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 عمر شابسيغكلمة الدكتور 
  هفي حفل استقبال

  
معالدكتور مروان احملاسين سيدي األستاذ    رئيس ا

  األستاذ الدكتور موفق دعبول 
مع   السيدات والسادة العلماء أعضاء ا

  سيدايت آنسايت ساديت

أشكر األستاذ الدكتور مروان احملاسين على . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
مع، وللزميل األستاذ الدكتور موفق دعبول ًالطيبة يف الرتحيب يب عضوكلمته  ا يف ا

ذه الطريقة اجلميلة مع الذين أولوين . على تقدميه يل  كما أشكر السادة أعضاء ا
م يل، ألكون زميال مع الذي تفخر به ًهذه الثقة العالية يف انتخا  هلم يف هذا ا

َاهلي أمانة كبرية أرجو من اهللا أن يـقدرين على محلها وهذه الثقة تضع على ك. األمة
ِ ْ ُ

  .وأن أكون عند حسن ظن من انتخبينوأدائها كما جيب، 

إىل هؤالء أقول  قد يقول قائل أين هذا الشركسي األصل من اللغة العربية؟
، اليت كان يقيمها يف بالطه  الغوريالس العلمية للملك األشرف قانصوهفلنذكر ا
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 والشاعر ا علماء اللغة وعلماء الدين، وينظم األشعار الرائعة باللغة العربية،ويناظر 
وجودت الركايب  مدحت عكاش واألدباء بري حممود سامي باشا الباروديواملناضل الك

ا بل حمبة باألمة العربية ًوال أقول ذلك تفاخر .أباظةوعزيز أباظة وثروت أباظة وفكري 
َمث مل. ء اآلخر باحملبةاإلسالمية القادرة على احتوا

ا؟ فهل مؤسس هذا ً نذهب بعيدِ
مع من أصل عريب؟ فوالده من أصل كردي ووالدته من أصل شركسي ويعلم . ا

ا يف تعريب اه من خدمات للغة العربية ويف زمن قصري جدَّالقاصي والداين ما أد
ا للعربية ًاشقإال أنين أعرتف لكم أنين كنت وال أزال ع. وين احلكومة والتعليمدوا

ا، والفضل يف ذلك يعود إىل والدي رمحه اهللا الذي ًبالرغم من خلفييت التقنية الحق
إذ قالت يل والديت رمحها اهللا فيما بعد، أن والدي انتبه وأنا يف الثالثة من . اًكان معلم

زل مع ـا جبعل اللغة العربية اللغة الوحيدة يف املنًفأصدر قرار العمر أنين ال أحسن العربية
وكان رمحه اهللا يستعمل هلجة أقرب ما تكون من . إتقانه ووالديت لثالث لغات أخرى

أخذ والدي على عاتقه تقوية اللغة العربية لدي، فساعدين يف  .الفصحى يف كالمه
بسالسة صياغتها، وضبط  املرحلة االبتدائية على قراءة كتب كامل كيالين لألطفال

ا بالشكل تب أوصلتين للتعرف بثقافات شعوب خمتلفة وبعض وهذه الك .كل كلما
ومما ساعدين يف دراسيت . مث جعلين أختم القرآن معه عدة مرات مع التجويد. العلوم

َّهو أن والدي وكان من أكرب مهوم والديت هو أن . تركا يل احلرية يف تعلم ما أشاء َ
ًوقد ضحى والداي كثري. أتعلم إىل أعلى مراحل التعليم رمحهما . ل تعليميا يف سبيَ

  . اهللا

ٍوال حييطون بشيء  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(كان آلخر آية الكرسي 
ْ َ ِ َ ُ

ُِ َ
َّمن علمه إال ِ ِ ِ ِِ ْ َ مبا شاءْ َ َِ ]٢٥٥: البقرة[  

ْقل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قـبل أن  وآلخر سورة الكهف َ َ ْ ْ َْ ً ُُ َُ َْ َْ َِ ِ ََِ َِّ َ َِ َ ِ َ َ ْ ْ
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ًفد كلمات ريب ولو جئـنا مبثله مدداَْتـنـ َ ََ ِ ِِ ِ ِْ ِ َ ْ ََْ َ َِّ ُ َ َ ]١٠٩: سورة الكهف[.  

ِولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بـعده من سورة لقمان  ِ ْ َ ْ ِْ ُِ َُُّ ُ َْ َ َ ْْ َ ٌَ ْ ََ ٍَ َ ِ َ ِ َّ َْ
ٌسبـعة أحبر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم َِ َِ ٌَ ِ ٍَ َ َّ ََّّ ِ ُ ِ َِ ْ َ َ َُُْ َ ْ َ ]صدق اهللا ]٢٧: لقمان  

تأثري كبري يف حيب للعلم وال أزال، وكنت وال أزال كلما قرأت هذه اآليات أدعو  العظيم،
من طبعي أنين أحب املعرفة وأالحقها كما أنين أحب نقل . اًا نافعً علماهللا بأن يزيدين

ا، إىل ونيا إلكرتًوهذا ما جعلين منذ خترجي من اجلامعة مهندس. معاريف إىل كل الناس
ة، أبدأ بالرتمجة العلمية وتعريب الكثري من املصطلحات التقنية جانب أعمال اهلندس

وتثبيت التدريس باللغة العربية يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية يف جامعة دمشق 
واتبعت . مع عدم إغفال تعليم الطالب املصطلحات باللغة اإلنكليزية إىل جانب العربية

 الطريقة يف عملي يف القوات املسلحة حيث قمت بتعريب كل مراجع األجهزة يف نفس
  .ُإدارة اإلشارة وجتاوز عددها العشرين

ومع تقدم وسائل املعرفة . ال شك بأن عصرنا هذا هو عصر املعرفة واملعلومات
ا ًيف احلاسوب واالتصاالت تطورت اهلجمة الشرسة اليت تتعرض هلا اللغة العربية نوع

ا جتمع كل العرب مسلميهم . اًموك إن هذه اهلجمة تستهدف اللغة العربية أل
اهلدف النهائي هلذا اهلجوم هو . ومسيحييهم مع ما يزيد عن مليار آخر من املسلمني

واللغة، فهم يريدون  واللغة،دها اليت جتمعها وهي اللغة، تشتيت ومتزيق األمة من قواع
ا ليس على مستوى التقسيمات تثبيت اللهجات العامية كلغات حملي ة ورمبا يريدو

م . السياسية احلالية للدول العربية بل على مستوى اللهجات احمللية يف كل بلد كما أ
  .يريدون تغيري احلرف العريب إىل احلرف الالتيين

ولكن هل ما حصل وحيصل اآلن يف اإلعالم ويف الرتبية ويف التعليم العايل هو 
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ا هم أم نا نصنعه حنن؟ وهل من يتهاون يف أمر امن صنع هؤالء أم أن للغة العربية وخير
  حنن؟

 مع من وال أتفق ،وأنا ال أتفق مع الرأي القائل بأن اللغة العامية جيب أن تبقى
وهؤالء مع األسف . يدافع عن بقاء العامية ودعمها، ألن الغناء بالعامية أحلى

لة سوسو و. مثقفون وميسكون مبفاصل اإلعالم والتعليم قد هالين ما ذكرته السيدة 
احلادي والثالثني من شهر كانون األول لعام (يف مقالة هلا يف صحيفة الثورة يف يوم 

ك من يريد هل وصلنا إىل هذا الدرك وهل هنا. ٣١/١٢/٢٠٠٨) مثانية وألفني
  تشجيع العامية بعد؟؟؟؟

ز وصباح فخري لقد نسي هؤالء كل أغاين حممد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريو
ا طرب ا كل ًوكاظم الساهر بالفصحى يف عصرنا احلديث واليت يطرب هلا ويتمايل 

نعم هذا . ويقول هؤالء أن العامية موجودة يف كل اللغات. الناس، حىت الشباب
ا يعرف القراءة والكتابة هناك إال ويتكلم ًا واحدًولكنك لن جتد مثقف. صحيح

املسموع ظفي الدولة والقطاع اخلاص واإلعالم كل احلكومة ومو: ًاالفصحى حصر
  .ويفتخرون بذلك. واملرئي

وقد بدأ أعداؤنا حيققون بعض النجاح من وراء التغلغل يف اإلعالم املسموع 
 ومن خالل حماوالت إفساد العربية ،واملرئي يف العديد من البالد العربية ومنها سورية

الكلمة ات أجنبية أن تكون هلا  والسماح ملؤسس،عن طريق التعليم يف املدارس
  .املسموعة يف ذلك

