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 !! العريب  الوطن ف  ّيةالتعليم واملسرية ّيةالعرب اللغة
 الشيخ خاشع حقي

 تعميم االستقالل بداايت  ف أعينهم نصب واحلكم التعليم رجال وضعها اليت األهداف من كان
 لتشم حىت ّيةالتعليم وميادينها ّيةالعلم آفاقها وتوسيع نشرها، إىل والسعي الفصحى العربية اللغة
  الدولة  ودوائر  ومؤسساته، التعليم ف ّّيا  س وال يّة، والفرد يّة واألسر  ّيةاالجتماع احلياة  نواحي  مجيع
 .كافة
 دنيا  ف حتقيقه ت  الذي  ما نرى الكبري العربّ  الوطن أرجاء ف للطواف الكرمي القارئ أخي فتعال

 ومجاهلا  ورونقها  أصالتها على واإلبقاء اللغة، هذه على للحفاظ واإلسالميّ  العربّ  والعامل العروبة
 علماء يقول كما  ة،األمّ  تكوين مقومات  أهمّ  من هي إذ وخارجه، العربّ  الوطن ف ونشرها

 .االجتماع
 امليادين  ف عملهم على دائبون  أحباثهم، ف  ونجادّ  العرب العامل ف اللغوية امعاجمل نإ: يقال احلقّ 

 املستحداثت  هذه وا غط وقد ّورة، املتط  ّيةوالتقن ّيةالعلم للمستجدات   ا  وتعريب ترمجة فّة،كا  العلمية
 . الطبّ  امليدان ف ّيماس وال هلا، فصيحة يّة عرب  وتسميات  أمساء إبجياد ات واملستجدّ 

 معاهد من ّيةالعلم املؤسسات  ف أعين –  القصيد ابب  وهذا – والرتبويّ  التعليميّ  الاجمل ف اأمّ 
  ّلما   مع جتد تكاد ال إذ ا ،جد وكبري كبري،  فيه التقصري أن الشكّ  خياجلين فال علم ورود وجامعات 

 ّلمالتك جييد  ،اجلامعيّ  حىت ( اثنويّ – إعداديّ – ابتدائيّ ) الثالث  التعليم مراحل ف أستاذا   أو
 .ةيّ ابلعام  خيلطها أن دون ايتهاهن إىل فيها ويستمرّ  حماضرته  يبتدئ أو بطالقة، ابلفصحى

 ف ملهنيت ممارسيت حني يزيد أو قرن ربع املؤمل الواقع هذا عانيت إذ أملا   يعتصر وقلب هذا أقول
 .وخارجها يّة سور   ف يّةوالثانو  يّةاإلعداد املرحلتني ف ّيةاإلسالم  الرتبية مادة تدريس

 ّيةوالعلم يّةالنظر  دروسهم ف الفصحى التزام ضرورة على ّلمنيواملع ّرسنياملد إخوتنا  ّبه نن كنا  وكم
 .صاغية  آذان   جند كنا  ما ولكن
 نشئتنا  على سلبا   يرتد الفصحى إمهال ألنّ  والتالميذ، الطالب  على اجلانب  هذا ف خوفنا وكان

 .والقادمة احلاضرة وأجيالنا
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  املوجهني  من  رّا  مستم  عليه  التنبيه   يكون  أن  ينبغي  خطري  أمر  للفصحى  التجاهل  أو  دالتعمّ   هذا  نإ  مث
  ّية،واالجتماع يّةواألسر  يّةالفرد مهتحيا جماالت  وف فّة،كا  ّيةالدراس املواد ف املتخصصني الرتبويني

 .للعاملني وقدوة عمليني مربني ليكونوا العرضية،  أحاديثهم ف حىت
 أليم  واقع
 أو التعليم، ومؤسسات  ّيةالعلم االت جملا ف  سواء التدين إال أملس ال سنة ثالثني مرور وبعد واليوم
  اليت والصحافة اإلعالم  وسائل عن فضال   وتقاريرهم،  م هتوكتااب اهترجاال وخماطبات  الدولة  دوائر

 .الشارع  وأبناء السوقة جتاري
 ومن الناس من األعظم السواد ومن ّية،واحملل  ّيةاإلقليم واللهجات  ابلعامية االهتمام يزداد بينما

 نفعل منطق فبأيّ . التلفزة شاشات  على الدعاايت  إىل مث من عدواها وانتقلت...! فّةكا  الطبقات 
  مهجورة  تظلّ  أن واحلضارة، والعلم والعبادة، القرآن، لغة  اجلميلة، ّيةالعرب للغتنا نرضى وكيف هذا؟

  وطننا ولط على الدارجة ّيةواحملل  ّيةالعام ابللهجات  ك ونتمسّ  املنابر،  أعواد على إال اق هبينط ال
 قطر لكلّ  إذ ة،يّ العرب األقطار بتعدد تعددت   اليت املتباينة اهتوهلجا املختلفة، وأقطاره الكبري، العربّ 
 .ّيزةاملتم ة اخلاصّ  هلجتها حمافظة   أو مدينة   لكلّ  بل...!  به  اخلاصة  هلجته عربّ 
 والعجمة  لغته،  ف  التكسري  ذاه  ورأى  اليوم،  واقعنا  عاش  لو  ؤيلالد  وداألس  أبو  يقوله  كان  الذي  وما
 هلجته؟ ف

