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ح�سن �صبرا ي�سيء �إلى فيروز�« ...إي�ش يا حُ ْ�سحُ ْ�س ...فاكر اّ
ول؟»!
نصار إبراهيم
ّ
أحفظ ق��وال ً مفاده ،أنّ هناك فرقا ً بين مقاربة األم��ور
بصورة شريفة ،ومقاربتها بصورة غير شريفة .لم أكن أريد
أن أكتب حول تطاوالت حسن صبرا على فيروز ،لسبب
إلي وال إلى شهادتي في
بسيط أن فيروز ليست بحاجة ّ
مواجهة المدع ّو حسن صبرا .ولكن ،بعدما قرأت وتابعت
ما ُكتب حول هذا الموضوع ،قلت لنقل كلمة.
بطبيعة ال��ح��ال ،ليس ه��ن��اك أح��د ف��وق النقد وف��وق
النقاش .ولكن هناك فرقا ً بين النقد والح ّرية في القول التي
تقف على أرضية منهجية صلبة وشريفة ،وبين الهبوط
واإلسفاف ...من هنا أكتب.
لقد تطاول المدع ّو حسن صبرا على فيروز ما دفع
بكثيرين ليدلوا بدلوهم في ه��ذا الموضوع ال��ذي احت ّل
صفحات الصحف وشاشات التلفزيون وشبكات التواصل
االجتماعي .لقد انتفض الجميع دفاعا ً عن فيروز ومعهم ك ّل
الحق .فهذه فيروز...
المشكلة أن البعض حاولوا أن يراوغوا ،فذهبوا بما
يشبه المناورة وكأن المسألة مج ّرد خالف في وجهات
النظر .وبالتالي ،ذهبوا ليناقشوا الموضوع من باب الدفاع
عن ح ّرية التعبير .ذلك ألن الرجل قد هاجم فيروز انطالقا ً
من «مبادئ وقيم عميقة» أهمها أنه «ض� ّد الدكتاتورية
ممثلة بالرئيس بشار األسد» .وبالتالي هو ال يدخر جهدا ً
في الدفاع عن «الثورة السورية» .نعم« ،الثورة السورية»
ذاتها التي يكتوي بلهيب «دواعشها ونصرتها وجيوشها
اإلسالمية» الشعب ال��س��وري منذ خمس س��ن��وات .نعم
إنها الثورة ذاتها التي يُعا َلج مقاتلوها في المستشفيات
الصهيونية .الثورة ذاتها التي أحرقت معاذ الكساسبة،
وذاتها التي يدعمها السلطان أردوغ��ان ويدعمها أيضا ً
األمير تميم الذي انقلب على أبيه .هي الثورة ذاتها التي
تدعمها أميركا وأوروب��ا االستعماريتان ،وهي ذاتها التي
تفقس من بيوض الوهابية السعودية.
بكلمات أخ��رى ،إنّ المدعو حسن صبرا رج��ل له باع
طويل في الدفاع عن الح ّريات وعن القيم الديمقراطية .من
هنا الحظت أن البعض قد أعجبوا بهذه المقاربة ،لدرجة
تثير السخرية .فهو «يكشف أس��رار فيروز الرهيبة» من
زاوية أنها تدعم «الدكتاتور بشار األسد» .يعني أن الرجل
ضد الدكتاتورية والتخلّف ...جميل .ويعني أيضا ً أنه هو
الح ّرية والتقدّم والثورة ...جميل أكثر .من هنا كتب ما كتب
ودافع عنه من دافع ،وأعجب به من أعجب ،وكأن األمر هو
فعالً هكذا .ولكن ماذا لو كان غير ذلك؟
هنا ،ال أري��د أن أناقش قضية «الويسكي» التافهة.
وأيضا ً لن أنبش في كيف أصبح حسن صبرا مالكا ً لمجلة
«ال��ش��راع» ،وال كيف تجني «ال��ش��راع» أرباحها .اذهبوا
وف ّتشوا ،وبالمناسبة ،بسهولة ستجدون الحقائق.
المهم ،نصيحتي لمن حاول أن يتذاكى تحت راية الح ّرية
وحق التعبير ،وأن ال أحد فوق النقد .نصيحتي لهم قبل أن
يتحدّثوا أن يقرأوا .وقبل أن يظهروا إعجابهم و«رصانتهم،
وحرصهم على حرية التعبير» ،أن يتأكدوا عن أيّ شئ هم
يتحدّثون.
هل تريدون أن تعرفوا بعض إبداعات حسن صبرا؟
يقول األستاذ نذير رضا :ال شك في أن غالف فيروز في
«الشراع» ،أثار صدمة في مواقع التواصل االجتماعي .ونفد
العدد بحلول ُظهر الجمعة من أكشاك بيع الصحف .هي
خطوة تسويقية إذن ،اس ُتخدمت فيها استراتيجية التشهير
بحياة شخصية .ويبدو أن حسن صبرا ،بعد عشرين سنة
على صفعة الهراوي له ،أع��اد الصفعة للبنانيين .على
خ ّد فيروز! (نذير رضا – رئيس قسم الميديا في الجريدة
اإللكترونية المدن –  11كانون أول .)2015
هناك أم��ر م��ا .فما ه��ي قصة صفعة الرئيس الياس
الهراوي لحسن صبرا؟ إليكم الحكاية (يا بتوع الح ّرية
والديمؤراطية والحئيئة)!
في  ،1998اهت ّز الوسطان اإلعالمي والسياسي على وقع
صفعة تلقاها رئيس تحرير مجلة «الشراع» اللبنانية حسن
صبرا من الرئيس اللبناني (الراحل في ما بعد) الياس
الهراوي أثناء التعزية بوفاة والدة النائب ميشال المر في
بلدة بتغرين .سبب الصفعة كانت عبارات تض ّمنها مقال
كتبه صبرا ض ّد الهراوي على خلفية السجال حول الزواج
المدني الذي ص ّوت على إقراره في مجلس الوزارء اللبناني.
أيّد حينذاك الرئيس الهراوي إقرار الزواج المدني ،في حين
اعترض عليه الرئيس الراحل رفيق الحريري ومجموعته
إلى جانب رجال الدين.
وفي السياق ،لقد أعجبني «البطل» حسن صبرا كثيرا ً
وهو يأخذ على فيروز أنها لم تغنّ لفلسطين منذ أربعين

