
 حركة التعريب وإسهامات األعضاء األوائل فيها
  الدكتور مازن المبارك                

  
  حديثي اليوم سيكون يف ضوء املالحظات اآلتية:

  سأحتّدث عن (التعريب) كما فهمه الذين سأحتدَّث عنهم، وكما كان مفهومه يف عصرهم. -١
معّيني، ألن زمالئي سيتحّدثون بالتفصيل عن عد -٢   د منهم.لن أتعرَّض لكّل ا
م ومناصبهم وكتبهم، وإمنا يكتفي بعرض  -٣ معيني ما يتصل حبيا لن يتناول حديثي عن ا

م.  آرائهم وأعماهلم وإجنازا



إن أكثر الذين أرَّخوا لالستقالل يف قطرنا بدأ التأريخ عندهم من وصول األمري فيصل إىل دمشق يف 
 . وسنعود إىل احلديث عن ذلك.١/١٠/١٩١٨

ا لنقول إن مدن الشام كانت قبل هذا التاريخ بسنني طويلة تغلي ومتوج حبركات وطنّية ولكنا نقف هن
يها روح عربّية نزَّاعة إىل إحياء اللغة العربّية اليت مل تدع هلا اللغة الرتكية متنفَّساً على األلسنة  وقومّية، تغذِّ

  وال رمساً على األقالم.
لى العرب من االّحتاديني األتراك، ولَّد رّدة فعل خلقت إن شدَّة الضغط، وكتم األنفاس، والتعّصب ع

وعياً عربّياً بدت آثاره يف بالد العرب بصور خمتلفة من صنوف املقاومة السريّة والعلنّية، من تشكيل 
  للجمعّيات، وجتّمٍع حول شعارات وطنّية وقومّية، ودعوات عربّية إىل التحّرر الوطين.

اض األمة بتحريرها، وإحياء تراثها، وبعث لغتها ونشرها، والتذكري كان اإلصالحّيون يسَعون إىل إ
ا.   بتارخيها وحضار

يعّلمون اللغة والوطنّية معاً؛ ألن اللغة والوطن  -وليتنا مثلهم -لقد كان أولئك الرّواد من آبائنا وأجدادنا
و الطريق إىل حياة األمة، عندهم صنوان، وقرينان متالزمان، فرعايتهما معاً، وبعثهما سليَمني معاً، ه

د، وصناعة التاريخ.   وعودة ا
إن أهّم ما كانت النخبة الواعية من رجال العرب تفكِّر فيه، حني أشرق فجر القرن العشرين هو اهلمُّ 
العرّيب الذي يتمّثل يف حترير العرب وإحيائهم، بل قل هو اهلّم اللغوّي الذي وجدوه داعية إىل التحرير 

اإلحياء، فال حترير للعرب إّال إذا حتّررت ألسنتهم وانطلقت بلغتهم، وال إحياء هلم إذا مل ُحييوا ووسيلة إىل 
م إذا مل تكن السيادة فيها للغتهم، فكيف واللغة الرمسّية يف بالدهم هي  تراثهم، وال سيادة هلم يف أوطا

 تكن ألسنة أكثر العرب بأحسن حاًال الرتكية ؟ وهي لغة احلّكام واملوظَّفني، ولغة التدريس والتعليم. ومل
من ألسنة األتراك أنفسهم. ولقد أدرك جيلي كثرياً من املعمَّرين العرب الذين بقيت الرتكية عالقة 

  بألسنتهم تطّل من بني ألفاظهم وخالل أحاديثهم.. نسمعها يف األسواق والشوارع والبيوت !
البالد بنور العربّية املشرقة بعد ظلمة العجمة  لقد استطاع رجال اإلصالح يف ذلك العصر أن يضيئوا

م،  ضة عربّية ودعاة إصالح، ولقد كان أبرز ما امتازوا به، أو امتازت به دعو والترتيك، وكانوا رّواد 
اره،  م رأوا يف حياة العربّية، وبعِثها سليمة نقّية، حياًة للوطن وبعثاً لألمة. فراح كّل منهم يعمل ليله و أ

ا، وحتقيقاً لرتاثها، يف إن كاٍر عجيب للذات، وإخالص شديد لرسالته، نشراً لّلغة وتعليماً هلا، وتأليفاً 
ا، وترسيخاً لالنتماء إليها، ولسان حاهلم يقول: حترير األلسنة من العجمة، كتحرير  وتعميقاً للوعي 

له. فاللغة روح الوطن، واألرُض الوطن من األجنّيب. وسيادة اللغة يف موطنها رمز حلريّة الوطن واستقال
م،  والناس جسده، وال حياة جلسد بال روح، وال استقالل لوطن بال لغة، وال جمد للعرب إّال بوحد

مع، وهو غصن زيتون وَسَعفة خنل يضّمان بينهما شعلة  فكان كّل ذلك عندهم تعريباً عّرب عنه شعار ا
  تضيء، وهو تصوير لبيت الفرزدق:



  إىل منِبت الزيتون من منبت النخل   قاد اهلوى من بالدهفُنصحي لكم 

فكانت رسالتهم جتمع وطن الزيتون يف مغرب الوطن العريب، إىل موطن النخل يف مشرقه، ومها جناحان 
  حييطان بشعلة مضيئة تبعث النور من بالد الشام.

روبة، أو أُبعدت العروبة عنها، لقد كان التعريب عندهم ابن عصرهم، ومطَلب أمَّتهم اليت أُبعدت عن الع
  وفرضت عليها العجمة وأُلبست غري لباسها.

معّيون  معّية، لذلك مل يكد يتّم اجلالء الرتكّي عن بالد الشام حىت أعلن ا تلك كانت رسالة التعريب ا
تركّي إىل  ومن معهم من رجال اإلصالح النَّفري ملعركة بناٍء يشارك فيها كل قادٍر على تغيري أّي شيء من

عرّيب، تغيري يف اللسان والقلم، يف املدارس والدواوين من مدنّية وعسكرية. لقد عّربوا أعجمّية الدولة 
ضة ومنهج إصالح، توحِّد الشعب، وتنقله إىل حياة  وُعجمة الشعب، وكان التعريب عندهم رسالة 

  قّية.عربّية، وجتمع بينه وبني إخوته العرب يف أقطارهم الغربّية والشر 
م إىل التعريب دعوة  ا، وبذلك كانت دعو م عن طريق اللغة يوّحدون الشعوب الناطقة  لقد آمنوا أ
لسان عريب وعمل وطين ونضال قومّي، وبذلك نطق الشاعر عبد الغين حسن حني وقف على منربهم 

  فقال:
  بني أهل اإلجنيل والقرآن   بنُت عدنان وحَّدت من قدميٍ 

  فتمضي سويًَّة يف الِعنان   وب على احلبِّ لغٌة جتمع القل

  مل يُفرِّق منَّا سوى األبدان   إّن َمن فرَّق العروبة أرضاً 

  سنبقى يف َوحدٍة وأمان   حنن إْن جنتمع على اللغة الفصحى

وقد استمّر العمل التعريّيب والتحريرّي سريعاً نشيطاً بعد االحتالل الفرنسّي الذي مل يستطع بفضل 
ودهم أن يفرض لغته يف سورية كما فرضها يف اجلزائر، ألنه وجد الشعب السورّي قد استطاع بقدرة جه

فائقة أن يزيح اللغة الرتكّية اليت كانت جامثة مستحكمة، وأن ُحيلَّ حملها لغته العربّية يف كل مرافق الدولة، 
  ويف كل جمال من جماالت احلياة االجتماعية.