من الضروري تعديل قانون العقوبات ليشمل معاقبة من يسيء للغة العربية يف 
ا ولكنها تعتدي على اللغة العربية. وسائل اإلعالم هل . وقد فعلتها بعض الدول للغا
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ع أحد منكم  يتكلم إال بلغته الفصحى؟ هل مسا دولة أجنبيَيعرف أحد منكم رجل
 يتكلم بعامية الـ ا؟؟ أو رجل دولة بريطاني)آرغو( يتكلم بعامية الـ ارجل دولة فرنسي

  .؟؟ وقس على ذلك كل البلدان األخرى إال حنن العرب)كوكين(

مع، إفادته من اختصاصي العلمي بإدخ مع إىل العلوم سأحاول وأنا يف ا ال ا
مع يف عهد رئيسه وإدخال أهم تقنيات االتصاهلندسية،  االت واحلوسبة إىل هيكلية ا

  .اجلديد األستاذ الدكتور مروان احملاسين

 سعيد الكرميالشيخ 
بحث يف سرية الشيخ سعيد الكرمي هو أنين كنت من املعجبني دفعين إىل الما 

مثانية  ( ففي يوم من أيام العام.بأيب سلمى الشاعر الكبري عبد الكرمي الكرمي رمحه اهللا
ا يف الصف السابع يف جتهيز البنني األوىل ً وكنت طالب١٩٤٨ )ربعني وتسعمئة وألفوأ

كان . نفسهبفنا َّا يف املدرسة وعرًيف دمشق دخل علينا أستاذ للغة العربية مل نره سابق
 وكنا جنلس متسمرين يف ، للمعلم القدير وجعلنا حنب الشعرًا ومثاالًرمحه اهللا دمث

 . ا من شعره هوً أحيانمقاعدنا وهو يلقي علينا

سبعة وستني  ( يف عامطولكرميف مدينة  ولد الشيخ سعيد بن علي بن منصور
 ١٨٥٢) اثنني ومخسني ومثامنئة وألف (عامل للهجرة املوافق ١٢٦٧ )ومئتني وألف

  . وإليها نسبت أسرته منذ أن استوطنها جد والدهيالد، للم

، أن أسرته خري الدين الزركليوقد روى الشيخ سعيد لصاحب كتاب األعالم 
تقروا فيها،  واسمصر لفتح عمرو بن العاص الذين جاؤوا مع اليمنتنحدر من عرب 

  .اخر القرن الثامن عشر، كما يبدو فلسطني جد والده يف أووأول من جاء منهم إىل

 األزهر  مث أرسله والده إىل،خ سعيد دراسته االبتدائية يف طولكرم الشيىأ
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حممد ، واتصل بالشيخ مجال الدين األفغاينإلكمال دراسته، وحضر دروس الشيخ 
  . ، وبقيت الصلة وثيقة بينهما بعد ذلكعبده

 مفتشا ِّ وعني، بلدهعاد إىلمن األزهر وبعد حصوله على شهادة العاملية 
 وملا تشكلت اجلمعيات .اًح مفتيللمعارف يف قضاء بين صعب بطولكرم، مث أصب

ا للحزب يف ًح معتمد وأصبالالمركزية حزب  الشيخ سعيد إىلىالوطنية العربية انتم
  .قضاء بين صعب

 ١٩١٤ )أربعة عشر وتسعمئة وألف (وعشية اندالع احلرب العاملية األوىل يف عام
وبعد اشرتاك الدولة العثمانية فيها يف تشرين الثاين من ذلك العام، أخذت السلطات 

 وكان الشيخ سعيد الكرمي يف . رجال احلركة العربيةالعسكرية يف ديار الشام تالحق
لس العريف يف عاليه يف عام  )مخسة عشر وتسعمئة وألف (عداد من سيق أمام ا

  . أبدل حكم اإلعدام عليه بالسجن وحكم عليه باإلعدام مث١٩١٥

 أصدرت السلطات ١٩١٨ )مثانية عشر وتسعمئة وألف (عاممن  شباطويف 
ا خرج الشيخ سعيد الكرمي على إثره من سجن القلعة يف دمشق ًا عامًالعثمانية عفو

  . عاد إىل طولكرممدة قصريةوبعد 

مثانية عشر ( من عام تشرين األول احلكومة العربية يف دمشق يف تألفتوملا 
التأليف من ني يف شعبة الرتمجة وُلعاصمة السورية وعإىل ا دعي ١٩١٨ )وتسعمئة وألف

