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قول"
"رب راشح يل صدري ويرس يل أمري واحلل عقدة من
لسان يفقهوا ي
ي

والمعال والسعادة (السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته)
أصحاب السمو
ي
الدول للغة
الت تجتمعون اليوم بفضلها ،وباسم المجلس
ي
أتوجه إليكم باسم صاحبة الجاللة اللغة العربية ي
العربية بالشكر عىل دعوتكم للمشاركة ف هذه المناسبة العالمية ،ر
ويتشف المجلس كمنظمة دولية ،أن ترأس
ي
مجلس إدارته جامعة الدول العربية ،ويرأس جمعيته العمومية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وهو
العالم للغة العربية الذي نحتفل به اليوم ،حيث انطلق من المادة  18من وثيقة ربيوت،
صاحب فكرة اليوم
ي
الختام للمؤتمر األول الذي عقد يف مارس  ،2012برعاية اليونسكو وجامعة الدول العربية.
ومن البيان
ي
كما أن المجلس يعقد مؤتمرا سنويا تناقش فيه مئات األبحاث ،ويحضه آالف العلماء والباحثي والمسؤولي
من ر
أكث من  80دولة ،برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه هللا.
وأسس المجلس عددا من المؤسسات ،منها الجمعية الدولية ألقسام العربية ،والجمعية الدولية للمجالت
الناشة بالعربية ،واالتحاد الدول للغة العربية لألفراد ،واالتحاد الدول للغات ر
ر
واليجمة،
العلمية
ي
ي
بغيها .وكل مؤسسة لها هيئات إدارية ،وتعقد
والجمعية الدولية لمؤسسات تعليم العربية
للناطقي ر
ر
ر
عشات المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية .ولديه العديد من المبادرات القادمة قريبا بإذن هللا.
ً
ً
عالميا بأن "اللغة العربية يف خطر ،وأن الجميع رشكاء يف
وقد أنتج المجلس وثيقة ربيوت ،لتكون إعالنا
حمايتها" .ثم أصدر قانون اللغة العربية وتمت مراجعته من اتحاد المحامي العرب ،واعتماده من وزراء
الثقافة العرب يف مؤتمر الرياض عام 2015م ،ليكون مرجعا للسياسات والتخطيط اللغوي ،وأسس المكتبة
الدولية الرقمية للغة العربية ،لرسائل الماجستث والدكتوراه ،وتضم آالف المكتبات الخاصة.
ويعمل المجلس مع الجامعة العربية والدول األعضاء فيها عىل تنفيذ (شهر العربية) الذي يمتد من  21رفثاير
العالم للغة األم إل  22مارس تاري خ تأسيس الجامعة العربية ،حيث تتم مسابقة "فرسان العربية" يف
اليوم
ي
القصة والمقالة والشعر والخط والرسم عىل مستوى المدارس والجامعات يف كل دولة عربية ،ثم تكرم
الوطت ،وترشح للمنافسة عىل مستوى جامعة الدول العربية يف مسابقة (رواد
األعمال الفائزة عىل المستوى
ي
المستقبل) حيث يكرم  100عمل عرب ف  22مارس .بهدف اكتشاف آالف المبدعي ر
ونش أعمالهم وتكريما
ري ي
لجامعة الدول العربية يف تاري خ تأسيسها ،والتعريف بأهميتها لمستقبل الدول العربية واألجيال القادمة.
عالم مهيب ،فالشكر لقيادات اإلمارات
ديسمث  ،2021يف محفل
دن  ،2020يف 18
ر
ي
نجتمع اليوم يف أكسبو ي
العرب األصيل ،وأخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه هللا،
وشعبها
ري
ونبارك لإلمارات باالحتفال بخمسي عاما من البناء والعطاء.
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تعاب من اإلهمال وعدم االهتمام ،والتقارير والدراسات واألبحاث والمؤتمرات
وه ي
تحض اللغة العربية اليوم ي
تؤكد ضعف طالبنا وأساتذتنا وموظفينا ،فعن أي حاض ومستقبل للعربية نتحدث؟ وكيف يمكن أن تكون
وف بيوتهم ،وأعمالهم ،ومدارسهم،
وه تثاجع يف أذهان وألسنة أهلها ،ي
جشا للتواصل بي الحضارات؟ ي
ر
وف
وف تفكثهم والتواصل بينهم ومع غثهم ،ي
وف تشيعاتهم وأنظمتهم وسياساتهم ،ي
وأسواقهم ،وإعالمهم ،ي
وف خططهم ومشاريعهم.