م:وقد قاسى من كان جياهر  مع وأقرا   بالتعريب أو يدعو إليه من رجال ا
  فلوحق الشيخ طاهر اجلزائري، واقُتحم بيته، فغادر دمشق.

  ولوحق التنوخي فهرب متنّكراً إىل السعودية مث إىل العراق، وحكم غيابّياً باإلعدام.
سني وُسجن الشيخ سعيد الكرمي يف قلعة دمشق أيام مجال باشا، وكذلك سجن الشيخ اخلضر ح

التونسي. ولوحق الزركلي وحكم باإلعدام غيابّياً ونفي سليم العنحوري. وسجن حممد البزم، وذكر ذلك 
  يف قصيدة له مطلعها:

ا آماله   ال السجن يردعه وال أغالله   عن غايٍة تسمو 



  ألعجمّي.لقد كانت معركُة التعريب واحدة؛ وكانت معركَة حترير اللسان من العجمة، وحتريَر الوطن من ا
م أن وجدت الصدى القوّي، واألرض اِخلصبة، وساعدت على إجناح الدعوة حكومة  ومل تلبث دعو

واعية، ورجال خملصون، وشعب يستجيب، فاستطاعوا أن يقلبوا يف سنوات قليلة صفحة الكتاب الوطين 
املدرسّية، وظهرت من تركية وعامّية إىل عربّية اكتسحت دواوين الدولة، وعمَّت يف اجلرائد والكتب 

  مستعلية على األلسنة واألقالم !
فكيف كان ذلك؟ وكيف ّمت التعريب بعد الترتيك بتلك السرعة الفائقة؟ وهل يقدِّر عرب اليوم جهود 

  أولئك الرجال الذين أوصلوا إلينا لغتنا، ودفعوا مثن ذلك جهودهم وأعمارهم ؟!
بتاريخ وصول األمري فيصل إىل دمشق، فكذلك ال جيوز  وكما رأينا أنه ال يصّح البدء بتأريخ االستقالل

مع يف حزيران من سنة  أن نبدأ احلديث عن التعريب، وعن النشاط اإلصالحي للمجمعيِّني بقيام ا
  م.١٩١٨

م عند  مع عند تأسيسه، أو تعرَّف  إن من يظن أن األستاذ كرد علي عرف زمالءه الذين انتخبوا يف ا
كان واحداً من ثلَّة من الرجال الناشطني يف ميادين العمل   - رمحه اهللا –ألنه  تعيينهم فهو واهم.

  االجتماعّي والوطّين والثقاّيف واللغوّي.
م خنبة مجعت بينهم محّية عربّية، ورغبة يف النهضة واإلصالح، وألَّفت بينهم حمّبة غالبة للعروبة ولغتها،  إ

العباد ولغِة الضاد، فقامت بينهم عالقات وصالت وحسرة حارقة على ما آل إليه أمر البالد و 
تمع. مل يكونوا   وصداقات، على بُعد ما بينهم من ديار، وعلى اختالف أعماهلم ومواقعهم يف الدولة وا

كلُّهم من دمشق، بل كانوا من أقطار أو واليات عربية خمتلفة، ضمَّتهم يف ذلك العصر وحدة اُحلكم 
ر أيامه حكماً تركّياً قومّياً، وأصبح مناوئاً لكل حركة حتّرر سواء أكانت يف العثماين، الذي أصبح يف آخ

  احلكم أم يف اللسان.
كانت حريّة التنّقل بني الواليات تسمح ملن شاء بأن يسافر من بلد إىل آخر، لذلك رأينا من أولئك 

للغوّي. وممن أصبح جممعّياً الرجال من مل يكن سوريّاً ممن شارك إخوانه السوريني يف نضاهلم التحّرري وا
من زمالء األستاذ كرد علي األوائل، فكان منهم الشيخ سعيد الكرمي من طول كرم. والشيخ اخلضر 

حسني من تونس، وعيسى اسكندر املعلوف من لبنان، والشيخ طاهر من اجلزائر، وخنلة زريق من 
احة يف بالد الشام من صنع السوريني القدس. وهكذا مل يكن النضال التحّرري والتعريّيب الذي مأل الس

وحدهم بل شارك فيه كثري من العرب املقيمني يف سورية، أو من الذين وفدوا إليها سّداً للحاجة أو 
تعويضاً عن النقص الذي سبَّبه نزوح املوظفني املدنّيني األتراك حني جال جيشهم، وعّينت احلكومة هؤالء 

ها، ولعّل ذلك هو ما جعل األستاذ كرد علي يعتذر عن عدم الوافدين واستعانت ببعضهم يف دواوين
متّكنه من العمل مع نفٍر ّممن كانوا يف ديوان املعارف حني ُجعل جممعاً، ومل يقبل أن ُيسمِّيهم أعضاء يف 

مع، وبادر يف اجللسة األوىل للمجمع اليت كانت يوم  إىل إعالن أمساء فئة ممَّن  ١٩١٩متوز سنة  ٣٠ا



مع رمسّياً إليه. وكان لكٍل منهم عمله يف موقعه، ورسالته ضمَّتهم  ساحة العمل معه قبل أن يضمَّهم ا
يف عمله، فلم يكن صعباً على األستاذ كرد علي أن جيمعهم يف جممع واحد منذ اجللسة األوىل، لُيتّموا 

كراً، وحكومة وشعباً، رسالتهم حتت عني الدولة، وبتوجيٍه منها، بعد أن أصبحت عربية الطابع قلباً وف
وسلوكاً ولساناً... ومل متض إال أشهر قليلة حىت قال األستاذ ساطع احلصري، مصوِّراً ما كانت متوج به 

لقد أصبحت بذلك الدولة السورية تستحق اسم الدولة العربية بصورة «البالد من نشاط عريبٍّ تعريّيب: 
  ].٣٠[يوم ميسلون. ص» فعلّية

األدب واللغة والفقه والعلوم املختلفة من طّب وحنوه ومن وطنيِّني ودعاة إصالح، كانوا خنبة من رجال 
وكانوا موزَّعني يف بالد الشام اليت هي اليوم سورية واألردن وفلسطني ولبنان، وكانوا جيتمعون يف دمشق، 

اضها من كب ا، وبعث احلياة من سرّاً قبل جالء األتراك، وعلناً بعد االستقالل، غايتهم حترير األمَّة، وإ و
جديد يف لغتها اليت ُوئدت حّية يف الدور واملدارس والدواوين ويف كثري من مظاهر احلياة اليومّية لتنوب 
عنها لغة تركّية زامحتها وأزاحتها لتحّل حمّلها، ال جلدارٍة أهَّلتها هلا خصائصها، ولكن قسراً وَعنوة بقّوة 

  احلاكم الرتكي وسلطانه.
لدروس تلقى يف املدارس ويف املكتب السلطاّين (مكتب عنرب) باللغة الرتكية، ولقد أدركت لقد كانت ا

عدداً من املدرِّسني الذين عّلموا الفقه وقواعد اللغة العربية للطّالب العرب يف دمشق باللغة الرتكّية، 
م مل يكونوا يسمعون العربّية يف أواخر العصر الرتكي إّال   إذا تُلي القرآن يف مسجد وأدركت كثريين قالوا إ

  أو عال أذان يف مئذنة...
ذه املؤمتر العرّيب الذي عقد يف  ا يف القرار الذي اختَّ لقد كانت أول بارقة أمل يف عودة العربّية إىل أصحا

اللغة العربّية جيب أن تكون معتربة يف جملس النواب «، ونّص على أن ١٩١٣باريس يف حزيران سنة 
لس كون اللغة العربية لغًة رمسيَّة يف الواليات العربّية العثماين. وجيب فاستجابت الدولة » أن يقرِّر هذا ا

يكون التدريس باللغة العربّية يف مجيع «يف اسطمبول، وصدر قرار يف شهر آب من السنة نفسها يقول 
ا هذه اللغة، يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، ويُنظر من اآلن  مدارس الواليات اليت تتكلَّم أكثرية سّكا
وليت هذا القرار يُعمل » ! يف الوسائل اليت تؤّدي إىل جعل التعليم العايل يف البالد العربية باللغة العربّية

كل من مجيل اخلاين   ١٩٢٤به اليوم يف البالد العربّية !! وهو الذي دأب على الدعوة إليه منذ عام 
  ومصطفى الشهايب.