ا يف ً عضوِّعنيمث ، ١٩١٩ )تسعة عشر وتسعمئة وألف( من عام أيلول حىت آذار
مع العلمي العريب ا ً فنائب١٩١٩) تسعة عشر وتسعمئة وألف( يف حزيران من عام ا

مع املذكور بني   ١٩٢٠ )عشرين وتسعمئة وألف( من عام تشرين األوللرئيس ا
املؤمتر وكان قد حضر . ١٩٢٢ )اثنني وعشرين وتسعمئة وألف( من عام ونيسان
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، وشارك يف ١٩١٩ )تسعة عشر وتسعمئة وألف(ام  من ع يف شباطالفلسطيين األول
  .ِاحلقبةبعض أنشطة احلركة الوطنية يف تلك 

 غادر ١٩٢٢ )اثنني وعشرين وتسعمئة وألف(من عام أيار من) السادس (يف
 للقضاة يف جملس املستشارين ورئيسا اًضيني قاُ وععمان الشيخ الكرمي دمشق إىل

ستة وعشرين  (لس املعارف، وبقي يف عمان يشغل منصب قاضي القضاة حىت عام
ىل مسقط رأسه واعتزل السياسة واشتغل ، وعاد بعد ذلك إ١٩٢٦ )وتسعمئة وألف

 من )اخلامس (وقد تويف يف يوم األحد. ا يف مسجد طولكرمًيف أواخر حياته مدرس
 )للثامن عشر(املوافق للهجرة  ١٣٥٥) مخس ومخسني وثالمثئة وألف (ذي القعدة سنة

 )ثالثة ومثانني( عن عمر ناهز ١٩٣٥ )مخس وثالثني وتسعمئة وألف (من آذارسنة
  .اًعام

  سعيد الكرمي المجمعي

كان الشيخ سعيد الكرمي من األوائل الذين اعتمدت عليهم احلكومة العربية يف 
 يف ِّ فقد عني.دمشق يف محل عبء النهوض باللغة العربية وإصالح لغة الدواوين

ا يف الشعبة ً عضو١٩١٩ )تسعة عشر وتسعمئة وألف ( من آذار من عام)الثامن(
 إىل جممع ُحولا يف ديوان املعارف الذي ً مث أصبح عضو،يفاألوىل للرتمجة والتأل

 ١٩١٩ )تسعة عشر وتسعمئة وألف ( من حزيران من عام)الثامن (علمي بتاريخ
سبعة  (من ذي القعدة من عام) الثالثني(ن ممن حضر اجللسة األوىل للمجمع يوم اوك

تسعة عشر  (م من متوز من عا)للثالثني( املوافق ١٣٣٧ )وثالثني وثالمثئة وألف
  . ١٩١٩ )وتسعمئة وألف

مع العلمي العريب عل  أسس ىعمل الشيخ سعيد الكرمي مع رفاقه يف إقامة ا
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 توىل الشيخ ،د منصب وزير املعارف إىل األستاذ الرئيس حممد كرد عليِنْوملا أس. متينة
مع ودار ية مدة  اآلثار والكتب الظاهرْيَسعيد الكرمي نيابة الرئاسة فأدار أعمال ا

مع يف جملدً مشرف.سنة ونصف على أحسن وجه ها األول ْيَا على إصدار جملة ا
 امللقاة على عاتق الكرمي يف تلك األيام ُّكانت هذه املهام. ا يف حتريرمهاًوالثاين مشارك
  . أخذت كل جهده ووقتهً كبريةَّاألوىل مهام

واحد وعشرين  ( تكرمي الشيخ سعيد الكرمي يف األول من أيلول من عامجرى
من قبل سلطة االنتداب الفرنسية بتقليده وسام جوقة  ١٩٢١ )وتسعمئة وألف

عامل : (برئاسة األستاذ الرئيس حممد كرد علي ومن مجلة ما قالهوكان احلفل . الشرف
وضه ا لينري ،كبري من علماء األمة خدم جمتمعه لرتقيته و  ا وسعى إلحياء آدا