 ّيشي  كان  الدؤيل  أنّ   روي   إذ  صاحبه،   عليه  يفهمها  ومل  ابلفصحى،  قاهلا  واحدة   كلمة   من  ثّرأت  لقد
  الرجل   فاستغرب .  تعاىل  للا :  فقال  –   الفاء  بكسر  –   املتوف  من:  أحدهم  فسأله  جنازة،   خلف   يوما  
 غلط  وهذا  – الفاء بكسر – " متوف" ّيتامل عن يقولون العوام ألنّ  لشأنه، ومضى عليه،  يفهم ومل
 .الفاء  بفتح ، ىفو مت: والصواب  ،

 .ذلك  بعد" النحو علم" ب  مسي فيما أو العربية اللغة قواعد وضع أسباب  أحد هذا وكان
 من الصدارة  مكان ف تكون  أن  وجب– ة أمّ  يّةأ –ةاألمّ  ومات  مق أهمّ  هي  اللغة كانت  اوملّ 

 ُكمْ َعل ل  ا  َعَربِيّ   قُ ْرآن    أَنزَْلَناه  ِإنّ }:  تعاىل  قال  الكرمي،  القرآن  لغة   اهنوأل  ّتة،الب  فيها  يتواىن  وال  تنا، اهتماما
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 من الرغم على واحلضارة العلم ولغة الصالة، ف اهب يُتعبد العبادة، لغة وهي ،2 يوسف{تَ ْعِقُلونَ 
  ف سار أو فلكهم ف دار ومن ومستشرقني نمبشري من واملتآمرين، واملرتبصني، احلاقدين أنف
 .مهتطاخمط

 منذ  مهتوحضار   اترخيهم  على  لعوتط  م،هتلّفا  مؤ  وتقرأ  األجداد،  تراث   األجيال  تفهم  الفصحى  ذههبو 
 .اليوم بعد وما....  اليوم وإىل اإلسالم قبل ّيةاجلاهل  عهد

 .الزمن مرّ  على ورسوخا    متانة الرابطة وتزداد واألجداد، واآلابء  األبناء من الصلة حتف وبذلك 
 والقواعد األسس من هلا ووضعوا إليها، ضعف أيّ  تسرب  من الفصحى أجدادن حفظ وقد

  ا هنأل خدمتها  ف تفانوا  بل  وخدموها، وسالمتها،  بقاءها  ويكفل استمرارها، يضمن  ما والضوابط
 .ا  اثلث الرتاث  على  واحلفاظ ا ،اثني  األجيال بني وللصلة ، أوال   القرآن لغة

  يل ج  فهم   وملا  املتعاقبة،  األجيال  بني  الصلة  ّرت استم  ملا  قواعدها  تعقيد  ف  املضنية  اجلهود  تلك   ولوال
 كلمات   منها  متوت   حيّ   كائن  كأيّ   اللغة  ألن  والتبديل،  التغيري  عليها  ولطرأ  سابق،  جيل  عن  الحق
 .كلمات   فيها دوتتجدّ 
 إذ اليوم إىل ، ونثرا   وشعرا   ا ،نطق األلسنة وعلى والسطور، الصدور ف عليها احلفاظ ت وهكذا
  نّه وكأ  متاما    ويفهمه   بسهولة   ويقرأه   ّية العرب  املكتبة  من  كتاب   أيّ   يستخرج  أن  عربّ   قارئ   أيّ   إبمكان

  غريها   أن   حني  ف.  قرن    عشر  مخسة  وبينه  بيننا   يفصل  الذي   اجلاهليّ   العهد  من  كان   وإن  اليوم  فألّ 
 اإلجنليزية  اللغة  ومثلها ، (الالتينية  كاللغة) املستجدات  تضاعيف  ف واندثرت  تالشت اللغات  من

 الكبري شاعره عن يفهم اليوم اإلجنليزي يعد مل حىت وواسعا   كبريا    ّورا  تط  ّورت  تط  اليت املعاصرة
 شكسبري  بني  تفصل  اليت  ّيةالزمن  املسافة  أن  علما    العصر،  لغة  إىل  شعره  ترجم  إذا  إاّل   شيئا    شكسبري

 اجلاهليّ   العهد  وبني  اليوم  العربّ   بني  يفصل  الذي  ابلزمن  قيست  ما  إذا  ببعيدة  ليست  احلاضر  واجليل
 ؟ ...! قرن   عشر مخسة من قرون أربعة فأين... 