يف تلك السنني اليت سبقت احلكم العريب، وهي صورة تتمثَّل يف صراٍع ذي هكذا كانت الصورة 
صفحتني؛ إحدامها وطنّية قومّية، والثانية ثقافية لغويّة. وهكذا يكون الصراع اللغوّي يف كّل زمان وكل 

  مكان صراعاً ميّثل الصراع من أجل التحّرر والسيادة، ألن اللغة رمز التحّرر وعنوان السيادة.
. ويف اليوم اخلامس من الشهر ١٩١٨األمري فيصل دمشق يف اليوم األول من تشرين األول سنة دخل 

نفسه تشكَّلت احلكومة العربّية. فكيف تسري األمور إذا كان احلاكم عربّياً وكان موظَّفوه يف مجيع الدوائر 



ن رحل من املوظفني األتراك ومؤسسات الدولة ودواوينها أتراكاً حقيقة، أو عرباً بلسان أتراك؟ لقد رحل مَ 
برحيل جيشهم، وبقي َمن بقي ِمن موظفني من العرب الذين ال حيسنون العربّية، والذين ألِفوا التعبري 

م.   باملصطلحات الرتكية يف مجيع أعماهلم وكتابا
م، حّكاماً وحمكومني، و  ياً قاسياً صعباً، ولكن إميا رجاًال من لقد واجه عرب الشام حكومًة وشعباً، حتدِّ

املفكرين والعلماء املخلصني، كان أقوى من التحدِّي، فلم يلجؤوا كما يفعل أبناؤهم اليوم إىل عقد 
م بإجراءات  م، بل قل عرَّبوا حيا املؤمترات لدراسة املشكالت وإصدار التوصيات، بل قلبوا صفحة حيا

يـُتَّخذ قرار تنفيذها بعد نفاذها بيوٍم أو سريعة إىل احلّد الذي كانت فيه بعض تلك اإلجراءات تُنفَّذ مث 
  أيّام !

من ساطع احلصري  - كما مسعت بنفسي  –إن من يقرأ ما كتبه الذين عاشوا يف تلك األيام، أو يسمع 
م،  وحممد كرد علي وغريمها، جيد ما يبعث على األمل يف أن العرب إذا اّحتدت غايات حكامهم وشعو

م بإخالص، كانوا أسبق من الزَّمن يف حتقيق ما وخّطط حكامهم ومفكِّروهم وعلماؤ  هم لتحقيق غايا
يصبون إليه، وصنعوا املعجزات. لقد شعروا باحلاجة إىل إحالل اللغة العربية السليمة حملَّ اللغة اليت 

أن تكون أساليبهم يف العروبة  - كما قالوا  -سادت يف الدواوين وسادت فيها العجمة والركاكة، وأرادوا
  بالفصاحة أعلق.أعرق، و 

مل تلبث احلكومة العربّية أن ُشكِّلت حىت شكَّلت يف أقّل من شهرين عدداً من اللِّجان، كانت تسمِّيها 
  ُشَعباً فنّية وإداريّة ألعمال الدولة املختلفة.

منها شعبة الرتمجة والتأليف، فيها الشيخ أمني سويد، أنيس سّلوم، عز الدين التنوخي، الشيخ سعيد 
  ، عيسى اسكندر املعلوف.الكرمي

ومنها شعبة أو جلنة ملساعدة احلاكم فيما يصدر عنه من كتب أو قرارات، فيها: سليم اجلندي، شاكر 
  احلنبلي، سعيد املسويت.

  ومنها جلنة التعريب، فيها طه اهلامشي. رشيد بقدونس، عبد القادر املبارك، مراد االختيار.
ة فيها ساطع احلصري، رشيد بقدونس، عز الدين التنوخي، عبد ومنها جلنة املصطلحات والكتب املدرسي

  الرمحن الشهبندر، أديب التَّقي.
م بعضها خنلة زريق وحتسني الفقري  ومسح لبعض هذه اللجان أن تستعني مبن تشاء، وكان ّممن استعان 

  وعارف التّوام.
  س سّلوم.وكان منها شعبة تعليم املوظفني وفيها خليل مردم وسليم اجلندي وأني

. وكان اجلندي ١٩١٨مث أصبحت هذه الشعبة حتمل اسم (مدرسة الكّتاب واملوظَّفني)، وذلك يف عام 
يعّلم فيها النحو والصرف، وأما خليل مردم فيعّلم اإلنشاء، وكان املوظّفون جيتمعون ساعتني كل ضحوة 



و دار احلكومة. وقد قرأت ما كان خليل مردم يعّلمهم إيّاه ، وميليه عليهم من توجيهات نظرية ار، يف 
  للكتابة أو لإلنشاء، وما يدرسونه معه من النصوص، مما يدّل على جودة املنهج وسعة االّطالع.

لقد كان خليل مردم أول معّلم لإلنشاء أيام احلكومة العربية، وكانت وظيفته تسمَّى (رئيس ديوان متييز 
  اإلنشاء).

مدرسية يف سلسلة مسّاها (أئمة األدب) ساعّياً فيها إىل نشر األسلوب  وكان من أوائل الذين أّلفوا كتباً 
الس اليت كان يعقدها يف بيته ويف الكتب اليت نشرها عن  األديب يف نثره وشعره، يف تدريسه ويف ا

بعنوان  ١٩٥٨اجلاحظ وابن املقّفع وأمثاهلما. وأما دروسه يف اإلنشاء فقد نشر بعضها ابنه عام 
  اخلليل يف اإلنشاء).(حماضرات 

بديوان املعارف،  ١٩١٩وكانت الشعبة األوىل أكثر الشعب أعباًء، وهي اليت ُمسِّيت فيما بعد يف شباط 
وجعلت ُمهمَّتها: تدبري أمور اللغة العربية، وإحالل األلفاظ العربّية حمّل الرتكية. وُأسندت رئاستها إىل 

مع العلمي العريب. ومنذ ذلك  ١٩١٩حزيران سنة  ٨األستاذ حممد كرد علي. مث أصبح امسها يف  ا
الني الرمسي والشعيب. واستطاع  مع مسؤوالً عن أمور اللغة العربّية، وقيِّماً عليها يف ا التاريخ أصبح ا
مع يف مّدة قصرية من الزمن، وبسرعة عجيبة أن يؤسس نفسه بأعضائه وبنائه، وأن يباشر نشاطاً  ا

  قني الرمسي والشعيب.مثمراً على النطا
مع، وأضاف إليهم آخرين ممن عرفهم  أبقى األستاذ كرد علي بعض موظَّفي ديوان املعارف أعضاًء يف ا

أو مجعهم العمل العريب املشرتك من قبل حىت استوى عددهم اثين عشر عضواً ضّمتهم اجللسة األوىل 
وأعلنوا أن رسالتهم تتمثَّل أهدافها يف  ١٩١٩ألول جممع عريب يف الوطن العريب يف الثالثني من متوز 