  . ..... )ةاألفكار اخلاملة املظلم

 ،يْ كامس،لقد صرت اآلن( :يف ذلك احلفلوكان مما قاله الشيخ سعيد الكرمي 
ة أثقلت كاهلي وضاق َّنِلت مُِّا، فإين محًا بعيدًا وسأخطو يف خدمة أميت شوطًسعيد

ين لَ وسأواظب على الدعاء للوطن الذي شرفتين خدمته وجب،عن شكرها لساين وقلمي
ال شك أن الشيخ كان يستحق كل تكرمي هلمته العالية  . .....)أهلهبغري استحقاق 

مع وحنن ال نشك يف ذلك ولكن دوافع منحه الوسام من قبل السلطة  .يف خدمة ا
 .مسها لدى الشعبااري للدولة احملتلة لسورية لرفع الفرنسية كانت إلظهار وجه حض

 أشهر وتركه العمل ورمبا كان هذا التكرمي هوالذي دفع الشيخ ملغادرة دمشق بعد سبعة
مع   .فرمبا أبت نفسه الوسام من سلطة حمتلة وهو من هو يف دينه ووطنيته. يف ا

اية  مع واملشاركة يف حترير جملته إىل  واستمر الشيخ سعيد الكرمي يف إدارة ا
 ، يوم غادر إىل عمان١٩٢٢ )اثنني وعشرين وتسعمئة وألف (شهر نيسان من عام



  كلمة الدكتور عمر شابسيغ، يف حفل استقباله 
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وهكذا نرى أن عمل الشيخ سعيد يف . ه يف األردن وفلسطني لًا مراسالًوظل عضو
ا يف مرحلة ا جد هامً وإن كان ذلك عمال،إىل حد بعيدا  إداريًمع كان عمالا

  .التأسيس وال يستطيعه كل الناس

معية يف مطلع إقامته يف عمان حماولته  وكان من أعمال الشيخ سعيد الكرمي ا
دباء املقيمني فيها ، تأسيس جممع علمي هناك يكون نظريا مع لفيف من العلماء واأل

واحد  ( من ذي احلجة من عام)الرابع( وبتاريخ . ومت إقناع األمري بذلك.مع دمشق
ثالثة  ( من متوز من عام)للسابع عشر( هجري املوافق ١٣٤١ )وأربعني وثالمثئة وألف

مع ١٩٢٣ )وعشرين وتسعمئة وألف العلمي برئاسة الشيخ  صدر األمر بإنشاء ا
مع العلمي يف الشرق العريب( وبإصدار جملة باسم سعيد الكرمي وبأن يكون ) جملة ا

مع هو اهليئة اإلدارية ملصلحة اآلثار   . ا

 وذلك النشغاله بالسياسة واملناصب ،تركة الشيخ الكرمي من املؤلفات قليلة
واضح الربهان يف (بعنوان احلكومية، وطبعت له يف صدر شبابه رسالة يف التصوف 

مع حبث طويل ). الرد على أهل البهتان من أهم املوضوعات اليت نشرها يف جملة ا
البن ) االشتقاق(وهو حماولة ترتيب جديد لكتاب ) اإلعالم مبعاين األعالم(بعنوان 
اللغة (وله حبث بعنوان . شر يف سبعة أجزاء من جملدي السنتني األوىل والثانيةُدريد ون

لد األولُن) والدخيل فيها مباذا يكون انتظام (كما ألقى حماضرة بعنوان . شر يف ا
تمع اإلنساين  )واحد وعشرين وتسعمئة وألف ( متوز من عام)الثامن من (بتاريخ) ا

مع ون١٩٢١ لة الحقُ يف ردهة حماضرات ا  إىل أشعاره اليت هذا إضافةا، ًشرت يف ا
  .معُمل جت

 القرآن وعلوم ،ه وعامل بالتصوف والفقه وأسرار اللغةَّفوُخطيب مرف عنه أنه ُع



لد –اللغة العربية بدمشق جملة جممع    )٣(اجلزء ) ٨٤( ا
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انة رفيعة عند ذوي ت له مكوالتاريخ والسرية، وكانت له بني الناس حظوة مثلما كان
  .الشأن

عبد الكرمي ، والشاعر املناضل أمحد شاكر الكرميمن أوالده الكاتب األديب 
 إضافة إىل نبهان، وحسني حسن الكرمي واإلذاعي اللغوي ،)أبو سلمى(الكرمي 

  .يوحممود وعبد اهللا الكرم

  أشكر لكم حسن استماعكم

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