 حماوالت جرت   وقد. واحلديث القدمي بني الصلة على احلفاظ وعدم اللغة ّورتط ذلك  ف والسبب
  على   يزيد  ما  منذ  عنها  بدال  اإلقليمية  اللهجات   وجعل  ابلفصحى،  العامية  الستبدال  تزال  وال  كثرية
 ابلدعوات   ثّرينمتأ  ،  العربّ   الوطن  ف  مهنوز   هلم  ،  وشعراء  أدابءو   ّتاب ك  من  إليها  الدعوة  وظهرت   قرن،
  وعبد   فرحية،  وأنيس  عقل،  وسعيد  موسى،   سالمة: )أمثال  من  ون   راملبش   و   وناملستشرق  أطلقها  اليت



 الشيخ خاشع حقي                                                           !! العرب  الوطن ف  ّيةالتعليم واملسرية  ّيةالعرب اللغة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                               4

  وكسبوا ، الشارع رجلو  السوقيّ و  الفالحو  العامل يفهمها ال الفصحى أنّ  بدعوى( فهمي العزيز
 وجرت  ندوات   قدت   وع  واألصعدة  املستوايت   أعلى  على  كثرية  و  يّةقو   ّيةإعالم  وسائل  جانبهم  إىل

 .الغاية  هلذه  مهتدعا كبار  مع مقابالت 
 

 األقنعة سقوط
 

م اخللفية االستعماريّة وراء تلك العامّية ولنستعرض أقوال بعض أولئك املبشرين واملستشرقني لنعل 
احمللّية واإلقليمّية، بعد أن سقطت األقنعة عن وجوههم الكاحلة، فظهرت أهدافهم جلّية    واللهجات 

 .واضحة  
ف مصر، والذي قال عنه سالمة موسى:   هذا وليم ولككس املهندس املبشر الذي كان مقيما  

مها، }واهلّم الكبري الذي يشغل ابل )السري  ولككس( بل يقلقه هو هذه اللغة اليت نكتبها وال نتكلّ
ة فنؤلف هبا وندّون هبا علومنا وآدابنا{  .فهو يرغب ف أن هتجر ونعود إىل لغتنا العاميّ

ويتوجه هذا املبشر ابحلديث إىل القائمني ابلبعثات التبشريية واالستشراقية، فريى أن عشر سنوات  
حى من حياة الناس، وستتخلص الطبقات املثقفة من السخرية العقلية ف التعليم كافية إلبعاد الفص

 .اليت دامت أربعة آالف من السنني
ويضيف قائال : فمنذ أربعمائة سنة ختّلصت إجنلرتا من اللغة الالتينّية األكادّيّية هنائيا ، واستخدمت 

 . لغتها القومية، وهنضت األمة كما ينهض رجل قوّي بعد سبات 
املستشرق واملبشر اإلجنليزي: تبشري املسلمني جيب أن يكون بلسان رسول منهم ومن  ويقول زوّير

 .بني صفوفهم، ألن الشجرة ينبغي أن يقطعها أحد أبنائها
أما وليم جيفور دبلجراف فإنه يدعو صراحة إىل إبعاد القرآن عن حياة املسلمني والقضاء على 

ن بالد العرب ّيكننا عندئذ أن نرى العرب يتدرج }مىت توارى القرآن ومدينة مّكة عمّكة فيقول: 
 .ف سلم احلضارة اليت مل يبعده عنها إال حممد وكتابه{

}والتقسيم السياسّي الذي طرأ على اإلسالم سيمهد السبيل ألعمال املدينة  ويضيف قائال :
ة، وال ّيضي غري وقت قصري حىت يكون اإلسالم ف حكم مدينة حماطة ابألسال ة{األوربيّ  .ك األوربيّ
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 :وقد استجاب هلذه الدعوة عدد غري قليل من الكّتاب واألدابء العرب من أمثال
 .}أحسن النخب ف معرفة كالم العرب{حممد عياد الطنطاوي صاحب كتاب 

 .{}مميزات لغات العربحنفي نصف صاحب كتاب 
ج ف أصول الكالم }املنهاو}الرسالة التامة ف كالم العامة{ميخائيل الصباغ صاحب كتاب 

 .الدارج{
سالمة موسى أحد أبرز تالمذهتم حيث ذهب إىل أبعد من هذا حني صرح بقوله: الرابطة الشرقّية 

 .سخافة، والرابطة الدينّية وقاحة، والرابطة احلقيقّية هي رابطتنا أبورواب
التينّية ابحلروف  عبد العزيز فهمي الذي اقرتح على غرار أساتذته من األوربيني استبدال احلروف ال

بصعوبتها  ةقائال : العربية متعلال   من أسباب  }وهذه املشقة حتملين على االعتقاد أبن اللغة العربيّ
 .{...!أتخر الشرقيني، ألن قواعدها عسرية، ورمسها مضلل

ترى ماذا يقول عبد العزيز فهمي عن اللغة الياابنّية اليت يصل عدد حروفها إىل عشرة آالف حرف،  
يستطع الياابنيون على الرغم من تقّدمهم العلمّي والتقيّن اخرتاع آلة للغتهم حىت اليوم، وإن  ومل 

املسؤولني الكبار ف الوزارة أو ف السفارات ف الدولة الياابنية إذا أراد أحدهم أن يكتب تقريرا    
ياابنية. فإّن الياابن  كتبه بيده مث سّلمه إىل النّساخ، وإّن كل مراحل التعليم، على ذلك، ابللغة ال