  األمور اآلتية:
  تدبري أمور اللغة العربية. -١
  نشر أدب اللغة وإحياُء الرتاث. -٢
 ترمجة كتب العلوم والصناعات عن اللغات األجنبية. -٣
 تأليف ما حتتاج إليه البالد من كتب بأساليب عصريّة. -٤
 مجع املخطوطات واآلثار. -٥
 ة.طبع الكتب اللغوية والعلمي -٦
 التدقيق يف الكتب املدرسّية. -٧
 وضع املصطلحات، وتعريب لغة الدواوين. -٨
مع، لتكون صلة بينه وبني العاَمل. -٩  إصدار جمّلة لنشر أفكار ا

 إلقاء احملاضرات. - ١٠



مع حىت كانت رسائل رئيسه تتَّجه شرقاً وغرباً إىل العرب  -١ ومل ميض شهران على تأسيس ا
األحباث، ختربهم أن مؤسسة علمية عربية قامت يف واملستشرقني، ومراكز الدراسات و 

ا إىل اجلميع. كما   دمشق، وتشرح هلم رسالتها وتبنيِّ أهدافها، ومتّد يد صداقتها وتعاو
ا، وإىل املدارس والصحف تسأل  مع توجَّه إىل دوائر الدولة ومؤسسا كانت نشرات ا

مع الرسائُل من الدوائر عّما حيتاجون إليه من ألفاظ توضع أو تعرَّب. وتنهال  على ا
والِفَرق العسكرية، ومن الدواوين ودوائر األوقاف واالّتصاالت والزراعة والصّحة والشرطة، 

مع الّلجان للرّد على الرسائل والتزويد باملفردات.  تسأل عّما حتتاج إليه، ويؤّلف ا
  وينشر الفتاوى اللغوية. -٢

ب به عنها لعرفنا أن كثرياً جّداً مما نستعمله اليوم من املفردات ولو اطّلعنا على تلك الرسائل وما أجي
ليس إّال مثاراً مما أنضجته أعمال أولئك الرجال، من ذلك مثًال الكلمات اآلتية أختارها من تلك 

 الرسائل:
  الرسائل الصادرة أوراق مرسولة       رقم أو عدد نومرو 
  واردةالرسائل ال أوراق مورودة       حاشية دركنار 

  دائرة التمليك الطابو       نفقات سفرخرجراه 
  الشرطة البوليس         تقرير رابور 
  مفوَّض أول سرقوميسري         طابع بول 

  آذن أو بّواب نوبتجي         مدفأة صوبا 
  فرّاش أوده جي       تقومي روزنامة 

  مكتب ماصة         جندي نفر 
  خزانة قاصة       عريف أون باشي 
  نقيب بط كجوك ضا

  مقدَّم قدملي يوزباشي 
  عميد بيك باشي 

  زعيم مريآالي 
  سريّة بلوك 

  كتيبة  طابور 
  لواء آالي 

  ووضعوا تعريفات لكلمات أخرى مثل:



الدائرة: هي القسم املختّص بعمل من أعمال احلكومة، مثل: دائرة األوقاف، دائرة املال. فإذا كانت  -
  مثل: دار العدل. يف بناء مستقّل كانت (داراً)

  الديوان: هو القسم املعنيَّ لعمل واحٍد من أعمال احلكومة. مثل ديوان الرسائل، ديوان احملاسبة. -
 إضبارة أو َمَلفّ  دوسيه       السوق املالّية البورصة 
  جدول الرواتب البوردرو       سعر الصرف الكامبيو 

  احلرص على استعمال لغة سليمة:وهذا مثال من الفتوى اللغويّة اليت تدّل على مدى 
كانت جلنة التعريب قد وضعت كلمات كتيبة وسريّة وفرقة، يف مصطلحات القّوات املسّلحة. وكان 

  اإليعاز قبل ذلك يُعطى بصيغة املفرد املذكَّر، حنو: 
  عسكري ِسْر . فوج سر . فهل يقال اآلن: كتيبة سريي ؟

إىل رئاسة الديوان احلريب يسأل عن ذلك،  ١٣/١/١٩٢٠خ ووّجه قائد الفرقة الثالثة يف اجليش بتاري
قد تسمِّي العرب «وتصل الرسالة إىل جلنة التعريب، وتصدر الفتوى من الشيخ عبد القادر املبارك تقول: 

رجاالً بأمساء مؤنثة فيقولون يا طلحُة اذهب، ويا محزة اجلس. ولـّما كان املخاَطب باإليعازات مذكَّراً يراد 
ن اجلند صحَّ خطابه بصيغة املذّكر وإن يكن االسم املوضوع له مؤنَّثاً لفظّياً فيقال: فئة ِسر،  به قسم م

ا َمبنّية على اإلجياز، ويُتصرَّف فيها مبا ال جيوز يف  كتيبة سر. وقد ُخصِّص هذا باإليعازات فقط أل
أّما أثناء التكّلم عن القطعة غريها. على أن هذا جائز قياساً على طلحة ومحزة وأشباههما كما تقدَّم. و 

أو الفئة أو السريّة أو الكتيبة يف رسالة أو كتاب أو حنومها، فإنه يراعى لفظها املؤنَّث بالتاء املربوطة، 
فيقال مثًال: ذهبت َسريَّة إىل محص وقامت بوظيفتها، وجاءت كتيبة، وأخذت القطعة أْهبتها للسفر 

  غداً، وأفرزت فئة... وهكذا.
  مع يرسل كلَّ ما يضعه أو يعرِّبه أو يفيت به إىل احلاكم العسكري لتعميمه.وكان ا
ومن اجلدير بالذكر أن جلنة التعريب كتبت بناء على طلٍب من رشيد بقدونس مطالبًة بعدم  -٣

تعّدد واضعي املصطلحات، فلقد قال إنه يسمع اختالف التسميات يف كتابات الضّباط، 
والرهط والفصيل، ويرى أن توحيد هذه التعابري ضروري.  ويف معامالت الدرك مثل الفوج
  وتكتب اللجنة إىل القائد قائلة:

إن تعّدد من يضع املصطلحات يوجب الفوضى يف اللغة، وُيصعِّب على العاّمة حتصيلها، فإذا بقيت «
منها قسٌم من احلالة على هذا ال متضي سنة إّال ونرى الكلمات متعدِّدة مقابل معًىن واحد، يستعمل كّالً 

 !».الناس جيهل الواحد ما يريده اآلخر 
ويقرتح رشيد بقدونس توحيد اللجان العاملة يف وضع املصطلحات قبل أن يّتسع اخلرق. ويطالب يف 

الرسالة نفسها بتعميم كلمة (مالك) اليت هي مبعىن كلمة (قادرو) الرتكية. وما زال بعضنا اليوم يستعمل 
  ل (الكادر) !!الرتكيَّة ُملطَّفة فيقو 



مع يف نشاطه فيصدر جمّلة يف اليوم األول من الشهر األول من سنة   -٤ . ١٩٢١ويستمّر ا
يبّلغ فيها رسالته، ويتحّدث عن نشاطه، وينشر أخباره، وجيعلها وسيلة اتصال داخلّية 

  وخارجّية.
مع ليصحِّح ١٩٢١ويصدر قرار يف أيلول من سنة  -٥ أسلوب  بإحالة الكتب املدرسّية إىل ا

عضاؤه بذلك على خري وجه، ويصّححون كتب الزراعة واملعلومات املدنية، إنشائها. فيقوم أ
والدروس اهلندسية، بله كتب النحو والقراءة. وما كان يُطبع كتاب مدرسّي إال ويُذكر على 
معّيني، وقد أدركت ذلك وشاهدته على بعض كتيب يف الصف  غالفه اسم مراجعه من ا