تتم�سك بعراقتها
«الكواكب» ّ
وترف�ض ن�شر لوثة �صبرا
وصلنا من الزميل محمد دياب ،الذي يتولّى إعداد العدد الخاص من الزميلة مجلة «الكواكب» المصرية ،الخاص
بسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز ،بيانٌ جاء فيه :توضيح واجب .في خصوص ما أعلنه الكاتب حسن صبرا
إلكتروني ومح ّطة تلفزيونية ،أ ّنه كتب
رئيس تحرير مجلة «الشراع» اللبنانية ،لموقع «العربية» وألكثر من موقع
ّ
المقال المسيء في حقّ السيدة فيروز كي ُي َ
خصيصا ً في مجلة «الكواكب» في العدد التذكاري الخاص
نشر ّ
ّ
تحضر له المجلة حالياً .بالفعل ،طلبت رئيسة تحرير «الكواكب» األستاذة أمينة الشريف
بالمطربة الكبيرة الذي
ّ
نحضره في مجلة «الكواكب»
من الكاتب حسن صبرا ،كتابة مقال عن السيدة فيروز ليُنشر في العدد الخاص الذي
عنها ،وكنا نعتقده مقاالً تكريمياً ،وفوجئنا بمضمونه ورفضنا نشره ألننا في األصل نك ّرم فيروز ال نسبّها.
أتحدّث من منطلق كوني المسؤول عن العدد التذكاري الخاص بالسيدة فيروز الذي ستصدره مجلة «الكواكب»
قريباً .وهذا للتوضيح ،ونحن نقدّر السيدة فيروز ونحاول أن نفيها ح ّقها .وقد أصدرت مجلة «المص ّور» الصادرة
مؤسسة
مؤسسة «دار الهالل» الصحافية عددا ً تذكاريا ً األسبوع الماضي عن السيدة فيروز .ومطبوعات
عن
ّ
ّ
«دار الهالل» الصحافية واكبت مسيرة السيدة فيروز الفنية منذ مطلع الخمسينات إلى اليوم ،وقدّمت لها الكثير
من الدعم والتقدير واالحترام ،ولم ولن يحدث أن تنشر مطبوعاتنا كالما ً مسيئا ً في حق السيدة فيروز ...وهذا
للتوضيح.
انتهى البيان.
وتمسكها
الحساسة إنما تؤ ّكد عراقتها وأصالتها
حسنا ً فعلت الزميلة «الكواكب» ،وهي باستدراكها هذه المسألة
ّ
ّ
بأصول الصحافة البعيدة كل البعد عن «الالأخالق» ،والقريبة كل القرب من قيم الحق والخير والجمال .إنّ الزميلة
«الكواكب» برفضها نشر لوثة صبرا ،إ ّنما تؤ ّكد أنّ الصحافة المصرية ما زالت بخير ،خصوصا ً في ما يتعلّق بقامة
فنية ثقافية لبنانية عربية مثل فيروز.
ً
ّ
«البناء» إذ تشكر ِباسم اللبنانيين جميعا خطوة الزميلة «الكواكب» ،وتذكر العالم كله أن الصحافة في مصر
ولبنان صحافة واحدة ومن أسرة واحدة ،خصوصا ً أنّ قامات لبنانية عملت في الصحافة المصرية منذ عقود ،ال
رقي مصر وشعبها وصحافتها وإعالمها.
بل ث ّمة من ّ
أسس في مصر صحفا ً ومجالت ،وما ذلك إال دليل على ّ
ً
ً
ِباسم اللبنانيين جميعا ...شكرا «الكواكب».
سنة .يعني األستاذ صبرا ومجلة «الشراع» ال ينامان الليل
وهما يحمالن راية فلسطين على أكتافهما« ...يخرب بيتك
شو قومجي وشو ثورجي »...ما علينا ...أهو كالم؟!
وماذا أيضا؟ نعم تذكرت .هناك مسألة محورية ،وهي
أن حسن صبرا يأخذ على فيروز أنها تقف مع «الدكتاتور
بشار األسد» ،يعني هو ض ّد الدكتاتورية .ولكن ،غريب،
كيف تكون ض ّد الدكتاتورية وتستنجد بآل سعود لحماية
لبنان؟ لن أطيل ،فإليكم حكاية أخرى عن «الديمقراطي
والصحافي والمبدع حسن صبرا».
(كتاب مفتوح من حسن صبرا إلى الملك سلمان ...لماذا
تخلّت السعودية عن المسلمين في لبنان؟ وبالمناسبة
المصدر هو مجلة «الشراع» نفسها وصاحبها المذكور
حسن صبرا بذاتهhttp://www.alshiraa.com/ :
.)details.php?id=20851
بعد قراءة الرسالة أترككم في رعاية ح ّرية التعبير...
تقول الرسالة:
«خادم الحرمين الشريفين
أخاطبكم علنا ً بعدما أوصدت ك ّل أبواب االتصال المباشر
معكم ،كنت أطلبكم وأخاطبكم عبر الهاتف سواء كنتم في
داخل المملكة أو خارجها ،وكنتم ت��ردّون على اتصاالتي
الهاتفية ،وحين كان يتعذر ذلك بسبب مشاغلكم فقد كان
مدراء مكاتبكم في قصر إمارة الرياض أو في منزلكم ،أو في
وزارة الدفاع يتولون الردود على اتصاالتي.
أما اآلن ،فإن كل محاوالت االتصال من جانبي تصطدم
علي أن
ب��ردود الممسكين بهواتف القصور الملكية ،بأن
ّ
أتصل بسفارتكم في بيروت ،وهذا ما لم أعتده طيلة ثالثين
سنة هي عمر العالقة معكم ،وال يخفى عليكم يا جاللة
الملك اآلن أن «ويكيليكس» تجعل أصدقاءكم عراة أمام
خصومكم ،وهذا أمر ال تريدونه لمن يقف معكم.
وكان يمكن أن أخاطبكم كصحافي عبر وزارة اإلعالم
السعودية ،وه��ذا أضعف اإلي��م��ان .لكن وزي��ره��ا ع��ادل
الطريفي ،وهو في سنّ أوالدي ال يكلّف نفسه ال��ر ّد على
اتصاالتي الهاتفية أو رسائلي المكتوبة المرسلة عبر
الفاكس.
جاللة الملك،
كمحب كبير للبنان .وصديق أثير
في البدء أخاطبكم
ّ
لإلعالم في هذا الوطن ،وأخاطبكم بالمودّة التي أعرفها
عنكم نحو شخصي الضعيف ألقول لكم عبر كتابي المفتوح
هذا ما كنت أقوله لكم حين كنت أتشرف بلقائكم في قصر