على الرغم من كل ذلك تسابق وتنافس أرقى دول العامل، وف مقّدمتها الوالايت املتحدة األمريكّية.  
مّث ماذا يقول عبد العزيز فهمي وأمثاله من الزاعمني صعوبة اللغة العربّية الفصحى والداعني إىل 

من  تسهيلها أو هجرها واستبدال العامية أو اللهجة احمللية هبا لتحّل حمّل لغاهتم، لالنسالخ كليا  
 !!اترخينا وأجمادن وأصالتنا وتراثنا؟

من الياابنيني  مل يقل إّن حروفهم الكثرية معّقدة ومتشابكة وصعبة   –على حّد علمنا  – إّن أحدا  
على الفهم واحلفظ، وعسرية ف الكتابة، فهي لذلك ال تواكب احلضارة وجيب إبعادها واستبدال  

 .ها هباغري 
إّن ما نراه اليوم من اإلقبال الشديد على اللغات األجنبية وتعّلم مصطلحاهتا واستخدامها ف  
النداءات واملكاملات وال سّيما ف املطارات والشركات الكربى، وإمهال الفصحى دليل خطري وبرهان 

فّية معيشته وحىت واضح على استهواء اإلنسان العرّب للغة األجنب، وتعّشق قيمه وعاداته وكي
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 !..لغته
 بغضها األهل وحب الغراب              أّمة قد فت   ف ساعدها                   

 .وف هذا ما فيه من على األجيال ومستقبل األمة الذي ائتمنا عليه
وأن هنا ال أُهّون من شأن اللغات األجنبية فإّن تعّلمها واجب وضرورة عصريّة ودينّية، }فمن تعّلم 

تب على الداعني إىل التوهني من شأن الفصحى واستبدال العامّية لغة قوم أمن شّرهم{، لكنين أع
 .أو اللغات األجنبّية هبا

، وأّن  4444مّث ماذا يقول فهمي وأمثاله ف اللغة الصينّية أيضا   اليت يبلغ عدد حروفها ) ( حرفا  
 !...  { حرفا   فقط2200اآللة الكاتبة الصينية تتكون من }

من ذلك ال يدعون إىل تسهيل لغتهم كما يدعو هؤالء حبجة أهّنا صعبة  وأّن الصينيني، على الرغم 
 .تعوق التقدم والتطّور ومواكبة احلضارة

ولكن ال غرو.. إذا علمنا أن الدعوة إىل العامية ف العامل العرّب بدأت على يد مبعوث بريطانيا  
 .م ف مصر 1883وليم ولككس عام 

لويس ماسينيون مستشار وزارة اخلارجّية الفرنسّية لشؤون  وف لبنان على يد املستشرق الفرنسيّ 
املستعمرات ف الشرق، وأنّه ال يزال إىل اليوم من جيرّت هذه الدعوة اهلّدامة، وحياول النفخ فيها بني  

 .حني وآخر، مستهدفني متزيق األّمة وعزهلا عن قرآهنا الذي وّحدهم ومجع كلمتهم ذات مرة
 

 فضل القرآن الكري 
 

م اجليل احلاضر أّن الرد على هؤالء ينبغي أن يكون عمال   جداّي   ومجاعيّا   يتمثل بزايدة  وليعل 
االهتمام ابلفصحى، والرتكيز ف دراستها دراسة  واعية  ومستفيضة ، واستعماهلا ف جماالت احلياة  

القريب،  كافّة، لتفوت على املتآمرين من املبشرين واملستشرقني وأذنهبم ف شرقنا هذا غرضهم
 .وهدفهم البعيد

ولتعلم أجيالنا أيضا   أن الفضل ف احلفاظ على اللغة يعود إىل القرآن الكرمي، فهو الذي صاهنا من 
 .التفكك واالنقراض الذي أصاب غريها من اللغات 
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وقدرة  على استيعاب املصطلحات العلمّية   وعطاء   ومجاال   هذه اللغة اليت هي أكثر لغات العامل ثراء  
جلديدة تتعرض اليوم لالنقراض والقضاء عليها ابلسجن املؤبد أو املوت إن أمكن..! فماذا أنتم  ا

فاعلون جتاه هذا اخلطر الداهم اي بناة األجيال..! واي سياج الوطن.. واي محاة الداير وحرّاس القيم  
انت سبوا إليه، كما اختذت والعقيدة...! لقد اختذ األوربيون عداوة هذه اللغة طريقة انتحلوها، ومذهبا  

ومظاهر شىّت، فهي عندهم مّيتة كالالتينية، وهي عاجزة عن   حماوالت الطعن على العربية أشكاال  
مواكبة الركب احلضاري، فقرية من الناحية اإلصالحّية، متحجرة الرتاكيب، عقيمة الكتابة مشّوهة 

روف غري حروفها، ومن هنا احلروف، جيب دفنها والتفكري ف استبدال غريها هبا، واصطناع ح
كانت الدعوات املتتالية إلاثرة اللهجات احمللّية وتشجيع العامّيات، وفسح اجملال أمام اللغات 

 .االستعماريّة من فرنسّية وإجنليزيّة وروسّية وإسبانّية قصد التضييق على اللغة العربّية وإحالهلا حمّلها
ّية حيمل دون شك خلفّية استعماريّة ظهرت معاملها  إّن هذا التصّور املشحون ابلعداء للغة العرب