 اخلامس االبتدائي.
مع يدقّ  ق بناء على طلب وزارة املعارف الروايات التمثيلية املدرسية من الوجهتني اللغوية وكان ا

 واألخالقية.
مع واجلامعيني يف معهَدي الطّب واحلقوق تعاون تعريّيب وثيق أّدى إىل أن   -٦ وقام بني ا

  تكون العربّية لغة التعليم يف املعهدين.
مع بالتعليم العايل، فحني أر  -٧ ادت احلكومة إنشاء كلية أو مدرسة عليا واستمّرت صلة ا

مع » لنشر اللغة الفصحى واآلداب العربية«لآلداب  ا، تطوّع أعضاء ا كما جاء يف إعال
مع دروساً قبل افتتاح الكلية بثالثة  فوضعوا مشروعاً ونفَّذوه يقوم على إلقاء أعضاء ا

 أشهر، ليهيِّئوا الطالب للدخول إليها.
معّيون  يلقون حماضرات يف النحو والصرف واآلداب العربية على الطّالب وامسع األستاذ كرد علي وكان ا

مع كان يُعّدهم إلتقان الكتابة واخلطابة، والتأليف والرتمجة، لتعاطي «يتحّدث عن ذلك فيقول  إن ا
لتعليم، ولإلدارة يف األمور العلمية، وإدارة األعمال على النظام الغريب، فيكونون ُمهيَّئني لتوّيل مناصب ا

مع. التقرير » املدارس ودواوين احلكومة، ويف املسالك احلرّة، والسّيما الصحافة والتمثيل. (أعمال ا
٤/١١( 

، وال جتد ١٩٢٤وتُفتتح كلية أو مدرسة اآلداب العليا بعد عاٍم من عمٍل جممعّي َطوعي دؤوب يف سنة 
معّيني؛ فك ان فيها شفيق جربي وعبد القادر املبارك وسليم اجلندي وعبد من يدّرس العربّية فيها غَري ا

  القادر املغريب.
مع إىل إحياء الرتاث ونشره، وُخيرج عدداً من نوادر الكتب كقانون البالغة  -٨ ويتَّجه ا

للبغدادي، واألزمنة لقطرب. وحيّض املثقفني على حتقيق الكتب الرتاثية، واالهتمام بتاريخ 
م.   العرب وحضار

مع ويكون أوُل مديٍر هلا من أعضائه هو ويُ  -٩ عىن باملكتبات وتزويدها، وتُلحق الظاهرية با
معيني وهو الشيخ طاهر اجلزائري بعد عودته من  الشيخ سعيد الكرمي، مث يتلوه آخر من ا



مصر، ويبذل اجلزائري واألستاذ كرد علي جهوداً جبارة لتزويدها بالكتب، لقد كان جمموع 
مع حنٌو من أربعة آالف كتاب، ما بني مطبوع وخمطوط،   ما فيها من كتب قبل إحلاقها با

مع بتسع سنوات ما زاد على ثالثة عشر ألف كتاب.  وبلغ عدد كتبها بعد إحلاقها با
معيون جهودهم يف شراء الكتب واستهدائها من العلماء واملستشرقني واجلامعات الغربّية،  وبذل ا

ة املكتبات املبعَثرة يف مساجد دمشق وزواياها، واملكتبات اخلاصة كمكتبة الشيخ فاجتمعت يف الظاهري
طاهر اجلزائري، ومكتبة آل املرادي، ومكتبة آل احلسييب، ومكتبة آل القوتلي، وآل محزة، وآل السقطي. 

ار ووصلت إليها هدايا الكتب النفيسة من خمطوطة ومطبوعة، من أمحد تيمور باشا، واألمري أمحد خمت
اجلزائري، واألمري طاهر اجلزائري (وهو غري الشيخ طاهر. إنه والد األمري جعفر احلسين اجلزائري الذي  

مع دمشق).  كان عضواً مث أميناً 
  البن جّين.» سّر الصناعة«[أهدى أمحد تيمور نسخة خطّية نفيسة من كتاب 

  .وستة عشر كتاباً علمّياً مطبوعاً يف الكيمياء ومبادئ الطبيعة
  وأهدى األمري خمتار اجلزائري واحداً وعشرين كتاباً خمطوطاً.

حتقيق الظنون يف «وأهدى األمري طاهر اجلزائري نسخة جّده األمري عبد القادر املخطوطة من كتاب 
  »].الشروح واملتون

ا املختلفة من فقه ّية وأصبحت املكتبة الظاهرية غنّية بأنواع الكتب من خمطوطة ومطبوعة، ومبوضوعا
  وحديثّية ولغوية وأدبية وعلمّية.

مع اهتماماً خاّصاً باحملاضرات، ففتح أبوابه هلا منذ سنواته األوىل ورأى فيها وسيلًة  - ١٠ واهتّم ا
لنشر الوعي، وتثقيف الناس، ومنرباً للتهذيب واإلصالح، ودعوًة تلفت الناس إليه وتشّدهم 

ية واجتماعية. وكان للمجمع يف ذلك برنامج إىل ما يدعو إليه من ثقافة لغوية وأدبية وتارخي
ذكيٌّ يعلن عن احملاضرة قبل أسبوعني من موعدها، وحيّدد لكٍل من الرجال والنساء موعَده، 
وينوّع يف موضوعات حماضراته؛ فيتحدث مرتي قندلفت عن إحياء اللغة العربية، ويتحّدث 

ية منها. وحياضر الشيخ سعيد الكرمي الدكتور مرشد خاطر عن احلمَّى املرزغية وكيفّيِة الوقا
تمع اإلنساين. وأما الشيخ عبد الرمحن سالم فيتحّدث عن الشعر  عّما يكون به انتظام ا
وتأثريه يف األخالق، ويتحّدث عبد القادر املبارك عن لغة املتّنيب، وأنيس سّلوم عن الِعلم، 

وق املدنية يف الشرق. وأما وعارف النكدي عن القضاء يف اإلسالم، وسعيد مراد عن احلق
حممد كرد علي وعبد القادر املغريب فيلقي كل منهما عدداً كبرياً جّداً يف موضوعات تراثية 
مع كّلهم يف احملاضرات حىت يقارب عدد احملاضرات  وأدبّية واجتماعية. ويشارك أعضاء ا

  يف سنتني عدد أسابيع السنتني !!



مع بفتح نوافذه على  - ١١ جمتمعه احمللِّي يف دمشق أو يف سورية وحدها، ومل يقصر ومل يكتف ا
نشاطه العريب التعريّيب على قطر واحد، بل فتح أبوابه على األقطار العربّية كلِّها؛ مل يكتف 

برسائله تَبُلغهم، وال مبجلَّته حتمل إليهم أخباره يف التعريب وإحياء الرتاث، بل جعلهم 
معّيون أذكياء يف اصطياد يشاركونه نشاطاً عربّياً تقرأ أخب اره يف صحفهم، كان ا

املناسبات، فما زار دمشَق ضيٌف عرّيب ذو مكانة يف اختصاصه إّال دَعوه إىل منربهم، وَمن 
 ٢٥مل حيضر دَعوه هم وكرَّموه، ودَعوا اجلمهور إىل لقائه، كما دعوا أمحد شوقي سنة 

، وكان من أنشط ٣٣د اهلراوي سنة وخليل مطران، مث الشاعر حمم ٢٩وحافظ إبراهيم سنة 
األدباء يف رعاية األطفال، أّلف هلم ما حيفظونه من شعر سهل وأناشيد وطنية، وما يقبلون 

 عليه من كتب كسمري األطفال، ومسرحيات األطفال، وقصص األطفال.
مع احتفاالت تأبني لعدد من األدباء والعلماء العرب، ودعا ملشاركته وفوداً من - ١٢ كل   وأقام ا

وألمحد كمال  ٩٢٠البالد العربّية، فكانت مناسبات التأبني للشيخ طاهر اجلزائري سنة 
وللشاعر  ٩٢٤وللمنفلوطي من مصر، ولأللوسي من العراق سنة  ٩٢٣باشا املصري سنة 

. وكانت اجلماهري السورية ٩٣٥ولرشيد رضا سنة  ٩٣٢حافظ إبراهيم ولشوقي سنة 
ا. وكان تستمع إىل خطباء الوفود العرب ا أحزا ية وشعرائها، وتشارك يف األحزان العربّية وكأ

يشارك فيها رجاالت الدولة ورؤساؤها كمحمد علي العابد، والشيخ تاج وحقي العظم، 
 وشكري القوتلي.