«ك ّلنا للوطن» على خ�شبة «الأوني�سكو»
رع��ت مؤسسة «رض���ا المصري
العالمية» حفالً وطنيا ً عنوانه «كلّنا
للوطن» ،وه��و حفل ض � ّم مجموعة
من الفنانين والمشاهير اللبنانيين
والسوريين ،بحضور سفيرة الحقوق
اإلنسانية والنوايا الحسنة سحر
بعلبكي ،رئيس المجلس اإلنمائي
ال��ث��ق��اف��ي ل��م��دي��ن��ة ب���ي���روت محمد
العاصي ،إضافة إلى مجموعة من
اإلعالميين والمشاهير .ويهدف الحفل
إلى التأكيد على أن بيروت منارة الفنّ
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،وعلى متانة
العالقات بين لبنان وسورية.
شارك في الحفل كل من النجوم :
باسكال مشعالني ،أمير يزبك ،آلين
لحود ،ناجي األسطا ،سارة الهاني،
محمد مجذوب ،ش��ادي أس��ود ،لورا
خليل ،ح���ازم ال��ش��ري��ف ،بريجيت
ي��اغ��ي ،ري���ان وه��ال��ة قصير .وق��دّم
النجوم قبل صعودهم إلى المسرح
عدد من اإلعالميين والممثلين وهم:
نادين ال��راس��ي ،رج��ا ناصر الدين،
ب��اس��م م��غ��ن��ي��ة ،ل��ي��ل��ي��ان ن��اع��س��ي،
جيسي عبدو ،ليليا األط��رش ،طارق
سويد ،نيكوال مزهر ،ساشا دحدوح
وغيرهم.
تجدر اإلشارة إلى أنّ الحفل حضره
حشد م��ن المواطنين اللبنانيين
والسوريين ،تقدّمهم رج��ل األعمال
رضا المصري ،واإلعالميان المتميّزان
رابعة الزيات وجمال فياض ،إضافة
إل��ى المطربة ال��واع��دة فايا يونان،
وعدد كبير من المث ّقفين والمهتمين.
وكانت األج��واء مميزة ،والتفاعل
سيّد الموقف بين الحضور والفنانين
الذين غ ّنوا أجمل ما عندهم لدرجة أنّ
الحاضرين تح ّمسوا لرقص الدبكة
على المسرح.
وك��ان ال�لاف��ت ف��ي نهاية الحفل،
ت��أدي��ة الفنانين نشيد «موطني»
بقيادة المايسترو بسام بدور وفرقته
الموسيقية ،وألقت كلمة الختام رابعة
الزيات ،وكانت كلمتان لكل من محمد
رمضان واإلعالمي جمال فياض.
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إمارة الرياض ،أميرا ً لهذه المدينة القريبة إلى قلبي ،أو في
مكتبكم في وزارة الدفاع ،أو في منزلكم العامر حول مائدة
عشاء جامعة .وما زلت أذك��ر آخر عبارة قلتها لكم منذ
سنة ونصف السنة :يا سم ّو األمير ال تنسوا لبنان ألنكم
إذا خسرتم لبنان سيدخل عليكم أعداؤكم إلى السعودية.
وقبلها قلت لكم في قصر اإلمارة وقد تشرفت باستقبالكم
لي وحدي ،لتسمعوا م ّني حال لبنان وأنا أتساءل أمامكم
وسط إصغاء شديد منكم لماذا تنكفؤون عن لبنان؟
وأنا أذكر يا جاللة الملك أنني استفضت بالحديث عن
واقع المؤسسات اإلسالمية في لبنان ،اإلنسانية والصحية
والتربوية والثقافية واإلعالمية التي تعاني منذ سنوات.
كان هذا منذ سنوات أيضا ً يا جاللة الملك .واألمور اآلن
تزداد سوءاً .فهل هناك قرار سعودي لترك لبنان؟
إن مج ّرد طرح هذا السؤال يثير االستغراب والدهشة،
ألن الناس يعرفون منذ عقود أن المملكة لم تتخ ّل يوما ً عن
أصدقائها ،لكن الحقيقة اآلن أن مؤسسات لبنان الخاصة
والعاملة في الحقل العام ،ومنذ عقود والتي كانت مدعومة
من المملكة تعاني وتطلب العون ليصبح األش ّد غرابة أنها
ال تلقى أيّ ر ّد إيجابي من الرياض أو من جدّة!
ونحن نخشى يا جاللة الملك الحبيب ،وال نريد أن نصدّق
أن في داخل المملكة كالما ً كثيرا ً عن سقوط أهمية لبنان في
السياسة السعودية الخارجية ،وقد قرأنا وسمعنا وهُ مس
في آذاننا أن في الرياض من يدعو إلى التخلي عن لبنان،
ألن��ه في نظر ه��ؤالء يسبّب الصداع للمملكة وق��د ظهرت
كتابات في بعض إعالم السعودية تتساءل وماذا تستفيد
المملكة من لبنان ،وتدعو هذه الكتابات إلى إدارة الظهر
السعودي للبنان! بل وبعضها يشمت من أصدقاء المملكة
اللبنانيين من سياسيين وإعالميين وتربويين في المِحن
التي يمرون بها.
واألش� ّد غرابة أن في لبنان من يقول إن سفير المملكة
في بيروت يؤيّد هذه الكتابات ،ال بل يكتب للخارجية
السعودية دعما ً لها ،ويقولون أيضا ً إن��ه مقتنع ب��أن ال
أهمية للسياسة ولإلعالم في لبنان ،والخشية أال تكون آراء
السفير السعودي شخصية فقط ،بل هي صدى لتوجهات
تحمل المعنى نفسه داخل المملكة وهي في الوقت نفسه
استجابة لهذه اآلراء أو تحريضا ً على إطالقها.
يا جاللة الملك ،ونحن إذ نؤمن بأن المملكة لن تتخلّى
عن أصدقائها ،نؤمن أيضا ً بأننا يجب أن نعمل معها على
كسب المزيد من األصدقاء لها في كل المجاالت في لبنان