بوضوح ف الدعوة إىل العامّية اليت كانوا يطمحون أن يرتجم هبا القرآن. كما حدث لإلجنيل ف 
مصر، وهو صادر عن قوم معروفني ابلعداء لإلسالم الذي يتمثل ابللغة العربية، ومعظمهم ف الوطن  

 .موقة ودينّية عاليةالعرب، وتقّلدوا مناصب سياسّية مر 
فالدكتور وهلم سبيت األملايّن كان مديرا   لدار الكتب املصرية، وكارل موكرس األملايّن أيضا  كان  
مديرا   لدار الكتب وأحد كّتاب }دائرة املعارف اإلسالمّية{ وسلدن وملور، وابول: اإلجنليزاين كان  

للرّي ابلقاهرةقاضيني ابحملاكم األهلّية ابلقاهرة، ووليم ولككس اإل  .جنليزّي كان مهندسا  
وقد جّردوا هلذه احلروب السياسّية اليت اختذت الدعوة إىل العامّية سالحا   يراد به تفتيت قّوة كانت  

 .جمتمعة، أو تفتيت قّوة هي ف طريقها إىل التجّمع
عن  }وكّل الذين يغفلونيقول حممود شاكر، صاحب كتاب }أابطيل وأمسار{ ف مؤلفه هذا: 

هذه املعارك، ويعدوهنا معارك أدبية أي معارك ألفاظ كالدكتور مندور وأشباهه إمنا خياطرون مبستقبل 
 .أّمة قد ائتمنوا عليها{

هذا االهتمام مل يكن من أجل البحث العلمّي كما يزعمون، وال من أجل حاجتهم إىل معرفة  
ا ويتعاملوا مع أهلها، وإمنا من أجل  هلجات البالد العربّية اليت تقتضي مصاحلهم أن يعيشوا فيه

 .القضاء على الفصحى
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 أاننية 
، وال رغبة ف توسيع رقعة احلضارة، وتعميم إشعاعها،   حضاراّي   كما أّن فعل هؤالء مل يكن انسياحا  
ولكن كان يتسم بطابع األننّية القاريّة اليت تضع القارات اخلمس، بكل ما حتفل به من طاقة بشرية 

 .نسان األورّب، والقارة األوربّيةف خدمة اإل
وأننّية الفكر األورّب هذه جتّرد الفكر احلضارّي من مقولته النظريّة اليت تستهدف إقامة حضاريّة  
واحدة ووحيدة ف العامل، إذ يلغي من حسابه خصوصّيات الشعوب، وطبيعة األرض، واالنتماء  

 .العرقّي واحلضاري ف الوقت ذاته
آفاق احلوار احلضارّي والتكامل الثقاّف بني األمم الذي من أهّم وسائله اللغات  وهي بذلك تشدّ 

ف الشعوب  اليت متثل اخلصوصّيات احلضاريّة لألمم، واليت تتنازع القومّية، وبعد فرضها احتالال  عقليا  
مع ما أقّروه ف بلداهنم. فقد صارخا   ظّل  اليت ضعفت عصبيتها، وهذا الصنيع يتناقض تناقضا  

 .األوربيون حياربون اللهجات والعامّيات ف أوطاهنم ويدعون إىل الوحدة اللغويّة ف البالد
يقول الراهب غريفوار: "مبدأ املساواة الذي أقرته الثورة يقضي بفتح أبواب التوظيف أمام مجيع  

حماذير   املواطنني، ولكن تسليم زمام اإلدارة إىل أشخاص ال حيسنون اللغة القومية يؤدي إىل
 "!..كربى

فيرتتب على الثورة واحلالة هذه أن تعاجل املشكلة معاجلة جدية، وذلك مبحاربة اللهجات احمللّية، 
 .وتنشر اللغة الفرنسية الفصحى بني مجيع املواطنني

مقدس للقضاء  كما جاء ف بيان من جملس الثورة الفرنسية: أيها املواطنون، ليدفع كال منكم تسابق ٌ
 ات ف مجيع أقطار فرنسا، ألّن تلك اللهجات رواسب اإلقطاع واالستعباد وبقاايهاعلى اللهج

..! 
وهم يدركون متام اإلدراك أهّنا ال تعين قومّيا   وسياسيّا   غري تفكيك وحدة األمة ومتزيق شعوهبا  

 .واإلكثار من كيانهتا املتجزئة
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دئ وعي األّمة اإلسالمّية بذاهتا أن تعي  وال تعين إسالمّيا   غري خلق جيل بال قرآن، وإّن من مبا
لغتها، وحترص على رعايتها، إذ ما ذلت لغة قوم أو شعب إال ذل، وال احنطت إال كان أمره ف 

 .ذهاب وإدابر
على األّمة املستعمرة، ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من  وهلذا كان األورّب يفرض لغته فرضا  

 :ثالثةنحيتها، فيحكم عليهم أحكاما   
مؤبدا •  ً. حبس لغتهم ف لغته سجنا  
 .احلكم على ماضيهم ابلقتل •
 .تقييد مستقبلهم ف األغالل اليت يضعها عليهم فأمرهم من بعدها ألمره تبع •