مع مهرجانني، أحدمها للمتنيب سنة  - ١٣ . وكان كلٌّ ٩٤٤، واآلخر للمعّري سنة ٩٣٦وأقام ا
ميع أقطارها، وللعربّية وقممها يف الفصاحة والبالغة ..، لقد منهما مهرجاناً للعروبة جب

استّمر مهرجان املتنيب سبعة أيام، وأُلقي فيه ما زاد على ثالثني خطبة وقصيدة لألدباء 
 والشعراء من سورية ومصر والعراق واألردن وفلسطني ولبنان، وشارك فيه بعض املستشرقني.

عّري الذي كان مظاهرة عربّية منقطعة النظري افتتحه رئيس ولن أحدثكم عّما رأيته يف مهرجان امل
اجلمهورية شكري القوتلي، وعاشت فيه الوفود العربية مع الشعب العريب السوري أسبوعاً أو يزيد، طافت 
فيه شوارع مدنه، وزارت احملافظات فعرفت محص ومحاة، ووقفت عند أيب العالء يف املعرَّة، وخاطبته وفود 

يوماً يف الالذقّية .. وكانت صحف الوطن العرّيب تتحّدث عن ذلك كّله.. ولقد مسعت  العرب، وقفت
بنفسي من د. طه حسني يف القاهرة ما تركت تلك الزيارة يف نفسه من انطباع عن الشعور العرّيب 

 الشامّي األصيل على حّد تعبريه، وعرفت آنذاك أن جممع دمشق مل يعّرب علماؤه لسان السوريني ولكنه
عّرب احلياة يف بالد الشام لساناً وفكراً، وقلباً وشعوراً، وأنه عّرب الصالت بني العرب، أو قل صدَّر 

عروبًة خالصة، واستطاع جممع دمشق يف مناسبة ذلك املهرجان أن جيمع يف ضيافته كًال من طه حسني، 
ب من مصر، وطه الراوي وأمحد أمني وعبد احلميد العبادي واملازين وعبد الوهاب عزام وأمحد الشاي



واجلواهري والبصري من العراق، والنشاشييب من فلسطني، وفؤاد أفرام البستاين والعارف والنصويل 
واملقدسي ورئيف اخلوري من لبنان وآخرين كثريين من األردن ومن إيران ومن املستشرقني، وعرفت أن 

معّيني مل يعّربوا األلسنة وحدها، وإمنا عرَّبوا احليا  ة ثقافة ووجداناً وسلوكاً، وهذا ما حنتاج إليه حنن اليوم.ا
أين حنن اليوم من أناس كانوا جيعلون من كل مناسبة تكرٍمي لضيف، أو تأبٍني لراحل، أو إقامة مهرجان يف 

مناسبة مئوية أو ألفّية، مظاهرًة عربّية، تذّكر العرب يف سورية ويف كل قطر من أقطارهم أننا أمة واحدة 
  اريخ واحد؟ وأي تعريب أصدق أو أوسع من هذا التعريب.ذات ت

مع بذلك بل عين يف فرتة من عمره باآلثار، فأقام هلا املعارض ليذّكر الناس  - ١٤ ومل يكتف ا
يد، كما شارك يف إقامة املعارض الصناعية الوطنية وأدارها وأشرف عليها لتكون  مباضيهم ا

ضة صناعية وطنّية (ويتحدّ  ث الناس واإلعالم عن املعارض الدولية وينَسون حافزاً إىل 
  املعارض الدمشقية احمللّية الوطنّية !).

معيون األوائل ومن معهم من رجال فكر ودعاة إصالح كان  ونستطيع أن نقول بإجياز إن ما قام به ا
معاين  مثاالً حّياً إلحياء لغة ونضال شعب وحتّرر وطن، وتلك كلها مل تكن عندهم إّال معًىن من

 التعريب.
إن ما حدث يف تلك السنوات القليلة كان حلقة جميدة من التاريخ املعاصر كتبتها بل صنعتها دمشق، 

وجتربًة رائدة، وقدوة ُحتتذى لكل شعب عرّيب استعبده حاكم وفرض عليه لغته فاستطاع أن ميزِّق العجز، 
لقد أصبحت بذلك «ألستاذ ساطع احلصري وحيّرر الفكر، ويطلق لسان األمة بلغتها. وحسبنا ما قاله ا
إنه جبهود «، وما قاله األستاذ سعيد األفغاين: )١(»الدولة السورية تستحق اسم الدولة العربية بصورة فعلّية

معّيني األوائل مل متض فرتة قصرية حىت كانت اللغة الرتكّية يف الشام تارخياً من التاريخ القدمي. [من » ا
  ].٦: حاضر اللغة العربية

عجبت كيف ّمت ألولئك الرجال ما أرادوه مبثل تلك السرعة، وكيف استطاعوا أن يزحيوا عن األمة ما 
أزاحوه من ظلمة العجمة يف كل مناحي احلياة اللغوية والثقافية واالجتماعية والوطنّية... وملاذا أبطأت 

م وبقيْت أكثر أمن   ياتنا أمنياٍت وآماًال ؟!ُخطانا من بعدهم وتعّثرت، وملاذا حتّققت أمنيا
لعّلنا بعد االستقالل والتحّرر من األجنيب من تركّي وفرنسّي استسلمنا لنعمة االستقالل، ورضينا مبا 
وصلنا إليه، واطمأّنت نفوسنا إىل احلياة الوادعة، وخبت شعلة النشاط ومل تعد عندنا حوافز للعمل 

ن رحم رّبك، وُشغل أكثر الناشطني مبا يتصل بالسياسة التحّرري والنهضوّي، ومل يعد يفّكر بذلك إّال م
والسلطة واحلكم وتركوا االهتمام مبا عداه. لذلك رأيت أن أسّجل يف آخر حديثي هذا حملاٍت سريعًة عن 
  بعض اخلطوات اليت سارها أسالفنا من جممعّيني ورجال إصالح، وأقف عند بعض ما دَعوا إليه من آراء:

                                                 
  ٢٣٠) يوم ميسلون: ١(



حكومة عربّية شهران أو أكثر قليًال حىت تغّري اهليكل اإلداري (أي مل ميض على قيام أول  -١
املِالك الذي كان القادرو، والذي يسّميه بعضنا اليوم الكادر) فأوجدوا يف كل وزارة أو إدارة 

وظيفة (منشئ) لينشئ الرسائل واملكاتبات ويصوغ القرارات بلغة عربية سليمة واضحة، 
عندهم: كاتب، وكاتب أساسي، ومنشئ، ومنشئ أول،  وسرعان ما زادوا على ذلك فكان

  ومميِّز.
وميتاز الكاتب األساسي عن الكاتب بأنه يتقن الكتابة على اآللة. وأما املنشئ األول فهو رئيس الكّتاب 