توجهاتنا السياسية والثقافية والقومية متطابقة إلى
ألن
ّ
ح ّد كبير .وإذا كنا نريد الخير للمملكة ولبنان ،بكسب
أصدقاء جدد لها وتحييد خصوم لسياستها من لبنان
ق��در ما نستطيع ،وك� ّ
�ف أذى األع��داء عنها ،فإننا نتوقع
من المملكة أن تقدّر مشاعرنا هذه وجهودنا .فهل هذا ما
يحصل يا جاللة الملك؟
نطرح ه��ذا السؤال ألن كثيرين من اللبنانيين باتوا
يعلمون أن سفيركم في لبنان الذي ال يرى أهمية للبنان
ال في السياسة وال في اإلعالم وال في الثقافة ،يفتح أبوابه
الستقبال خصوم المملكة وحدهم واللقاء بهم وحدهم ،فهل
من يسأل السفير علي عواض العسيري عن س ّر احتضانه
أشرس أعداء المملكة بزعم أنه يريد استيعابهم.
يا جاللة الملك،
من ّ
حق أيّ رجل متزوج أن ينجب أبناء جددا ً ينضمون
إلى عائلته ،لكن ليس من المنطق وال هو شرط أن يقتل األب
أحد أبنائه ألنه يريد إنجاب ولد جديد.
جاللة الملك الحبيب،
في وقت يتساءل أصدقاء عن سبب تخلّي المملكة عنهم
وهم في مِحنهم التي تتراكم يوما ً بعد يوم ،فإنهم ينظرون
وبحسرة إل��ى أص��دق��اء إي��ران الذين ينعمون بخيراتها
وخيرات العراق ال��ذي ي��دور في فلكها ،وهي التي عانت
وتعاني األم ّرين في االقتصاد وفي عالقاتها الخارجية ،وال
أحد يريد أن يصدّق أن المملكة التي وصل فائضها المالي
إلى ما فوق أربعمئة مليار دوالر تتخلّى عن المسلمين
اللبنانيين في مِحنهم في وقت تحضن إيران كل أصدقائها،
ال بل تفتح األبواب الستقبال كل صديق محتمل أو خصم
مفترض أو معا ٍد فعالً لسياستها.
ويتساءل كثيرون من أصدقائكم في لبنان بدهشة وجدّية