هذا شيء يسري مما أطلعتك عليه، مما يدبّره أعداء هذه األمة وأعداء لغتها من األوربيني، وال يزالون 
ّندون الطاقات للظفر مبا يريدون، وحتقيق ما يستهدفون للقضاء على اإلسالم  حييكون املؤامرات وجي

ذاته وإخراج أهله منه، وهو اهلدف األبعد الذي ال يصرحون به، لكّنه أحيان   يظهر ف فلتات  
أقالمهم وأقواهلم كما جاء ف قول وليم جيفورد بلجراف السابق، حني دعا إىل إبعاد القرآن من 

 !...، والقضاء على مكةحياة املسلمني
البقرة }َوالَ يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىت َ يَ ُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا{  وما أصدق القرآن حني قال:  

217. 
ولقد خاب فأهلم وطاش سهمهم، فإن الفصحى ابقية، وسوف تبقى خالدة، حمافظة على أصالتها  

لفاظها إىل ما شاء للا هلا أن تبقى.. إىل أن يرث للا األرض ومن عليها.  ومجاهلا ورونقها، وعذوبة أ
ألهنا لغة القرآن الكرمي، جعلها للا تعاىل لغة كتابه، واختارها من بني اللغات أمجع، فانتقى رّب 

ظ العزة اللغة العربّية الفصحى للقرآن العظيم، واصطفى لرسالته حمّمدا   نبّيه األمني، والقرآن حمفو 
 .9احلجر }ِإن  حَنُْن نَ ز ْلَنا الذِّْكَر َوِإن  لَُه حَلَاِفُظوَن{ حبفظ للا، قال تعاىل: 

عليه فإن اللغة العربّية كذلك هي حمفوظة حبفظ القرآن. هذه حقيقة قرآنّية، وحقيقة اترخيّية، وواقع  و 
 .نعيشه، وإن كان الناطقون هبا أقّل ممن ينطقون ابلعامية

وإن تنّكر هلا املتنّكرون أو جتاهلها املكابرون، فلتِع األجيال هذه احلقيقة وليفهم فهي خالدة 
 !...املتآمرون أهّنم إمنا يرقمون على املاء
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مث إّن القرآن أساس كيان هذه األّمة، ومصدر عّزهتا، وعنوان كرامتها، ومبعث جمدها، وحمقق 
مري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي للا تعاىل  قاهلا أ)حنن قوم قد أعّزن للا ابإلسالم( سؤددها، 

 .عنه، العرّب األصيل العريق ف أصالته، مث كانت كلمة ابقية على مّر العصور والدهور... وإىل اليوم
}َوِإن ُه َلذِْكٌر ل َك َولَِقْوِمَك أىّن هلذه األّمة أن تتخلى عن دينها.. وكتاب رهّبا، وقد قال تعاىل: 

، وإاّل فقل برّبك ما الذي حيفظ على األجيال اتريخ أجدادهم 44الزخرف  ُلوَن{َوَسْوَف ُتْسأَ 
الطويل احلافل ابألجماد؟!.. وما الذي يضمن فهمهم لرتاثهم وفخرهم مبجدهم التليد وصلتهم 

 ..!مباضيهم املشرق الوّضاء؟
كبري ف أبيات عرّب ورحم للا شاعرن الذي خّلص ماضي هذه األّمة وأجمادها وبطوالهتا ف وطنها ال

 :فيها عن لسان حال الشباب املّتقد محاسة ومشوخا   فكان مما جاء فيها 
 ومصر والبيت احلرام لنا العراق والشام

 حنن الشباب إىل األمام إىل األمام منشي على املوت الزؤام
 نفىن وال ننخذل نبين وال نتكل ُ 
 لنا غٌد واألمل لنا يٌد والعمل

 :وقال آخر
 وروح األضاحي رقيب عتيد ة وماض   جميدنفوس أاب

 فلم ال نسود ومل ال نشيد..؟ فمنا الوليد ومنا الرشيد
وما أكثر ما تغىّن به شعراء هذه األمة مشيدين بعزم الشباب وعنفوانه وإقدامه، فأين حصيلة تلك 

سؤولّية لتحقيق األجماد واآلمال العراض اليت بنوها وأتملوا أن تكون األجيال القادمة على مستوى امل
 تلك الطموحات واآلمال..!؟

أعود ألقول: كان من مزاعم دعاة العامية واللهجات احمللية واإلقليمية: أّن العامل والفالح والسوقي 
ال يفهمون الفصحى، وأّن هذه اللغة مل تعد وافية حباجات الناس ومتطلبات العصر احلديث، بل 

 !.. جم عن التطور السريعهي عاجزة عن مواكبة الركب احلضاري النا
أن يكسركم للا ويكسر نقول هلم: على رسلكم اي دعاة العامية لندعو لكم من سويداء قلوبنا )