  الذي ّمسي فيما بعد مميِّزاً.
  وهذه أمثلة من ذلك العصر، نشرت يف اجلريدة الرمسية اليت كانت تسمَّى (العاصمة):

  مشرفاً على لغة الدواوين واملراسالت الرمسية. ١٩١٨ُعّني أنيس سّلوم يف سنة  -
مديراً للرسائل يف وزارة اخلارجية. مث نُقل إىل وظيفة  ١٩٢٠ُعّني شفيق جربي يف سنة  -

  منشئ يف وزارة املعارف.
مع العلمي  ١٩٢٠ُعّني عز الدين التنوخي منشئاً مث رُقِّي يف سنة  - العريب إىل مميِّز يف ا

 (جممع اللغة العربية) مث إىل مميِّز يف وزارة الصّحة.
ُعّني سليم اجلندي منشئاً مث أصبح املنشئ األول يف وزارة الداخلّية، مث ّمسي مميِّزاً،  -

 ١٢٥وصدر مرسوم بزيادة راتبه حلسن قيامه بوظيفته املوكولة إليه (كما جاء يف العدد 
 ).١٩٢٠أيّار سنة  ١٦من العاصمة يف 

 وبذلك تعّربت دواوين الدولة، وسلمت العربية يف مراسالت الدولة يف الوزارات واإلدارات احلكومية.
معّيون فريق عمل، يعملون معاً، ويعمل كل منهم منفرداً مبا تتطّلبه منه رسالته أينما  -٢ كان ا

ماعهم حّل. وكانت أعماهلم مجيعاً مشرتكني ومنفردين تؤدي إىل غاية واحدة. أّما يف اجت
مع مصدُر حركة نشيطة، متوج احلياة من حوله، ومصدُر لغة وثقافة متنّوعة، نشّد إليه  فا
أنظار جمتمعه السوري مبحاضراته، وأنظاَر العرب مبؤمتراته واحتفاالته، وأنظاَر العامل مبجّلته 

امع واجلامعات الغربّية واحملافل الدولّية.   ورسائله إىل ا
 فهذه حملات سريعة عن بعضهم: وأما أعماهلم فرادى

  ):١٩٢٠الشيخ طاهر الجزائري (ت
  أسس املكتبات العاّمة، وشارك بتزويدها بالكتب. -
  أول من افتتح مدارس للبنات يف دمشق. -
  جنح يف إقناع الوايل العثماين مدحة باشا جبعل التعليم يف املدارس االبتدائية باللغة العربية. -
  يف املواّد  املختلفة بأساليب حديثة مبتكرة.أّلف الكتب املدرسّية  -
  دعا إىل تعّلم اللغات األجنبّية. -



  دعا إىل تعّلم العلوم العصرية. -
  دعا إىل إدخال تعليم مبادئ الصناعات يف املدارس االبتدائية. -
  ق وتنشر.دعا إىل إحياء الرتاث، وكان يرشد طّالبه وزمالءه إىل الكتب املخطوطة اليت ينبغي أن ُحتقَّ  -
كانت له حلقة جتتمع حوله، وتتلقَّى توجيهه، وخترّج به معظم رجاهلا وكان كل منهم عَلًما بارًزا يف   -

جماله، وكان منهم: مجال الدين القامسي، عبد الرزاق البيطار، سليم البخاري، رفيق العظم، حممد كرد 
حمب الدين اخلطيب،  سليم اجلزائري،  علي،  فارس اخلوري،  فخري البارودي، عبد الرمحن الشهبندر،  

  عبد الوهاب املليحي (االنكليزي).
  من أقواله: اِكرهوا االستعمار أشدَّ كره، وأحّبوا املدنّية أشدَّ حّب. -

  تعّلموا لغات الغرب.
  اذكروا رجالكم وعّضوا عليهم بالنواجذ، وال تنفِّروهم لئال يزهدوا يف خدمتكم.

ضة قال عنه حممد كرد علي: ل - وال ما قام به الشيخ طاهر من التوّسل جبميع ذرائع النهضة لتأّخرت 
  بالد الشام نصف قرن.
  ):١٩٥٣محمد كرد علي(ت 

  كان مبا يتصف به من إحاطة ونشاط  جممًعا وحده.  -
مع ورأسه مدى حياته. -   أنشأ ا
مع عربيا منذ نشأته، فضّم إليه أعضاًء من مجيع بالد الشام. -   جعل ا
  أوصى بإحياء الشعر القومي ودراسته، وعدم نسيانه. [غوطة دمشق]. -
  حّقق الكتب، وألّفها، وحّث الشباب والعلماء على التحقيق وإحياء الرتاث. -
أول من أصدر جمّلة شاملة للرتبية والتعليم واالجتماع واالقتصاد واألدب والتاريخ واآلثار واللغة  -

  ء يف (املقتبس).والصّحة وحضارة العرب، كما جا
  أول من أصدر جريدة يومّية. -
يدعو فيه املعّلمني إىل تعليم اآلداب  ٧/١٠/١٩٢٠أذاع حني كان وزيًرا للمعارف بيانًا مؤرًَّخا يف  -

  ].٢السنة ٥ص ١٦٢الفرّدية واالجتماعية [العاصمة عدد
ع الطوائف يف املدارس لتتّم ، دعا فيه إىل اشرتاك أبناء مجي٢٢/١١/١٩٢٠مث أذاع بيانًا آخر بتاريخ  -

  أسباب الرتبية الوطنية، وترتفَع كلُّ وحشة بني أبناء الوطن الواحد، وتتمازج القلوب، وتتَّحد املقاصد.
قال: ((أنا كردّي عرّيب مسلم؛ كردّي العرق، عرّيب الفكر والقلب واللسان. مسلم العقيدة. وليس ألّي  -

ؤرِّخ راسخ يف دراسة التاريخ احلضاري هلذه األّمة، إّال أن يكون عريبَّ لغوّي متعمِّق يف لغة الضاد، دارٍس م
  القلب والفكر واهلوى، مهما كان حمتده، ومهما كانت عقيدته.))

  ).١٩٥٥)، والبزم (ت ١٩٥٥)، والجندي (ت ١٩٤٥المبارك (ت 



ائية اليت أسَّسها أبوه عرف املبارك زميله األستاذ كرد علي حني كانا تلميذين يف مدرسة (احلّبال) االبتد
الشيخ حممد املبارك يف حّي القيمرية بدمشق، واستمّرت الصلة بينهما، ووّثق صداقتهما عمٌل مشرتك، 

مع وبعده. كما وّثق مكتب عنرب صلته بزميليه اجلندي مث البزم.   قبل تأسيس ا
النجاح)، مث جعل امسها  كان أول عمل للمبارك تأسيسه مدرسة يف حّي العمارة بدمشق، مسّاها (مدرسة

، وهي السنة ١٩٠٩(املدرسة العربّية) متييزاً هلا ولرسالتها وعروبتها وعربيَّتها، وبقي ناشطاً فيها حىت سنة 
  اليت انتقل فيها إىل التدريس يف مكتب عنرب.

  وكتب الشيخ حممد أمحد دمهان أن (مكتب النجاح) وكان من طّالبه، كان أرقى مكتب يف ذلك العصر.
  وكان على املبارك واجلندي والبزم وأمثاهلم أن يستخرجوا اللغة من حتت الرَّدم، كما قال البزم.