كاملتين ،هل هناك في المملكة من يريد أن يدفع المسلمين
اللبنانيين لالرتماء في أحضان إيران؟ ولمصلحة من هذا
التوجه؟
ّ
الشح المالي السعودي
لقد قيل لنا كثيرا ً إن سبب
ّ
السابق عن لبنان هو تلكؤ رئيس الديوان الملكي السابق
خالد التويجري ،ولقد صدّقنا ه��ذه المقولة لسنوات،
صابرين صامتين ،وها قد مضى نحو ثمانية أشهر على
الشح مستمراً.
إبعاد التويجري عن موقعه وما زال
ّ
ولقد قيل أكثر إن هناك صفقة عقدها األمير عبد العزيز بن
عبد الله مع بشار األسد في دمشق عام  2009في الكويت،
وأن هذه الصفقة تتضمن موافقة بشار على المصالحة
العربية وعلى الخروج من حضن إيران مقابل تلبية شرطه
وهو وقف الدعم السعودي المالي والسياسي عن أصدقاء
المملكة في لبنان .انظروا اآلن يا جاللة الملك كيف تحكم
الشح المالي
إي��ران سورية وبشار األس��د وكيف يستم ّر
ّ
السعودي عن أصدقاء المملكة في لبنان!
جاللة الملك الحبيب،
في جعبتي وجعب المسلمين اللبنانيين وأصدقائكم
الكثر في لبنان أسئلة ال حصر لها عن ه��ذا الموضوع.
ولكنني آثرت االكتفاء بهذا القدر اليسير منها ض ّنا ً بوقتكم
الثمين ولقناعاتي بأن المكتوب يقرأ من عنوانه.
مع ك ّل التقدير واالحترام.
أخوكم
حسن صبرا».
ِس عشر
في النهاية ،لله َد ّر الشعب الصيني حين قال« :ق ْ
ص مر ًة واحدة» ...ولله َد ّر العرب حين قالوا« :ال
مرات و ُق ّ
تهرف بما ال تعرف» ...المهم يا حسن« ...خِ لصوا أعداد
لسة؟ سالم»!
الشراع من السوق وال ّ