 هل  ترى م،أمسالكم؟ ابلسني ال ابلثاء حني تقتضيه الفصحى، وبذلك يكون الدعاء عليهم ال هل
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  ابلقصور  ّيةالعرب اللغة امكمهتا ن إ مثّ  ؟..!إليها تدعون اليت العامية ابللهجة الدعاء هذا يرضيكم
  اهّتام  ،  واحلضاريّ  العلميّ  ر وّ التط مواكبة عن وعجزها العصر مبتطلبات  الوفاء  على اهتقدر  وعدم
 !..منطق أو  واقع إىل يستند ال ابطل

 القوة  أسباب
  فيما  أمجلها األسباب  من لعدد العربية اللغة حاشا أخرى لغة أيّ  إىل هّتاماال هذا هيوجّ  أن ّيكن
 :أييت
 لغة السنني من  آالف قبل ما بل األمس، قبل  وما ابألمس، ّيةالعرب اللغة هي اليوم ةيّ العرب اللغة إن

 :الشاعر قال كما  األمساع على الوقع عذبة حلوة،  رقيقة مجيلة
 االكباد على بردا   لنا كانت أمساعنا على وقعت إذا لغة

 ابلضاد لناطق الرجاء فهي بيننا تؤلف رابطة ستظل
  تؤدي   بليغة  لغة  العذب   املوسيقي  لوقعها  ،  ونثرا    نظما    وكلمات،  حروفا    ا هب   وتستمتع  األذن  تعشقها

 وسلم عليه  للا صلى للا رسول هلا شهد حىت مفهومة، موجزة وعبارات  قليلة أبلفاظ كثرية  معاين
 .{حلكمة الشعر من وإّن  لسحرا   البيان من إّن }: فقال ابلطاد نطق من أفصح –

 امم الرغم على العصرين مبتطلبات  الوفاء على قادرة وكانت ،واإلسالم ّيةاجلاهل  اللغة هذه عاصرت 
  ّية، العمل   احلياة   جوانب  مجيع   ف   تفاوت   من  العصرين  بني   مما  الرغم  وعلى  ّية، زمن  مسافات   من  بينهما
  الثالثة  هذه ف تغري من اإلسالم أحدثه  وما ابلكون،  أو  ابحلياة  أو  ابإلنسان ّلقيتع ما  منها  سواء

 الذي  اإلسالميّ   لعصرا  ف  عجزت   وما  إليها،  نظرته  حيث  من(  والكون  ،  واحلياة  ،  اإلنسان: )أي
 والنظام والعبادة العقيدة  ف ّيما س  وال شيء، كلّ   ف اجلاهليّ  العصر عن وكبريا   عظيما   ّورا  تط ّورتط

 عقب، على رأسا   اجلاهلية قلب: خمتصرة بكلمة. واالقتصادي والسياسي واألخالقي االجتماعي
 .يراد ما وأحسن يكون ما أت ذلك  كل  ف دورها اللغة وأدت 

 ف ومقاالت  وخطب ونثر،  شعر من العظام، أجدادن  ّلفه خ الذي الرتاث  من اهلائل  الكمّ  هذا
  لوال  ّلهك  ذلك  ت كيف .  اخل...وجغرافيا وأدب  واتريخ  ة، يّ وتشريع ّيةفقه وأحكام  شىت،  مناسبات 

 إذا منهم الواحد كان  لقد تلك؟ العلمية مهتملتطلبا  ابة واالستج م،هتحباجا الوفاء على اللغة قدرة
  آخذ،  يّهاأ ف ألحار حىت ذاكريت ف لتزدحم الكلمات  نإ: يقول كان(  ا  شعر  يقول) يشعر أن أراد
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  شاعر  للا  ورحم غريها،  دون اللغة هذه ف واحدا   معىن تؤدي اليت املرتادفة األلفاظ لغزارة وذلك 
 املظلومة  ّيةالعرب اللغة لسان على مهتنشأ أول األدعياء هؤالء على ردّ  يالذ إبراهيم حافظ النيل
 :قال حني

 وعظات به آي عن ضقت وما وغاية لفظا   للا كتاب وسعت
 ملخرتعات أمساء وتنسيق آلة   وصف عن اليوم أضيق فكيف

 صدفايت عن الغّواص سألوا فهل كامن الدر أحشائه ف البحر أن
 املطلوب  وأدت   ومعانيه،  أبلفاظه   العظيم  وقرآنه  الكرمي  كتابه   ف  لعباده  للا  منهج   استوعبت  اليت  اللغة
  اإلسهاب  ف أو واالختصار،  اإلجياز ف سواء ندر،  وإعجاز اتم وبيان واضحة بالغة  ف منها

 .املوضوع  يقتضيه  حسبما  واإلطناب،
  ومعامالت، وعبادة، يدة، عق: شىت موضوعات  املعجز بيانه  ف طرق  الكرمي  القرآن أن نعلم وحنن

  ف  يقوله  أو  اإلنسان نفس ف  جيري الذي  الكالم ) أي  ّيةونفس  ّيةإنسان وبيئة،  واتريخ،  وتشريع،
 القرآن وذكر. 8: ادلةجملا{أَنُفِسِهم   ِف  َويَ ُقولُونَ }: تعاىل قال كما(  أذنه تسمعه أن دون نفسه
  وإنسان،   وحبار،  ارهن وأ  جبال  من  عليها  وما  رضكاأل  حمسوسة  مرئية   يّةماد  خملوقات   تقدم  عما  فضال  