فأما البزم فكان متميِّزاً بلغة فصيحة املفردات والرتاكيب، ينشرها يف شعره، ويف دروسه، ويف خماطَباته 
بّية الصحيحة صاحلة لكل زمان، ويف طالبَه، ويف أحاديثه العاديّة اليومّية، ضارباً بذلك املثل على أن العر 

  كل مناسبة.
أما اجلندي فيؤلف كتباً على طريقة القدماء يف تأليف الرسائل اللغوية، خيصِّصون لكل موضوع رسالة، 
وكذلك كانت رسائله يف (الكْرم) ويف (الطرق) جتمع كّل املفردات املتصلة مبوضوع الرسالة، كما كان 

اض اللغة وإنعاشها، ويشارك ينشر رسائل عن أعالم األدب ب لغة عصرية فصيحة، ويكتب يف أساليب إ
إن اللغة من األمَّة  «يف تعريب الدواوين، وتعليم املوظّفني، وإصالح الفاسد من لغة اجلرائد، وكان يقول: 

  »كالظلِّ، تتبعها يف االمتداد واالرتقاء، كما تتبعها بأضدادمها.
 نشر املفردات على أوسع جمال، يف دروسه يف مكتب عنرب، ويف وأما املبارك فقد عدَّد األساليب يف

حلقاته اخلاّصة اليت كان يعقدها يف بيته لبعض املعّلمني، يدّرسهم مقامات احلريري، ويزّودهم مبرادفات 
م تلك املفردات. وكذلك صنع بكتاب (كفاية املتحّفظ البن  ألفاظها، ويطلب إليهم حتفيظ طال

رحاً ملقصورة ابن دريد، عمَّى بكلمة الشرح عن غايته من الكتاب؛ فكان شرح األجدايب). ووضع ش
ا،  البيت ال يتعّدى السطرين من حيث معناه، وتأخذ ألفاظه ومفرداته الصفحات يف تعداد مرادفا

معيني  ومرادفات ما حيتّج هلابه من آيات قرآنية وأحاديث نبويّة وشواهد شعرية، حىت قال بعض زمالئه ا
لو مجعت املفردات اليت فّسرها الشيخ املبارك يف شرح املقصورة «لذين اطّلعوا على نسخة املقصورة ا

ا لشّكلت معجماً لغوياً يستفيد منه الكّتاب واألدباء   ».ومرادفا
  :)١٩٤٣رشيد بقدونس (ت

  رنسيني.قائد عسكرّي مثقَّف انضمَّ إىل اجليش العرّيب، وعّلم التاريخ يف مكتب عنرب أيام الف -
نشر الوعي الوطّين والقومّي جبرأة، قال تليمذه ظافر القامسي عن بعض مواقفه ((إن صيحة بقدونس  -

  يف ذلك اجلّو تعدل قصفة مدفع ضّد االستعمار يف هذا اليوم)).
  .١٩١٩شارك يف التعريب، وضًعا للمصطلحات العسكرية، وترمجة للكتب (طبع تعليم املشاة)  -



  ية والفرنسية واليونانية، ويعرف الفارسية.كان يتقن الرتك  -
وكانت غايته (استقالَل البالد  ١٩١٣شارك يف (حزب العهد) الِسّري الذي أسَّسه عزيز املصري سنة  -

ا).   العربية ووحدَ
  .١٩٣٧شارك يف املؤمتر القومي العريب، الذي عقد يف بلودان سنة  -
  الفرنسيني.كان كثري النشاط، شقي، وحارب، ولوحق أيام   -
رأس جلنة ُمهمَّتها تعريف املواطنني بأمهيَّة اللغة العربية ونشرها بني طالب املعاهد العليا، كان من  -

أعضائها سليم اجلندي، مرشد خاطر، مصطفى الشهايب، محدي اخلياط، أسعد احلكيم، مجيل صليبا، 
  صالح الكواكيب ، أمني املعلوف.

اريا لأليتام والصغار.  ١٩٣٢احلية سنة أنشأ مدرسة ليليَّة يف حّي الص - حملاربة األمّية. وجعل هلا فرًعا 
  وهي مدرسة خرييّة جمانية.

له اقرتاحات مازلنا إىل اليوم نتمىنَّ لو ننفِّذها، تتعّلق بوضع املصطلحات وأسلوب توحيدها وتعميمها.  -
معّي يف الوطن العرّيب. وأخرى تتعّلق بتعّلم   الصناعات والسيما العسكرية. وبوحدة العمل ا

  وقال: إن العلم ال يكفي وحده للتخّلص من األسر، إذ البّد معه من األخالق.
فكان جممعيا نشيطًا، أّلف بالعربّية والفرنسية والرتكّية. وانتقد  )١٩٣٣سليم العنحوري (ت  وأما

ا بإلغاء حركات اإلعراب. وعّد الكّتاب والحق أخطاءهم اللغوية، وكان له ردٌّ حكيم على الذين طالبو 
ليس أحد أقدر من اإلعالم على ترسيخ اخلطأ وتعميمه، «ذلك تشويًها لّلسان، وتقويًضا للبنيان، وقال 

  ».أو جلمه وتقوميه
م اللغات األجنبّية وجيهلون لغتهم.   ونعى على الذين يفاخرون بإتقا

  قال: 
 لغات الُعْجم من صفتهوَمن ِطالب  يا َمن غدا لُِلغات الُعرب مرتًَّكا
 كلَّ الّلغات، وكان اجلهل يف لغته؟! ما َفْخَره املرء إن عمَّت معارفُه
) الذي اهتّم باألدب واالجتماع، وأّلف ١٩٢٦(ت  إلياس القدسيوكذلك كان نشاط املعجمي 

  الروايات والتمثيلّيات املدرسية، وكتب املقاالت، ونظم الشعر.
  يزية واليونانية، وكان لسانًا عربًيا يف كثري من مؤمترات املستشرقني.كان يتقن الفرنسية واالنكل

دعا إىل العلم والتعليم، ورعاية األخالق الفرديّة واالجتماعية، وكان شعاره يف كل ما عمله قوَله ((على 
  العاِمل أن يكون مفيًدا)).

مع أن يرّد على الدعوة إىل كتابة العربية باحلروف الالتين ّية، فأحسن الرّد ووضع قائمة تبّني كّلفه ا
  لألوربيّني كيف ينطقون باحلروف العربية.



مُع من جناح يف العقود األوىل من تأسيسه، وما استطاع أعضاؤه  وبعد، لقد كان احلديث عما أصابه ا
، ومن معهم من جامعينيِّ ورجال إصالح أن يصلوا إليه من تعريب احلياة، لغًة يف احلديث واحملاضرات

وكتابة يف الصحف، ووضًعا للكتاب املدرسي، وإحياء للرتاث بنشر كتبه وإحيائها، إمنا هو حديث عن 
ترمجة حياة شعب بألسنته وأقالمه وحياته من اللغة الرتكية إىل اللغة العربية، يف مدَّة ال حتسب شيًئا يف 

ن تعريًبا حبّق؛ ألنه تعريب حياة األمم. هو حديث عن َسبق سوري غري مسبوق إىل التعريب، والذي كا
  للحياة اللغوية والتعليمية والعلمّية والثقافية واالجتماعية والوطنّية.

إنه حديث عن ِخطّة أو سياسة أو جتربة مل نستطع حنن املعاصرين وأبناءهم اليوم أن نقّلدهم فيها، وال 
ا على اض اللغة من كبو   ألسن املعاصرين وأقالمهم. أن ننجح جناحهم، وال أن نبلغ ما بلغوه من إ

إن ما صنعوه كان جتربة تعريبّية ال ثاين هلا، وهي جديرة بدراستها وحتليلها والكشف عن خباياها  
ا. ولعّله ال يكون حديثًا عن تاريخ ُيسرد لالطالع، ولكنه درس وِعربة تستفاد،  وأسرارها ومعرفة أسبا

  خطا السابق.ومنهج يـُتَّبع، حىت يستطيع الالحق السري على 
  
 
 