مؤتمراتهم واجتماعاتهم ،ي
ر
عرن المعتمد من قادة الدول العربية،
إن حاض العربية يحدد مستقبلها ،والحاض ينقصه المرسوع ال ي
العرن األصيل ،وحماية الدول من مشاري ع التفكيك ،فال يمكن
والملزم للدول للمحافظة عىل المواطن
ي
أن تنجح خارجيا وعالميا وأنت تثاجع وتفشل محليا يف لغتك الوطنية .وهنا البد من حملة تارخيية عاجلة.
تطورت اللغات المحيطة بالكعبة وشكلت اللغة العربية الفصىح حت أصبحت القصائد تعلق عىل أستار
الكعبة ،وأصبحت العربية جاهزة لحدث عظيم ،هنا ،أمر هللا بأن يثل كالمه "القرآن الكريم" ،فثل به
جثيل ،عىل محمد األمي ،عند أول بيت وضع للناس ،باللسان الذي تسمت به المجتمعات المحيطة ببيته.
ر
عرن
األمي عىل قلبك لتكون من المنذرين بلسان
العالمي -نزل به الروح
قال تعال( :وإنه لتييل رب
ر
ر
ي
مبي) .وقال تعال( :وما من رسول يرسل إال بلسان قومه) ،بهذا تحولت العربية إل لغة كونية لرسالة كونية،
ر
َ
َ
َ
َ َ
َ ً َ َ ً َ َ َٰ ا ْ ََ َ ا
َ َ ٓ ْ َ ْ َ َٰ َ ا َ ٓ ا ً ِّ ا
اس َّل َي ْعل ُمون).
ٱلن
ي
ك
أ
ن
ك
ل
و
ا
ير
ذ
ن
و
ا
ي
ش
ب
اس
لن
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
والرسول للناس كافة ،فقال تعال( :وما أرسلن ك ِإَّل كافة ل ِ
بعدها أصبحت العربية تحمل كالم هللا ورسالته إل خلقه حت تحدث بها الناس بمختلف ألسنتهم وأعراقهم ،وكتبوا
بحروفها لغاتهم .كانت لغة الحكام ورجال الدولة واألدباء والعلماء ،الذين أوصلوها إل الصي واألندلس.

وبعد سقوط العباسيي واألمويي وتول العثمانيي للخالفة اإلسالمية ،تقرر بأن تكون ر
اليكية لغة السياسة
ي
األجنت للدول
واإلدارة ،والعربية لغة الدين ،فثاجعت العربية خمسة قرون ،وضعف العثمانيون ليبدأ الغزو
ري
العربية واإلسالمية فحارب العربية ،وسن السياسات اللغوية االستعمارية ،ثم استقلت الدول العربية من
وف تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة واالستقالل
االستعمار معتمدة عىل اللغة العربية يف توحيد المجتمعات ي
الوطت ،كما تأسست جامعة الدول العربية متخذة من اللغة العربية مرجعا أساسيا يف تأسيسها بهدف تعزيز
ي
التكامل والتضامن والتعاون والتواصل بي الدول العربية ومجتمعاتها.
العالم طالبت جامعة الدول العربية األمم المتحدة بأن تكون العربية من بي لغات األمم
وعىل المستوى
ي
ديسمث  ،1973لتتحول العربية إل لغة عالمية معتمدة
المتحدة الست ،فصدرت الموافقة األممية يف 18
ر
ف المنظمات والهيئات الدولية .وأصبح للغة العربية ً
يوما عالم ًيا يحتفل بها فيه .ومع هذا تواجه اللغة
ي
الكثي من التحديات المحلية عىل أيدي أبنائها ،إضافة إل الحروب الخارجية ضدها.