    احملسوس،   املرئي  والعامل  اإلنسان   عامل  جتاوز   أي(  ميتافيزيك )  مرئية  غري  غيبية  وأخرى   ومجاد،   ،وحيوان
  وإىل   املالئكة،  وعامل  ،  اجلنّ   عامل  عن  فتحدث   احلس،  حتت  يقع  ال  أو  حمسوس  غري  هو  ما  إىل  وعرب
 عامل) وحينا  ( الربزخ عامل) حينا   القرآن يسميه الذي املوت  بعامل يتعلق مما العوامل، هذه من أبعد

 أمه بطن ف اجلنني كاختالف  خمتلفان عاملان ماا مهنأل دقيقة، أبلفاظ العاملني بني وفّرق( اآلخرة
  للغة  كان   وما إليه، ُيسبق مل دقيقا   وصفا   ذلك  كل  ووصف الدنيا،  احلياة هذه ف اإلنسان عامل عن

 .ّلموس عليه للا  ىّل  ص  حممد رسوله على للا أنزله  الذي الوحي لوال تبلغها أن يّة العرب 
 .(!... تشريف وأيّ   ّيةالعرب للغة تشريف وهذا)

  الغيب  عامل فيها  مبا  العجيبة العوامل تلك  ووسعت وغاية  لفظا   للا  كتاب   وسعت العظيمة اللغة هذه
  وقوالبها  ألفاظها  استوعبت  كيف .  ندر وإعجاز واضحة،  وبالغة  معربة، دقيقة لفاظأ ف والشهادة

 اخلالق  وجل  عز  للا   كالم  أنه  علمنا   إذا...  غرو  ال(  النار  ف  أو  اجلنة  ف)  العجيبة  الغريبة  املناظر  تلك 
َاء آَدمَ  مَ َوَعل {قال الذي العظيم  قوالب ف  واملرائي املعاين تلك  فصبّ .  31 البقرة  } َها ُكل  اأَلْس 
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.  الشهادة عامل ف وأنت تعيشها  لتكاد  حىت السلسبيل كاملاء   رقراقة عذبة حلوة رائعة ديعةب لفظية
  لغة  كانت  ا،هب إال تنشر تكاد ال املؤلفات  وكانت العاملية، اللغة هي يوما   اللغة هذه كانت  لقد

 .أمجع العامل ف واألوىل( اليوم مبصطلح) دولية
 ؟ ...!وجود هلا يكن مل لغات  سبقتها فة،متخل  مهجورة، لغة صارت   حىت حصل الذي فما

 الغامض  ومستقبلنا  املؤمل،  وحاضرن  الناصع،   ماضينا   بني  ونوازن  أنفسنا  مع  حساابتنا   نراجع   أن   علينا
 .الربرة أبنائها  من فنكون علينا اللغة هذه حقوق بعض فنؤدي تفريطنا  نتدارك لعلنا..  الداكن

 عصر والعشرين احلادي  القرن دخلنا وقد اليوم، أبناء  حنن ة،اجلميل  ّيةالعرب للغتنا أعددن ماذا ترى
 واالنفتاح  السرعة  عصر  التلفزة،  وقنوات   الصناعية،  واألقمار  اآليل،  واإلنسان  واحلاسوب،  اإلنرتنت،

 جديد؟ عاملي نظام ف العامل على
 وخمتلف لعلوما ألنواع معة اجمل واألقراص اإللكرتونية، الربامج هذه ف الفصحى إلدخال فعلنا وماذا

 والفنون؟ اللغات 
  ومكانتها  املناسب مقعدها ّوأت وتب الربامج، تلك  من وافيا   حقها الفصحى ّيةالعرب أخذت  وهل

 ؟ ...العامل لغات  بني  اهب اجلديرة
 ّية؟ علم وموسوعة كاملة  مكتبة  منها  قرص كل  يضم اليت األقراص هذه من نصيبها استوفت وهل

 وبيدهم الصدارة هلم ومن اللغوية، امعجملوا العلمية، املؤسسات  على القائمني ف األمل وطيد لنا
 اخلطر  نقوس   فإن  وصدق،  إبخالص  ويعملوا  أكثر،  جبدية  األمر  هذا  ف  يفكروا  أن  والتوجيه   القيادة
 على  األمناء   أيها  واي  الوطن،  وحراس   الداير  محاة   اي   إليكم  ببصرها  وترنو   تستغيث،  والفصحى  يدق،

 ال وإ  ،   حقا    األوفياء  نتمأو   ونعمت  فيها   ولغتها  أمتكم  حنو   واجبكم  أيتم  فإن ..  لغتهاو   األمة  مستقبل
 :حاهلا بلسان قائلة القدير العلي تعاىل للا  إىل اهتومعان شكواها ترفع ّيةالعرب اللغة فإن
ُكو اِإنَ {  .لنيالفاص خري وتعاىل سبحانه  وهو  ، 86  يوسف  } اللِّ  ِإَل  َوُحز ِن  يبَث َأش 