اتحاد الك ّتاب اللبنانيين
يتن ّكب مهمة الدفاع عن لغة ال�ضا ّد في ندوة
ّ
نظم اتحاد الك ّتاب اللبنانيين
ن�����دوة ف���ي م���رك���زه م��وض��وع��ه��ا
«اللغة العربية اليوم بين اإلعالم
والتعليم» ،لمناسبة اليوم العالمي
للّغة العربية .قدّم لها أمين الشؤون
اإلعالمية في االتحاد عدنان برجي،
وأداره��ا الدكتور سالم المعوش،
وتحدّث فيها كل من الدكتور علي
حجازي والدكتور كامل صالح،
وح���ض���ره���ا ح��ش��د م���ن أس���ات���ذة
الجامعة واألدباء والك ّتاب.
اعتبر برجي أنّ اللغة العربية
تشترك مع باقي اللغات بكونها
ذاكرة التاريخ ووعاء الثقافة.

المعوش

وق��ال المعوش :أدّت اللغة منذ
القديم الدور االتصالي الرئيس في
سياق التط ّور البشري والعالقات
اإلنسانية .وعلى رغ��م الضبابية
ّ
تغطي مسائل نشوء اللغات
التي
وتط ّورها ،فإنه من الواضح أنها
حملت في تكوينها مهمات معرفية
متشابكة ع �دّة ،إل��ى ح� ّد التعقيد،
إلاّ أن ذلك لم يمنع القول إنها فعل
فزيولوجي لدفعها عددا ً من أعضاء
الجسم إل��ى العمل ،كما أنها فعل
نفساني ألنها تستلزم نشاطا ً إراديا ً
للعقل ،وهي فعل اجتماعي ألنها
استجابة لحاجات االتصال بين
الناس.

حجازي

من جهته ،رأى حجازي أنّ بعض
اإلعالم يقوم بدوره على أكمل وجه
ويساهم في تحقيق التقارب بين
مستويات التعبير اللغوية ،من
حيث التذ ّوق الفني والجمالي لألدب
والفنّ من خالل نشر اللغة العربية
عبر قنواته المرئية والمكتوبة
وال��م��س��م��وع��ة .وق����ال :ال��وس��ائ��ط

