجنبية، وأخص بالذكر اللغة اإلجنليزية، تدرس منذ الصف 
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ًربوية والنفسية، وامتهانا  ًخالفا للنظريات الت!! األول االبتدائي ورمبا قبل ذلك
ر من األحيان إىل تدريس العلوم   كثيوبلغ األمر يف... للغة العربية، اللغة القومية

والرياضيات يف الصفوف االبتدائية، ال سيما يف املدارس اخلاصة، بلغة 
ويف الوقت نفسه تقصى العربية عن لغة التدريس اجلامعي والبحث ... أجنبية

زية حملها يف معظم اجلامعات  العلمي، وإحالل اللغة األجنبية، السيما اإلجنلي
، بل وباستثناء اجلامعات يف القطر العريب السوري، منذ مطلع يف الوطن العريب

  .َالقرن العشرين، وبأخرة القطر السوداين الشقيق
ي تعطي ألمتنا العربية هويتها، وإن  إن اللغة العربية الفصحى، هي الت

ا أو إمهاهلا، هلو انتقاص من ثوابت األمة، وتقويض ألهم دعائم  املساس 
ضتها الع ا و لمية ومشاركتها املبدعة يف بناء احلضارة اإلنسانية يف العصر وحد

  .احلديث
رت منذ  وقد أدركت هذه احلقيقة، دمشق العروبة واإلسالم، فانب

البدايات األوىل من تارخينا اإلسالمي لتعريب دواوين الدولة، وجعل العربية 
ا  ألول مرة يف مسي ا التارخيية، لغة الدولة يف خمتلف مؤسسا املالية ر

ا لغة العقيدة، لغة القرآن الكرمي  واالقتصادية والسياسية، إىل جانب كو
وما فتئت العربية أن أصبحت لغة العلم والفكر . واحلديث النبوي الشريف

  .العلمي يف خمتلف ميادين املعرفة يف مدى قرن من الزمان
ن  يتها، بيَّومرت السنون والقرون، والعربية اخلالدة حتمل عقيدة األمة وهو

ًويف أحلك األوقات وأشدها عداوة للعربية، كانت هذه اللغة . ٍّمد وجزر
ا الت اخلالدة تت ي ال تقهر، يف املساجد وحول حلقات القرآن  راجع إىل حصو

  .الكرمي واحلديث النبوي الشريف
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رت دمشق، من خالل  ويف أوائل القرن العشرين، عاد للتاريخ دورته، فانب
ي العريب، لتعريب مؤسسات الدولة، وإعادة السيادة للعربية يف جممعها العلم

وطنها، فأصبحت العربية منذ ذلك التاريخ لغة التدريس اجلامعي، وبالتحديد 
  .يف معهد الطب العريب ومعهد احلقوق

معنا العتيد بدمشق قلب األمة  حتية اإلجالل واالعت زاز والتقدير 
تناوبوا يف خدمة العربية، وتأصيل دورها النابض، ولعلمائه األفذاذ الذين 

ضتها العلمية األصيلة، وستبقى العربية اخلالدة  التارخيي يف وحدة أمتنا و
 احلديثة، ولغات ))العوملة((شاخمة، عميقة اجلذور، تنحسر أمامها لغة 

  .راطوريات البائدة اإلمب
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