العربية
ر
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وهلذا نستطيع القول:
ً
أوال :تمردت بعض العقول واأللسن العربية عىل العربية .ويجب مواجهة التمرد بشجاعة وحكمة وحزم لوقف تحولها
االجتماع ،كما
إل مشاري ع لتفكيك المجتمعات والدول العربية ،وضب وحدتها الوطنية ،وتفتيت نسيجها
ي
بت جلدتنا،
يراد لها من قوى مختلفة ،نشاهد سياساتها ومشاريعها يف العديد من دولنا ،وبدعم من بعض ي
المتحدثي بألسنتنا ،الذين يتاجرون بلغتنا ،باسم التطوير وإصالح اللغة ،وتعليم العاميات ،ومحاربة القواعد،
الت يمثلونها ،وهذه أخطر الحروب عىل العربية داخل
والثوي ج لنظريات ومفاهيم ال تطبق حت يف الدول ي
الشعت (إغز الديرة بأهلها).
دولنا العربية ،نتيجة غياب المرجعية الوطنية للسياسات اللغوية ،وكما يقول المثل
ري
ً
وف أذهان الشباب واألجيال
ثانيا :تواجه العربية أزمة يف دولنا ونرى آثارها يف قدرات طالبنا اللغوية الضعيفة ،ي
القادمة ،إضافة إل ضعف أساتذة الجامعات والمعلمي يف لغة التدريس ،ولمعالجتها يجب االقتداء باللغات
الت ال تسمح دولها بإضعافها أو أقصائها ،بالرغم من وجود لغات متعددة فيها.
األوروبية ي
ً
ثالثا :نحذر من خطورة إقفال أقسام العربية يف الجامعات العربية ،بحجة سوق العمل وعدم إقبال الطالب عىل
أقسام العربية ،نتيجة عدم معرفة المسؤولي بدورها ووظائفها ومسؤولياتها كلغة وطنية موحدة.
ر ً
ابعا :نطالب بفتح فروع للجامعات العربية يف دول العالم أسوة بجامعاتهم الموجودة يف دولنا.
ً
المعال وزراء الثقافة دعم مسابقات "شهر العربية" باإلمكانات المادية والمعنوية .وأن
خامسا :نطلب من أصحاب
ي
ر
والعشين .22
تدرج ضمن توصيات مؤتمر وزراء الثقافة يف دورته الثانية
ً
سادسا :إن اللغة العربية مسألة سياسية وأمنية بالدرجة األول ،وبحاحة ماسة لتدخل جامعة الدول العربية بقوة،
وذلك بعقد اجتماع تشاوري لوزارات الخارجية والداخلية العربية لمناقشة وضع اللغة العربية.
سا ً
بعا :ال مستقبل للعربية وطنيا وعربيا ،ولن تكون جشا للتواصل بي الحضارات يف ظل غياب الثجمة .لهذا أتقدم
الكعت وزيرة الثقافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسة المؤتمر وإل
معال السيدة نورة بنت محمد
إل
ي
ري
معال األستاذ أحمد أبو الغيط األمي العام للجامعة العربية،
وزراء الثقافة المجتمعي يف مؤتمرهم  22وإل
ي
بطلب تأسيس منظمة الثجمة العربية ،تشارك الدول يف عضويتها .وتتول الدولة المستضيفة لمقر المنظمة
تقديم كل أشكال الدعم .ر ً
العالم للغة العربية،
اجيا أن تكون المنظمة من نتائج ومخرجات احتفالكم باليوم
ي
دب  .2020ولدينا التصور الالزم لكيفية
ومن قرارات مؤتمر وزراء الثقافة يف دورته  ،22ومن إنجازات أكسبو ر ي
تأسيسها لتكون أساسا لتوطي وتعريب العلوم والمعارف والكتب والمراجع الجامعية ،والمجالت العلمية،
وجشا بي الحضارات والمعارف والعلوم والثقافات المختلفة.
رً
وأخيا ،شكرا لإلمارات قيادة وشعبا عىل القيادة والريادة والرفادة ،ولجامعة الدول العربية وقياداتها ،ولمعا يل
معال الدكتورة هيفاء أبو غزالة عىل قيادتها وتوجيهاتها لنا يف المجلس.
السيد أحمد أبو الغيط ،ول ي