اإلع�لام��ي��ة القديمة على ندرتها،
خدمت اللغة العربية ،وحفظت
إبداعاتها وأبحاثها ،بينما نالحظ
الكيفية التي يسيء فيها اليوم
بعض ناقلي األخبار والوقائع إلى
لغتنا الجميلة ،فنراهم غير مبالين
بارتكاب األخطاء النحوية.
ونقل عن الدكتور فهمي هويدي
قوله :الغريب أن اللغة العربية
كانت تعامل باحترام كبير حين
كانت األ ّمية سائدة في مجتمعاتنا،
يتوسطه ثمانين في
إذ شملت ما
ّ
المئة من السكان ،ولما تراجعت
نسبة األ ّم��ي��ة ،ودع��م��ت ال��م��دارس
وال��ج��ام��ع��ات ،وت��ق �دّم��ت وس��ائ��ل
ال��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر ،لقيت اللغة
العربية ذلك المصير البائس الذي
صرنا إليه اليوم.
وأض�����اف :األم����ر اآلخ����ر األك��ث��ر
العامي
خطورة ،ذلك الم ّد اإلعالمي
ّ
الذي صار مسيطرا ً على المقابالت
والمساجالت والخطب .لذلك ،علينا
أن نحترم لغتنا وب��ذل��ك نحترم
نفوسنا وذواتنا .وحريّ بمثقفينا
عدم إدخ��ال الكلمات األجنبية إلى
اللغة العربية ف��ي التعليم وفي
غيره.

صالح

من ناحيته ،رأى صالح أن أمام
التحوالت الثقافية الهائلة التي
بدأت تتسارع على أكثر من صعيد،
منذ أواخ��ر القرن العشرين ،يجد
المرء نفسه غير ق��ادر على وضع
مفهوم يطمئن إليه ،للّغة ،كونها
الحامل التقليدي للتعبير اإلنساني،
وال�لازم��ة حكما ً لمسأل َتي اإلع�لام
وال��ت��ع��ل��م ،وك��ون��ه��ا ف��ي األس���اس
مجموع األل��ف��اظ وال��ق��واع��د التي
تتعلق بوسيلة التخاطب والتفاهم
بين جماعة من الناس.

وت��س��اءل :ه��ل اللغة العربية
اليوم التي يتكلّم بها نحو 800
مليون إنسان كلغة أولى أو ثانية،
تعبّر عن واقع الفئة الناطقة بها،
ونفسيتها ،وعقليتها وطبعها،
ومناخها االجتماعي والتاريخي؟
وقال صالح :ليس العيب فيها،
إنما العيب واقع على أبنائها الذين
أهملوها ،ولم يف ّتشوا عن ثرواتها
الضخمة في ك� ّل علم وف��نّ  .اللغة
العربية ليست غنية في مفرداتها
ف��ح��س��ب ،إن��ه��ا غ��ن��ي��ة ف��ي ِ
ص � َي��غ
قواعدها أيضاً ،كما تمتاز بضروب
كثيرة من أسباب النم ّو التي منها:
االشتقاق والمجاز.
وأضاف :يلمس المرء على أرض
الواقع ،أن اله ّوة ت ّتسع بين اللغة
العربية واألجيال الجديدة ،ال سيما
في السنوات األخيرة ،بعدما ّ
تفشت
ظاهرة «خلطة الكتابة» العجيبة
صح التعبير ،وهي عبارة عن
ـ إذا
ّ
كتابة الحروف العربية بحروف
وأرقام أجنبية ،ال سيما بين الطالب
في المراحل التعليمية المختلفة.
وق���ال ص��ال��ح :ت��ب��دو الحاجة
م��اس��ة إل���ى ص���وغ م��ف��ه��وم جديد
للتنمية اللغوية ،تلحظ تسارع
المستجدّات التكنولوجية التي
يتعاطى معها الطالب في يومياته
وال��ح��اج��ات ال��ج��دي��دة ف��ي س��وق
العمل ،على ألاّ تقتصر هذه التنمية
تدريجي يحدث وفقا ً
على تغيير
ّ
لألنماط التقليدية ،إنما تكون عملية
مجتمعية واعية هادفة إلى إيجاد
التحوالت المنشودة ،من ضمنها
إح���داث ت��غ��ي��رات لغوية م��ح�دّدة
ومنشودة عبر مناهج ترتكز على
فهم عميق لواقع العصر ولغته.
وختم :إن اللغة العربية لن ترقى
بالمديح ،بل بجهد أبنائها في العلم
والحضارة واإلنتاج.

